ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФЕДЕРАЦІЯ АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ І
ФІНАНСИСТІВ АПК УКРАЇНИ

Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА
КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ЕКОНОМІКИ
Частина ІІ
Випуск 4

Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ
Луцьк-2010

УДК 657: 657.6
ББК 65.052
А 43
Рецензенти:
Малік М.Й, доктор економічних наук, академік УААН, ННЦ «Інститут аграрної
економіки», м. Київ;
Кірейцев Г.Г., доктор економічних наук, професор, Національний університет
біоресурсів і природокористування України, м. Київ;
Гарасим П.М., доктор економічних наук, професор, Львівська державна фінансова
академія, м. Львів.
Редакційна колегія:
Герасимчук З.В., д.е.н., професор (головний редактор);
Голян В.А., д.е.н., професор;
Вахович І.М., д.е.н., професор;
Ковальська Л.Л., д.е.н., професор;
Кощій О.В., д.е.н., професор;
Черчик Л.М., д.е.н., професор;
Садовська І.Б., к.е.н., професор (відповідальний секретар);
Бабіч І.І., к.е.н., доцент;
Голячук Н.В., к.е.н., доцент;
Жураковська І.В., к.е.н., доцент;
Савош Л.В., к.е.н., доцент;
Чудовець В.В., к.е.н., доцент;
Тлучкевич Н.В., к.е.н., доцент;
Сидоренко Р.В., старший викладач
А 43 Сучасні проблеми і перспктиви розвитку обліку, аналізу та контролю в
умовах глобалізації економіки: збірник наукових праць молодих науковців,
аспірантів, здобувачів і студентів / відп. ред. З.В. Герасимчук.– Луцьк: РВВ
Луцького національного технічного університету, 2010. – 452 с.
ISBN 978-966-1532-49-5
У збірнику подано матеріали досліджень, виголошених на Міжнародній науково-практичній конференції
молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів "Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та
контрролю в умовах глобалізації економіки", що була проведена кафедрою обліку і аудиту факультету обліку та фінансів
Луцького національного технічного університету у грудні 2010 року. У публікаціях висвітлено шляхи удосконалення
теорії бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки; теоретико-методичні передумови гармонізації
системи фінансового обліку в Україні; особливості управлінського обліку і контролю як підсистеми сучасного
менеджменту підприємства; аналітичне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання; перспективи
розвитку аудиту в період світової фінансової кризи; науково-практичне обґрунтування впровадження
інформаційних технологій в обліку, аналізі та контролі; проблеми формування показників звітності
підприємств; проблеми обліку і аналізу трансакційних витрат; регіональні і глобальні проблеми розвитку
економіки
Для науковців, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться актуальними проблемами і перспективами
розвитку обліку, аналізу і контролю.
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених
фактів, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології, інших відомостей.

© Луцький національний технічний університет, 2010

ЗМІСТ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

ЧАСТИНА І
Айко Л.Є.
Вдосконалення інформаційного забезпечення обліку
статутного капіталу…………………………………………..
Акименко О.Ю., Гаймановська Н., Сокіл Ю.
Реформування податкової системи України……………….
Акименко О.Ю., Попружко Я.
Особливості обліку необоротних активів та груп вибуття,
утриманих для продажу……………………………………...
Акименко О.Ю., Кислинський С.С.
Фінансова забезпеченість інвестиційної діяльності регіону
Антипенко Л.М.
Теоретико-методична сутність інвестицій………………….
Бабенко Я.Ю.
Удосконалення механізму функціонування пдв в аграрній
сфері України……………………………………………….
Барилко І.В.
Методичні підходи діагностування фінансового стану
підприємства…………………………………………………..
Бас В.А., Гуцаленко У.О.
Порівняльна
характеристика
внутрішнього
та
внутрішньогосподарського контролю………………………
Бездудна А.О.
Деякі
питання
відображення
виплат
персоналу
(П(с)БО 26) у порівнянні із винагородами персоналу, що
передбачено МСФЗ 19………………………………………..
Безкровний О.В., Безугла Л.О., Гарбуз В.А.
Ретроспективний аналіз та сучасні ознаки соціального
страхування в Україні і світі…………………………………
Бєлоусенко К.Л.
Вплив
організації
обліку сільськогосподарських
підприємств на інформаційність облікових даних………
Биховець Ю.Г.
Трактування надзвичайної діяльності як об’єкта обліку…..
Білик І.А., Хрущ В.О.
Управлінський облік витрат на заготівлю сировини……….

14
18
25
31
38
42

47

53

58

63

71
75
82

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.

25.
26.

27.

Білик А.М.
Проблеми проведення інвентаризації товарно-матеріальних
цінностей та шляхи їх вирішення……………………………
Біттер О.А., Перетятко Л.А.
Фінансові стратегії антикризового управління лізинговими
компаніями……………………………………………………
Бойко В.Г.
Облікове відображення ремонту орендованих об’єктів……
Бондар Т.В., Підвальна О.Г.
Конфлікт як об’єкт управління організацією……………….
Боруцький С.Г.
Ресурсний
потенціал
підприємства
як
основа
підприємницької діяльності………………………………….
Борщ О.О.
Організація і методика обліку та аналізу праці та її оплати
на базі сучасних інформаційних……………………………
Боярчук О.І.
П(С)БО 30 «Біологічні активи» та його вплив на практичну
діяльність сільськогосподарських підприємств.. …………..
Браво В.В.
Сучасні аспекти удосконалення обліку необоротних
активів утримуваних для продажу…………………………..
Булатова А.В., Іонаш І.В.
Використання та потенціал енергетичних культур на
виробництво біопалива………………………………………
Вдович А.С.
Проблеми обліку розрахунків за претензіями………………
Вербовська Н.І.
Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації на
сільськогосподарському підприємстві……………………...
Верескун Г. В.
Особливості та альтернативи формування лізингового
платежу…………………………………………………………
Вознюк Н.С.
Проблеми реформування податкової системи в Україні …..
Войтенко О. А., Подолянчук О.А.
Внутрішній аудит системи управління ризиками та його
розвиток………………………………………………………..

88

92
100
106
110

119

126

131

136
140
144

149
156

162

28.

29.

30.
31.
32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.

Воронцова І.І., Кравчук В.С.
Грошові кошти підприємства: проблеми, пріоритети і
перспективи……………………………………………………
Воспанчук А.С.
Сутність поняття ―грошові потоки‖ та їх місце в системі
управління підприємством…………………………………..
Гайдучик В.І.
Економіко - статистичний аналіз навчальних закладів
освіти у волинській області…………………………………..
Гвоздюкова С. М.
Проблеми визначення та обліку тимчасових споруд………
Гладіч Я.С.
Роль контролю в управління підприємствами лісового
господарства……………………………………………………
Голик А.В.
Економіко – статистичний аналіз і прогнозування
чисельності та природного руху населення у волинській
області………………………………………………………….
Гонтар Н.В.
Оптимізація оподаткування експортно-імпортних операцій
шляхом укладання договорів комісії: обліковий аспект……
Гордіюк А.М.
Порівняльний аналіз доходів і витрат населення в Україні..
Гриневич Т.В.
Особливості формування витрат та відображення їх в
обліку
на
підприємствах
житлово-комунального
господарства…………………………………………………..
Гринявський С.М.
Роль оперативного контролю в управлінні промисловими
підприємствами………………………………………………..
Грубеляс О., Мулик Т.О.
Аналітичне забезпечення процесу управління оборотними
активами………………………………………………………

167

173

177
183
187

193

198
206

210

214

221

39.

Дейна О.С.
Особливості формування та обліку трансакційних витрат…

226

40.

Денисова Н.В.
Банкрутство підприємства та шляхи його попередження….

233

41.

42.

43.

44.

45.
46.
47.
48.

49.

50.

51.
52.
53.
54.
55.

Димарчук Ю. В.
Кореляційно-регресійний аналіз закономірностей та
тенденцій розвитку ринку праці у Волинській області……..
Дмитрук І.В.
Інформаційні технології підприємства: особливості
впровадження та контролю…………………………………..
Досій Т.І.
Методи обліку витрат і калькулювання: доцільність єдності
чи розмежування? …………………………………………….
Єрмолаєва М.В., Купенко О.Б.
Застосування методів нарахування амортизації в
сільськогосподарських підприємствах………………………
Жавнерчик О.В.
Экономико-экологические подходы к формированию
системной экобезопасности………………………………….
Жук К.А.
Проблемні аспекти виплати дивідендів……………………..
Журавель К.С.
Розв’язання структурних проблем податкової системи…….
Загуменна Ж.В.
Вдосконалення
методики
аналізу
дебіторської
заборгованості…………………………………………………
Запорожець І.В.
Комплексна оцінки моделей ймовірності банкрутства
аграрних підприємства………………………………………..
Запорожченко Т. Г.
Аналіз діяльності суб’єктів ринку аудиторських послуг
України…………………………………………………………
Заремба Н. В., Лепетан І. М.
Методичні аспекти обліку загальновиробничих витрат
підприємства…………………………………………………..
Заремба Н.В., Підвальна О.Г.
Управління персоналом підприємства………………………
Здирко Н.Г., Ніщенко Н.Г., Телеватюк Б.І.
Проблеми становлення внутрішнього аудиту в Україні……
Зотько О.М., Іщенко Я.П.
Об’єкти обліку витрат в системі управлінськОго обліку…...
Іванета Я.А.
Удосконалення
системи
внутрішньогосподарського
контролю розрахунків з Пенсійним фондом………………...

238

243

247

251

258
263
268
273

281

285

293
298
304
310
314

56.

57.

58.

59.
60.
61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Іглінська В.Г., Коваль Н.І.
Продуктивність праці – важливий показник успішності
підприємства в ринкових умовах…………………………….
Ігнатьєва І.Г.
Теоретичні аспекти визначення доходу, як складової
частини фінансових результатів……………………………..
Іщенко Я.П., Вишневська І.А.
Акредитивна
та
чекова
форма
розрахунку
у
бухгалтерському обліку……………………………………….
Іщенко Я.П., Яковенчук Я.О., Яковенчук О.О.
Проблеми
обліку
та
управління
дебіторської
заборгованості………………………………………………….
Іщенко Я.П., Замощенко Т.В.
Орендні відносини в сільському господарстві України…….
Каленюк Д.І.
Проблеми ведення бухгалтерського обліку в бюджетних
установах………………………………………………………
Кальченко Л.А.
Послуга готельного бізнесу: термінологічне визначення та
характеристика…………………………………………………
Кіленчук Ю.В.
Місце управлінського обліку в системі управління
підприємством…………………………………………………
Книш В.А.
тенденції та перспективи розвитку Інноваційної діяльності
у Волинській області………………………………………….
Кобзар Т.О.
Стимулювання сільськогосподарських працівників у
кризових умовах………………………………………………
Коваленко О.В.
Сучасний стан та перспективи розвитку організації обліку
грошових коштів………………………………………………
Ковальчук С.П.
Склад та інформаційне забезпечення обліку капітальних
вкладень………………………………………………………
Коверга І.В.
Аналіз біржового та позабіржового сегментів ринку
деривативів за 2005-2009 роки………………………………

320

324

328

332
337
344

348

353

358

363

367

372

380

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.
77.
78.

Ковтун І.Ю., Сухар А.С.
Організаційні передумови становлення сучасної системи
обліку розрахунків з учасниками-нерезидентами………….
Козак Н. Ю.
Агрострахування як інструмент управління ризиками в
агропромисловому комплексі України………………………
Козак О.А.
Визначення економічної суті швидкозношуваних та
малоцінних
необоротних предметів як передумова
раціональної організації їх обліку і контролю………………
Козачок В. Є.
Порівняльний аналіз спрощеної системи оподаткування в
Україні та російській федерації………………………………
Козлова С.В.
Сучасні аспекти удосконалення звіту про рух грошових
коштів………………………………………………………….
Коришко Н.Є.
Обґрунтування використання міжнародних стандартів
обліку фінансових результатів в діяльності підприємств…..
ЧАСТИНА ІІ
Костюк В.П.
Обліково-інформаційне забезпечення управління якістю
продукції сільськогосподарських підприємств……………
Кравчук О.О.
Соціально-економічні аспекти розвитку виробництва
біопалива в Україні …………………………………………..
Крапивна І.В.
Систематизація методів оцінки вибуття виробничих запасів
Кревська Ю.М.
Огляд нормативно-правового забезпечення обліку тари та
тарних матеріалів………………………………………………

387

393

398

403

408

413

14

19
26
32

79.

Кривоконь О.С., Глазко Н.Д., Дьяконова С.Ю.
Ефективність
проведення
аналізу
фінансового
забезпечення розвитку підприємства……………………….

37

80.

Кривоконь О.С., Глазко Н.Д., Іванова Г.М.
Аналіз стану та використання оборотних активів
підприємства………………………………………………….

42

81.
82.
83.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

92.

93.

94.
95.

Кривоконь О.С., Глазко Н.Д., Чорна О. С.
Удосконалення аналізу фінансових результатів на основі
сучасних інформаційних технологій………………………..
Кривоконь О.С., Глазко Н. Д., Крикун В.В.
Аналіз резервів збільшення прибутку………………………
Крукова В.А., Коваль Н.І.
Значення ефективності системи управління витратами для
успішного функціонування підприємства………………….
Куберка В.І.
Проблемні
аспекти
в
управлінні
капітальними
інвестиціями…………………………………………………..
Кузьмич І.А.
Актуальні проблеми організації обліку виробничих запасів
Куцель Н.В.
Переваги та недоліки розвитку лізингу в Україні…………..
Лазеба Є.С.
Облік як функція управління дебіторською заборгованістю
підприємств……………………………………………………
Лахман І.С., Марценюк - Розарьонова О.В.
Фінансування медичного страхування………………………
Лахно А.К.
Організація обліку витрат і фактори, що впливають на його
побудову………………………………………………………
Левченко О. С.
Щодо проекту змін податкового законодавства України…..
Лепетан І.М., Бондар А.П.
Облік розрахунків підприємств за податком на додану
вартість…………………………………………………………
Лисенко Ю.О., Єрмолаєва М.В.
Значення аналізу фінансових результатів для планування
бізнесу………………………………………………………….
Літвінчук А.О.
Завдання і роль контролю в управлінській діяльності
організації………………………………………………………
Мазуренко М.О.
Теоретичні аспекти управління грошовими потоками на
підприємстві……………………………………………………
Мариняк М.В.
Наукові проблеми оцінки нематеріальних активів…………

48
54
59

63
69
73
77
82
90
96
106

111

117

122
128

96.

97.
98.
99.

100.
101.
102.

103.

104.

105.

106.

107.
108.
109.

Марценюк- Розарьонова О.В., Замощенко Т.В.
Особливості, проблеми та перспективи розвитку ринку
перестрахування в Україні……………………………………
Матвійчук К.С.
Державне регулювання та фінансовий контроль операцій з
давальницькою сировиною……………………………………
Місюк К.
Податковий аудит в системі податкового менеджменту……
Михальчук Л.В.
Офшорні зони як різновид ВЕЗ. Ставлення до них
українського законодавства…………………………………...
Мельник Ю.П.
Використання різних видів оцінок для обліку біологічних
активів…………………………………………………………
Мороз О.І.
Теорія інтелектуального капіталу в обліковій практиці……
Мулик Я., Бурко К.В.
Місце управлінського обліку в інформаційній системі
сільськогосподарського підприємства……………………….
Мушинська А.В.
Особливості
функціонування
та
обліку
фондів
фінансування будівництва (ФФБ) ……………………………
Назарук Ю. А.
актуальні проблеми
обліку стану дебіторської
заборгованості………………………………………………….
Нехаєнко С.А.
Альтернативні підходи до вибору форми обліку
фермерського господарства…………………………………..
Ничипорук Я.В.
Вирішення проблеми медичного страхування шляхом
запровадження обов’язкового медичного страхування та
фінансового забезпечення МСФУ……………………………
Обертюх С.В.
Гармонізація обліку основних засобів………………………
Омельчук О.
Інтелектуальна власність як об’єкт обліку підприємства…..
Остапюк Ю.В.
Деякі проблемні питання гармонізації методів ФІФО та
ЛІФО……………………………………………………………

132

140
146
151

157
162
168

173

179

184

189

195
202
207

110.

111.

112.

113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

120.
121.
122.

123.
124.

Пащенко А.О.
Облік та аналіз дебіторської заборгованості: проблеми та
шляхи її вдосконалення………………………………………
Пекун Т.С.
Проблеми формування облікової політики підприємства та
їх вирішення……………………………………………………
Петришин Л.І.
Сучасні проблеми і перспективи розвитку електронних
грошей в україні та особливості їх відображення в обліку…
Підвальна О.Г., Лисий В.О., Ломачинська І.В.
Сучасна парадигма формального і неформального
лідерства в організації…………………………………………
Пльонсак О.Л., Яковенчук О.О., Яковенчук Я.О.
Аналіз розрахунку точки беззбитковості…………………….
Поліщук О.О., Марценюк-Розарьонова О.В.
Страхування сільськогосподарських ризиків в Україні…….
Полякова М.М., Трусова Н.В.
Впровадження і використання інформаційних технологій в
освітньому процесі…………………………………………….
Попик Л. О.
Економічний зміст категорії «гудвіл» ………………………
Пугач А.О.
Майнове страхування………………………………………….
Риковська М. Я.
Визначення
сутності
комерційного
(фірмового)
найменування : проблеми термінології………………………
Рубель О.Е.
Рынок
административных
решений
как
элемент
институциональной экономико-экологической теории…….
Рудик О.О.
Сучасні проблеми оцінки та обліку нематеріальних активів
Рябко К.В.
Особливості бухгалтерського обліку сумнівної та
безнадійної заборгованості підприємства …………………..
Саєнко Н.П., Єрмолаєва М.В.
Фактори впливу щодо легалізації «тіньової» заробітної
плати……………………………………………………………
Cахарчук Р.Б.
Фінансове забезпечення інвестиційних проектів……………

213

219

223

231
237
241
248
252
258
264

269
276
286

290
298

125.
126.
127.
128.

129.

130.

131.

132.
133.
134.
135.

136.

137.

138.

Сєрік Ю.П.
Історичні етапи розвитку фондового ринку в Україні………
Сідлецький А.Ю., Іщенко Я.П.
Суть та проблеми залучення прямих іноземних інвестицій
в економіку України…………………………………………...
Соложук А.Б.
Сутність нематеріальних активів як об’єкта обліку………...
Солонінко О.В.
Вибір методу бюджетного планування як основа
ефективності системи бюджетування……………………….
Соповська І.В.
Помилки і шахрайство пов’язане з нарахуванням і сплатою
податку на додану вартість……………………………………
Сорокіна П.Ю.
Необхідність впровадження інформаційних технологій в
обліку, аналізі і контролі……………………………………...
Стойкова М.М.
Удосконалення організації обліку основних засобів на
сільськогосподарських підприємствах………………………
Теремок І.І.
Особливості обліку доходів і витрат за будівельними
контрактами……………………………………………………
Тимощук С. І.
Аналіз розвитку страхового ринку України…………………
Харченко К.В., Коваль Н.І.
Удосконалення ефективності праці та її оплати……………
Хвесик Т.А.
Аналіз існуючих підходів до управлінського обліку
ефективності діяльності вищих навчальних закладів………
Хитра Н.С., Рудницький Т. В.
Поняття Управлінського обліку: проблеми визначення у
розрізі його основних концепцій……………………………
Чорнопищук Т.І., Стрелюк М.І.
Проблеми
становлення
ринку
земель
сільськогосподарського призначення в Україні……………
Чуб Ю.М.
Проблеми та удосконалення бухгалтерського обліку в
умовах глобалізації економіки………………………………

304
310
316
322

327

334

338

342
347
352
358

364

372

377

139.
140.
141.

142.

143.
144.
145.
146.
147.

148.

Цуз Г.Л.
Тінізація заробітної плати, як економічна проблема не
лише підприємств……………………………………………
Шапарь М.І.
Фактори розвитку міграційних процесів…………………….
Шарук Ю.П.
Проблемні аспекти адміністрування податку з доходів
фізичних осіб…………………………………………………..
Шворук Ю.О.
кореляційно-регресійний аналіз динаміки доходів та витрат
домогосподарств у волинській області………………………
Шинкаренко О.М.
Основні напрямки аналізу руху трудових ресурсів на
підприємстві……………………………………………………
Шолом Л.О.
Систематизація методів оцінки вибуття виробничих запасів
Якимович Т.С.
Кластер,
як
нова
форма
забезпечення
конкурентоспроможності регіону…………………………….
Яламова Є.С.
Особливості обліку інноваційних витрат……………………
Ясінська Н.О.
Інвентаризація на підприємстві: основні організаційні
елементи………………………………………………………
Ясковець М.В.
Економіко–статистичний аналіз тенденцій зміни житлових
умов населення у Волинській області……………………….

387
394
401

405

414
418
423
432
439

444

14
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки

УДК 657.471:658.562
Костюк В.П., ст. гр. ОАм-51
*Науковий керівник: Садовська І.Б., к.е.н., професор
Луцький національний технічний університет
ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
© Костюк В.П.
В
статті
розглянуто
основні
проблеми
управління
якістю
сільськогосподарської продукції. В ході дослідження розглянуто різні підходи до
вирішення цієї проблеми та запропоновані власні рекомендації стосовно обліковоінформаційного забезпечення управління витратами на якісь продукції.
Ключові слова: якість, витрати на якість, управління якістю продукції.
The basic problems of quality management of agricultural produce are considered in
the article. During research the different going is considered near the decision of this
problem and own recommendations are offered concerning registration-informative
providing of management charges on some to the products.
Keywords: quality, charges on quality, quality management of products.

Агропромисловий ринок України на сьогоднішній день
характеризується
зростанням
імпорту
сільськогосподарської
продукції. Ослаблення продовольчої безпеки обумовлено економічним
спадом агропромислового комплексу, а також посиленням конкуренції
серед виробників сільськогосподарської продукції.
Значну частку у витратах населення на харчування займають
продукти сільського господарства. При цьому вітчизняні
агропромислові підприємства не в змозі задовольнити очікування
покупців щодо асортименту, якості та ціни, що викликало
необхідність більш детального підходу до управління якістю
продукції.
Питанням організації управлінського обліку, взаємодії
управління, інформації та обліку присвячені роботи багатьох
науковців, а саме В.Н.Пархоменко, О.В.Фомина, Ю.О. Джерелюк, Т.Д.
Попова,
Г.П. Коц та інші. Обґрунтовані ними положення є
методологічною основою вдосконалення економічних важелів
управління якістю. Однак аспекти управлінського обліку витрат на
якість сільськогосподарської продукції вимагають більш ретельного
опрацювання: значного розширення кордонів досліджень з обліку та
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комплексного, системного, глибокого аналізу господарських процесів
виробництва та переробки сільськогосподарської продукції.
Метою даної публікації є розробка діючої системи
управлінського обліку витрат на якість, яка є сукупністю способів
оцінки, розрахунку і обліку витрат, які забезпечують якість продукції,
а також сприяють її покращенню.
Таким чином, функції, галузева специфіка управлінського
обліку витрат на якість сільськогосподарської продукції залишаються
дискусійними проблемами. Необхідні уточнення та доповнення
теоретичних положень, пов'язаних з об'єктами, функціями обліку
витрат на якість продукції сільськогосподарської промисловості,
управлінського і виробничого обліку якості досліджуваної продукції.
Проблема якості гостро стоїть перед сільгосппідприємствами.
На думку багатьох фахівців за існуючої системи господарювання
передумов для поліпшення якості сільгосппродукції зараз немає, так
як більшість сільгосптоваровиробників практично не приділяють
уваги питанням підвищення якості своєї продукції.
У теорії і практиці управління якістю можна виділити дві
основні проблеми: якість продукції і безпосередньо управління ним.
Якість продукції - це сукупність властивостей продукції, що
дозволяють в максимальній мірі задовольнити потреби суспільства
при мінімальних витратах на виготовлення продукції [3, 381].
Як зазначає О.В. Фоміна, управління якістю – безперервний
процес цілеспрямованого впливу на основі обліку, використання і
розвитку виробничого, науково-технічного і кадрового потенціалу
підприємства, здійснюваний на всіх етапах життєвого циклу
продукції в цілях найбільш ефективного забезпечення необхідного
рівня якості, що задовольняє потреби споживачів і суспільства
загалом [5, 50].
У умовах ринкової економіки підприємствам доводиться самим
дбати про збут продукції на ринку. При тому, чим вище якість
продукції, тим вищий прибуток підприємства.
Змінити таку ситуацію з якістю сільгосппродукції, на нашу
думку, дозволить розробка на підприємстві чіткого плану заходів
щодо поліпшення якості продукції. Важливим при цьому є
управлінський облік витрат на приріст якості. Використовувана в
даний час методика обліку витрат на виробництво і виходу готової
продукції не дає достатньої кількості інформації для прийняття
ефективних управлінських рішень з питань підвищення якості
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продукції. Зокрема, застосовувана методика не передбачає облік і
оцінку якості робіт на проміжних етапах технологічного процесу, що
тягне за собою виникнення браку готової продукції та значні фінансові
втрати.
Потрібно відмітити, що при побудові механізму обліку витрат на
якість продукції на українських сільськогосподарських підприємствах
виникають певні труднощі. Відомо, що виділення витрат на якість
обліковою документацією, що існує в Україні, не передбачено.
Витрати на якість не є складовою частиною звичайної виробничої
калькуляції. Вони явно не простежуються ні у витратах на розробку, ні
на управління, ні на збут. Витрати на якість з'ясовуються за
допомогою допоміжної реєстрації, розрахунку по даним і фактам,
зібраним від підрозділів організації.
Тому для цілей організації управлінського обліку витрат на
якість продукції необхідно розробити:
1. Єдиний реєстр видів витрат, пов'язаних з якістю продукції.
2. Форми первинних облікових документів, які застосовуються
для оформлення фактів господарської діяльності, пов'язаних із
здійсненням витрат на якість продукції.
3. Робочий план рахунків управлінського обліку, що містить
синтетичні і аналітичні рахунки, необхідні для побудови системи
управлінського обліку витрат на якість.
4. Правила документообігу і технологія обробки облікової
інформації.
5. Форми документів для внутрішньої управлінської звітності.
Розробка єдиного реєстру витрат на якість продукції передбачає
здійснення класифікації даних витрат.
Ю.О. Джерелюк витрати на якість розділив на такі групи:
витрати на забезпечення якості, витрати на усунення дефектів, на
запобігання дефектів, витрати на контроль, витрати на підтвердження
якості [1, 60].
В свою чергу, Г.П. Коц запропонував класифікацію, в основу
якої покладений розподіл витрат на основні та супутні шляхом
уточнення функціональних статей витрат і уведення понять
"функціонально-основні" та "функціонально-супутні" [2, 41].
Вищенаведені класифікації витрат не відповідають основним
принципам побудови науково обґрунтованої класифікації. Цей фактор
впливає на виникнення труднощів при віднесенні певних видів витрат
до тієї чи іншої групи.
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Ми вважаємо за доцільне в основу управлінського обліку витрат
на якість покласти їх цільове призначення, тобто всі витрати
розділити на дві групи: витрати на забезпечення якості і витрати на
підтвердження і покращення якості.
Витрати першої групи безпосередньо пов’язані з процесом
створення продукції і впливають на її собівартість. Вони в
переважній більшості відносяться до поточних витрат – це витрати на
попередження дефектів; витрати на контроль і витрати на усунення
дефектів.
Витрати другої групи – це витрати по сертифікації, по оплаті
розробки і оцінки систем менеджменту якості, витрати на аудит якості,
на надання споживачу доказів відповідності продукції встановленим
вимогам тощо.
Для впорядковування інформації і подальшого складання
звітності по витратах на якість продукції слід розробити кодування
даних
витрат, яке потім дозволяє деталізувати план рахунків
управлінського обліку. Це дозволить уникнути багатократного
складання і подальшої обробки більшості первинних документів.
Необхідно також зазначити, що Т.Д. Попова, пропонує для
забезпечення системного обліку витрат на якість ввести в План
рахунків бухгалтерського обліку
окремий збірно-розподільний
рахунок "Витрати на якість". По дебету його протягом місяця будуть
відображатися всі витрати, пов'язані з якістю, а після закінчення
місяця з його кредиту вони будуть списані на рахунки "Основне
виробництво", "Загальновиробничі витрати", "Загальногосподарські
витрати", "Брак виробництві", "Витрати майбутніх періодів" і ін. [4,
26]. Іншої точки зору додержується О.В.Фоміна [5, 51], яка для обліку
витрат кожного процесу (рахунок "Основне виробництво" субрахунок
"Процес"), у тому числі витрат на якість (рахунок "Основне
виробництво" субрахунок 2 "Витрати на якість"), пропонує відкрити
рахунки і субрахунки різних рівнів, на яких нагромаджуватиметься
інформація про вартість процесів, переділів, статей калькуляції і
відхилень по видах продукції. Таким чином, угрупування витрат на
якість можливе в межах будь-якого процесу і в розрізі аналітичних
рахунків другого порядку.
На основі узагальнення вищенаведених даних ми пропонуємо
для організації управлінського обліку витрат на якість продукції
використовувати вільний рахунок 29 "Витрати на якість продукції"
розділу II "Запаси" Плану рахунків фінансово-господарської
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діяльності. Використання вільного рахунка для обліку витрат на
якість
пов'язане з розробкою детального плану рахунків з
урахуванням особливостей процесу "Облік витрат на якість
продукції".
Загальна схема обліку витрат на якість продукції здійснюється
на спеціальних рахунках: 29.1 "Витрати на якість за видами", 29.2
"Витрати по об'єктам" і 29.3 "Витрати по процесах" з подальшою
деталізацією (введенням синтетичних і аналітичних рахунків).
Записи на вказаному рахунку управлінського обліку
здійснюватимуться на підставі первинних документів, в яких
наводяться код витрат, код виду продукції, код операції, пов'язаних із
споживанням певних ресурсів.
Така система побудови рахунків управлінського обліку
дозволить формувати облікові регістри і в подальшому складати
форми управлінської звітності відповідно до запитів користувачів цієї
звітності.
Важним економічним аспектом управління якістю продукції
виступає планування і калькуляція витрат на якість. У сучасних
умовах жорсткої конкуренції будь-яке рішення в області якості
повинно бути підкріплено економічним обгрунтуванням. Концепція
економічної оцінки витрат на якість, може розглядатися як інструмент,
який дозволяє визначити економічні наслідки рішень, що
приймаються в галузі управління якістю, оцінити збитки від
виникнення дефектів і невідповідностей, здійснити повний аналіз
витрат на якість.
Вивчивши стан та основні напрямки обліку витрат у сільському
господарстві, можна сказати, що дослідження та наукові розробки з
проблем обліку витрат на приріст якості в цій галузі практично не
проводилися. У методичних рекомендаціях з обліку витрат у
сільському господарстві відсутні будь-які вказівки щодо складу та
групування витрат на якості продукції, порядку їх відокремленого
відображення в системі бухгалтерського та оперативного обліку,
порядку калькулювання собівартості продукції з урахуванням її якості.
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Визначено основні аспекти економічної доцільності розвитку виробництва
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Вступ. В останні роки все більше збільшується залежність
України від імпортованих традиційних первинних енергоносіїв.
Загострюються екологічні проблеми. Тому в даний час для країни
просто необхідно впровадити ряд заходів щодо підвищення
енергетичної та екологічної безпеки держави, оскільки вона є
важливою складовою національної та економічної безпеки кожної
країни. І впроваджуватися ці заходи повинні якомога скоріше,
оскільки з плином часу ці проблеми тільки загострюватимуться.
Підвищення цін на енергоносії та невпевненість в стабільності
та надійності постачальників нафти призвело до занепокоєння серед
країн - імпортерів нафти в усьому світі, не лише України. Оскільки
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традиційних нафтопродуктів світовому масштабі вистачить приблизно
на 30-40 років. Саме такі умови сприяють детальнішому вивченню та
розвитку відновлювальних джерел енергії, як наприклад, біопаливо.
Але лобіювання нафтових компаній на сьогодні надто велике щоб
людство відмовилось від використання нафти. Хоча, це неминуче в
майбутньому.
Останні дослідження та публікації. Вивченню теоретичних та
практичних питань розвитку біологічних видів палива приділяють
увагу у своїх працях такі дослідники як Г.М. Калетнік, В.Г. Андрійчук,
А.О. Бабич, В.І. Бойко, В.В. Вітвіцький, П.І. Гайдуцький, М.В. Зубець,
П.Т. Саблук, та інші українські вчені.
Мета статті. Метою даної статті є обґрунтування доцільності
впровадження виробництва та споживання рідких видів біологічного
палива та його споживання на території української держави в
контексті глобалізаційних проблем людства.
Україна має всі об’єктивні можливості для розвитку ринку
біопалива. В неї є сприятливе поєднання кліматичних умов,
величезний потенціал в аграрному секторі та кваліфікована робоча
сила, що робить її надзвичайно привабливою в очах потенційних
інвесторів, оскільки це передбачає велику кількість позитивних змін
для національної економіки в цілому.
Результати дослідження. Особливо актуальною тема
альтернативного палива стає в сезон посівних робіт та збирання
врожаю, коли підвищуються ціни на паливно-мастильні матеріали.
Для гарантованого проведення сільськогосподарських робіт за
технологічними нормами щороку необхідно близько 1870 тис. тонн
дизельного палива і 620 тис. тонн бензину. Для виробництва такої
кількості пального використовується близько 4,5 млн. тонн нафти, що
переважно імпортується [1]. Останніми роками ціна на нафту має
тенденцію до зростання, тільки за останній рік вона зросла на 12,3%
(рис.1).
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Рис. 1. Динаміка цін на нафту за період з липня 2009 р. по липень
2010 р. [7]
Що стосується дизельних двигунів, то від початку їх винаходу
передбачалось, що вони будуть працювати саме на біологічному
паливі. Саме Рудольф Дизель у 1900 році продемонстрував роботу
двигуна на пальному з арахісової олії [1].
Загальний
соціально-економічний
ефект
виробництва
дизельного
біопалива
визначатиметься
підвищенням
рівня
енергетичної безпеки країни, зокрема, завдяки стабільнішому
постачанню енергоресурсів аграрному сектору, вироблених із власних
відновлюваних джерел, що сприятиме: зменшенню залежності
національної економіки від імпорту нафтопродуктів, поліпшенню
екологічної ситуації; зменшенню викидів вуглекислого газу;
збільшенню експортного потенціалу України; забезпеченню сталого
розвитку сільських населених пунктів; підвищенню рівня зайнятості
населення.
В Україні є всі можливості виробляти біопаливо для власних
потреб і для експорту. Прогнозні розрахунки незалежних експертів
свідчать, що у 2020 році обсяг виробництва біопалива в Україні може
скласти 6 млн. тонн. При цьому слід збільшити площі під ріпак та сою
до 4 млн. га під кожну культуру. При цьому соя і ріпак займуть біля
20% посівних площ, що є припустимим з екологічної і агротехнічної
точок зору. При виробництві 6 млн. тон біопалива сільське
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господарство України отримає в якості супутнього продукту біля 13
млн. т шроту, еквівалентного 40 млн. т кормового зерна по вмісту
білку[1].
Виробництво біоетанолу здатне стабілізувати ситуацію на ринку
бензину. Біоетанол може бути використаний як добавка до бензину у
кількості до 6% і дизельному пальному у кількості 10-12%. При цьому
потреба в біоетанолі буде складати 1 млн.т на рік (1,25 млрд. л ) [1].
Загальновідомо, що спирт виробляють із високоякісних сортів
пшениці, кукурудзи, цукрових буряків тощо. Звісно, мова йде про
продукт харчування. Але багато галузей не обходиться без технічного
спирту, біоетанолу. Так ось для виробництва останнього не
потребується сировина високої якості, оскільки його можна добувати і
від звичайних харчових відходів. Ці, здавалось би необхідні
«продукти», за твердженнями науковців, є доброю сировиною для
виробництва не тільки метану, але й біопалива (етанолу).
Окрім того, використання сировини рослинного походження не
дає поштовху до зменшення кількості харчових ресурсів як і в світі,
так і в Україні та підвищення цін на продукти харчування. Це і
викликає такий великий інтерес до виробництва палива з біомаси.
В Україні існують вільні потужності спиртової і олійно-жирової
галузей, які при невеликих фінансових витратах готові уже сьогодні
виробити ту кількість біопалива, яке відповідає нормам, передбачених
директивами ЄС.
Для створення ринку біопалива та залучення в Україну
серйозних інвесторів необхідний чіткій політичний курс, підкріплений
функціонуючою законодавчо - нормативною базою. Як свідчить
міжнародний досвід, країни широко застосовували різноманітні
механізми державної підтримки, особливо на початковій стадії.
Однак споживачі не довіряють незвичайного пальному,
особливо — моторному. Кілька невдалих дослідів показало, що наша
держава не може забезпечити належний контроль якості. Приміром, у
2003-му, коли нафтопереробні заводи зобов'язали додавати в паливо
етанол, під виглядом біопалива в країні продавали нафтопродукти
сумнівного походження. Не раз на ринок намагалися виводити паливо
БІО-100 (на 65% складається з спирту), але безуспішно. На
автомобільних форумах водії, що ризикнули купити його, скаржилися
на поломки, пов'язані саме з застосуванням пального, який містить
спирт. Разом з тим, під виглядом паливного виробляли спирт харчової
— для «лівої» горілки [2].
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Аналіз сучасного ринку енергоресурсів свідчить, що біопаливо
навряд чи зможе конкурувати за ціною з традиційною соляркою. В
останні роки ціна ріпаку в Європі (куди йшов майже весь український
врожай цієї культури) залежала від цін на нафту. У цьому році ціни на
ріпак сягнули рівня 3650 грн/т [3]. Отже, собівартість біодизеля ніяк
не може бути менше 11,5 грн/л (з тонни ріпаку виходить 270 кг
біодизеля щільністю 0,85 г/куб.см). Оптова ціна звичайного дизпалива
становила на початку серпня 7415 грн за тону. Зрозуміло, що без
державної підтримки реалізація біодизеля просто неможлива1.
Сьогодні слід законодавчо врегулювати ринок виробництва та
споживання біологічних видів палив й створити необхідні та
сприятливі умови для заохочення їх виробництва та широкого
використання цього продукту в Україні. Адже, як свідчить
міжнародний досвід, наприклад, у Європі всіляко застосовують
різноманітні механізми державної підтримки і стимулювання цих
виробників, особливо на початкових стадіях виготовлення біопалив.
У жовтні 2009 року у парламент було подано проект
відповідного закону, який передбачає встановлення для всіх
виробників бензинів моторних сумішевих та дизельного палива в
Україні норми обов’язкового використання біоетанолу та біодизелю
при виробництві вказаних видів моторного палива по роках: 2010 - не
менше 2%, 2011 - не менше 3%, 2012 - не менше 4%, 2013 - не менше
5%, 2014 - не менше 5,75% [3].
Основними аргументами позитиву для розвитку таких
виробництв та споживання біологічних палив на основі біоетанолу та
біодизелю є:
безумовно вагоме зменшення залежності
держави від імпорту енергоносіїв;
підвищення рівня її енергетичної
безпеки;
розвиток
та
стабільність
роботи
агропромислового комплексу країни;
створення нових додаткових робочих
місць;
помітне збільшення надходжень до
місцевих бюджетів та в державну казну;
покращення в цілому екологічної
ситуації.
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Широке використання біоетанолу та біодизелю в якості палива в
Україні також забезпечує реалізацію механізмів ратифікованого в
Україні Кіотського протоколу щодо зменшення викидів СО2 в
атмосферу.
Враховуючи передумови розвитку виробництва біопалива, нами
визначено
альтернативний
варіант
маркетингової
системи
функціонування ринку біопалива в Україні (рис.2).
Виробники біомаси
Лісові господарства,
деревообробні
підприємства

Зернові, картопля, цукрові
буряки, кукурудза на зерно,
ріпак, соняшник, соя, олійний
льон, багаторічні трави,
відходи рослинництва, гній

Житловокомунальне
господарство

Полігони твердих та
органічних
побутових відходів

Деревна біомаса

У

К

Т

Аграрні підприємства:

Олієжирові
комбінати

Заводи по переробці
твердих та
органічних відходів

И
Біодизель

Біогаз

Гранули, брикети,тюки

Р

Біоетанол

Ф

Р

К

Спиртові
заводи

Н

Цукрові заводи
(дифузний сік, меляса,
цукровий сироп)

А
У

С
Р

Т
А

Р

У

Виробники біопалива

І

Н

Споживачі біопалива
Транспорт

Види рідкого біопалива

Система
електропостачання

Електроенергія

Система
теплопостачання

Пар

Теплота

Кінцева продукція

Рис.2.
Альтернативна
схема
маркетингової
функціонування ринку біопалива в Україні

системи

Ефективне виробництво біопалива в Україні, з використанням в
якості сировини енергетичних культур, передбачає ряд економічних
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вигід з точки зору гуманного маркетингу:
збільшення
обсягів
дешевих,
відновлюваних енергоресурсів для задоволення
потреб промисловості АПК та країни в цілому;
вирощування
енергетичних
сільськогосподарських
культур
може
стати
позитивним чинником економічного розвитку
сільської місцевості;
створення нових робочих місць на
переробних теплових та енергетичних потужностях,
зміна
система
комунального
забезпечення
підвищуватиме
соціальні
стандарти
життя
населення;
зменшення
обсягу
використання
природного газу та нафтопродуктів;
підвищення рівня економічної та
екологічної безпеки країни;
підвищення
рівня
охорони
навколишнього природного середовища.
Висновки: Таким чином, сучасна соціально-економічна
політика України, щодо розвитку виробництва біопалива в Україні має
бути спрямована на вирішення потреб суспільства щодо: забезпечення
енергетичної та економічної незалежності; зміцнення виробництва
поновлюваних джерел енергії, формування нових робочих місць для
населення; формування нового типу агропромислового виробництва,
спрямованого на оптимальне поєднання продовольчого та
енергетичного аспектів; збереження та відновлення природного
середовища.
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У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення методів оцінки
виробничих запасів, що визнані на міжнародному рівні та закріплені законодавчо в
Досліджено особливості, позитивні та негативні аспекти застосування методів оцінки
запасів
Ключові слова: виробничі запаси, метод оцінки вибуття виробничих
собівартість виробничих запасів.

вибуття
Україні.
вибуття
запасів,

In the article theoretical approaches to the definition of disposal methods for
assessing inventory at the international level and of legislation in Ukraine are considered. It
is offered features, the possible scope, and the positive and negative aspects of the
application of disposal of inventories.
Key words: inventory, disposal method of inventory assessing, cost of inventory.

Постановка проблеми.
В
сучасних
умовах
система
функціонування
підприємств
супроводжується
безперервним
кругообігом ресурсів, значне місце в яких займають матеріальні
запаси. Удосконалення системи обліку виробничих запасів,
систематизація методів оцінки їх вибуття впливають на ефективність
використання запасів та формування фінансового результату, що
свідчить про актуальність обраної тематики. Незважаючи на те, що в
напрямку підвищення ефективності обліку на виробництві ведеться
визначна робота, проте залишаються практичні проблеми, які свідчать,
що аспекти обліку і контролю матеріальних запасів на підприємствах
недостатньо досліджені.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основними
нормативними документами щодо оцінки і управління виробничих
запасів є Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №9 «Запаси»,
в основу яких покладені основні положення Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку №2 «Запаси». Дані документи регламентують
основні поняття та принципи управління запасами на підприємстві,
визначають методи оцінки надходження та вибуття запасів.
Вищезазначені нормативні документи є основою організації обліку
запасів, окремої уваги заслуговують праці науковців, що досліджували
дане питання, серед яких Бутинець Ф. Ф., Горецька Л. Л. [1], Воронко
Р. М. [3], Жуков В. Н. [4], Литвиненко М. И. [5], Луговой В. А. [6]
Карабаза І. А. [9] та інші.
Не вирішені раніше частини проблеми. Варто зауважити, що
не дивлячись на велику кількість робіт за даною тематикою,
залишається невирішеними питання вибору методів оцінки вибуття
запасів в залежності від специфіки діяльності підприємств.
Метою статті є узагальнення наукових підходів до системи
оцінки вибуття виробничих запасів в Україні і світі та визначення
можливості їх застосування в сучасних умовах на вітчизняних
підприємствах, а також дослідження причин, що обумовлюють вибір
методу вибуття запасів.
Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах невід’ємною
частиною оборотних коштів підприємства є його виробничі запаси,
оскільки вони можуть утримуватися для продажу за умов звичайної
діяльності, перебувають у процесі виробництва для такого продажу,
або існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для
споживання у виробничому процесі або наданні послуг.
При цьому на ефективність використання виробничих запасів та
формування фінансового результату безпосередній вплив здійснюють
обрані методи оцінки їх вибуття, як факторотворча складова облікової
політики кожного підприємства.
На більшості підприємств зі складу першими вибувають ті
запаси, які першими туди надійшли, тобто які довше, ніж інші запаси,
там перебували. Це пояснюється насамперед фізичним і моральним їх
старінням, вірогідністю закінчення терміну зберігання, придатності
тощо. Рух вартості запасів може також визначатися хронологією зміни
цін на різні види запасів. З урахуванням стабільного зовнішнього
середовища співвідношенню доходів і витрат найбільшою мірою
відповідав би метод, який поєднав би рух вартості запасів з їх
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фізичним рухом. Але такі обставини здебільшого є характерними для
середовища, яке зазнає змін і включає такі чинники, як інфляція,
особливості державного регулювання (зокрема податкова політика),
здатність до циклічних і структурних коливань тощо.
Протягом облікового періоду вартість одиниці запасів
змінюється, тому виникає необхідність визначити вартість запасів, які
залишилися на кінець звітного періоду і які вибули протягом звітного
періоду. Необхідність у визначенні вартості запасів на кінець звітного
періоду зумовлена потребою правильного визначення валового і
чистого доходу.
Аналіз існуючих методів оцінки вибуття виробничих запасів
дозволив виділити наступні причини, що впливають на вибір певного
методу:
- різний характер та специфіка виробничих запасів (асортимент,
ціна тощо);
- специфіка діяльності підприємства (промисловість, торгівля,
транспорт , зв'язок);
- місце використання (за структурними підрозділами, відділами,
цехами, управліннями)
- економіко-правовий фактор (тенденції розвитку економіки,
податкового регулювання)
- історичний фактор (історичні передумови формування системи
обліку)
- інформаційне та організаційне забезпечення (використання
комп’ютерних інформаційних систем обліку, забезпеченість
підприємства складами, іншими місцями зберігання запасів)
При відпуску запасів у виробництво на продаж та іншому
вибутті, згідно з п. 16 П(С)БО 9 «Запаси» [7], їх оцінка здійснюється за
одним із методів, наведених в таблиці 1.
Необхідно звернути увагу, що наказом № 731 із п. 16 П(С)БО 9
«Запаси» виключено метод ЛІФО, що ґрунтується на твердженні, що
запаси, які надійшли останніми, відпускаються у першу чергу. Метод
ЛІФО створює можливості для маніпулювання фінансовими
результатами, оскільки в умовах зростання цін великі закупівлі
наприкінці облікового періоду спричиняють зростання собівартості
запасів і, відповідно, зменшення суми отриманого доходу. Проте
даний метод залишається одним із найпоширеніших в таких країнах,
як Франція, Нідерланди, Канада, Японія, Німеччина, США та інших
[3]. З точки зору А. В. Лугового, оцінка виробничих запасів за
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методом ЛІФО характерна для країн з розвиненою ринковою
економікою [6]. Це твердження можна пояснити тим, що заниження
суми прибутку у фінансовій звітності може значно вплинути на
інвестиційну привабливість підприємства.
Таблиця 1
Методи оцінки запасів при вибутті
№
з/п
1.

Метод оцінки

Характерні ознаки методи (сутність методу)

Ідентифікованої
собівартості відповідної
одиниці запасів

Оцінюється
кожна
одиниця
запасів
визначеного виду, які вибули, а також запаси,
які не замінюють один одного. При цьому на
підприємстві має бути організований облік за
кожним видом запасів.
кожна одиниця запасів оцінюється за ціною,
отриманою шляхом ділення сумарної вартості
залишку цих запасів на початок звітного
місяця і вартості одержаних запасів у
звітному місяці на їх сумарну кількість на
початок звітного місяця і одержаних запасів у
звітному місяці.
Базується на припущенні, що запаси
використовуються у тій послідовності, у якій
вони надходили на підприємство, тобто
запаси, які першими відпускаються у
виробництво, оцінюються за собівартістю
перших за часом надходження запасів
Собівартість запасів, що вибули, визначається
виробничими підприємствами, виходячи з
норм витрат на одиницю продукції (робіт,
послуг), що установлюються з урахуванням
нормальних рівнів використання запасів,
праці, виробничих потужностей і діючих цін.
Використовується підприємствами торгівлі.
Базується на застосуванні підприємствами
роздрібної торгівлі середнього відсотка
торговельної націнки товарів. У такому разі
собівартість
реалізованих
товарів
визначається як різниця між продажною
(роздрібною) вартістю реалізованих товарів і
сумою торговельної націнки [2].

2.

Середньозваженої
собівартості

3.

Собівартості перших за
часом
надходження
запасів (ФІФО)

4.

Нормативних витрат

5.

Ціни продажу

На думку В. Н.Жукова, вибір конкретного методу залежить в
основному від того, які завдання вирішуються організацією у сфері
інвестицій, фінансів і оподаткування. На його погляд, метод ФІФО
доцільно використовувати підприємствам, які планують здійснення
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капітальних вкладень за рахунок власних джерел і користуються при
цьому відповідними пільгами по податку на прибуток. Метод
середньозваженої собівартості автор вважає помірним щодо впливу на
прибуток і ліквідність порівняно з ФІФО [4].
М.І. Литвиненко при розгляді методів оцінки запасів зазначає,
що в разі використання методу ФІФО залишок матеріалів оцінюється в
балансі за цінами, найбільш близькими до поточних [5]. Залишки
невикористаних матеріалів відображаються в активі балансу за цінами,
які максимально наближені до реальної ринкової вартості на дату
складання звітності, що найреальніше відображає фінансовий стан
підприємства.
Структурно-логічний підхід до методів оцінки запасів дозволив
визначити специфіку їх застосування, переваги та недоліки
(таблиця 2).
Таблиця 2
Структурно-логічний підхід до методів оцінки вибуття запасів
Метод
Ідентифікаційно
ї собівартості
Середньо
-зваженої
собівартості

ФІФО

Сфера
застосува
н-ня
Унікальні,
дорогі
товари
Торгівля
значним
асортимен
-том
товарів
У торгівлі
і
виробництві
зі
швидким
обігом
запасів

Переваги

Недоліки

Точність,
простота
використання

Неможливе
використання в умовах
розширеного
асортименту товару
Призводить
до
заниження
величини
витрат і до виплати
надлишкових коштів у
вигляді
прибуткових
податків

Найменший
ризик,
щодо втрат прибутку
при різкому коливанні
цін.
Не
вимагає
детального обліку руху
за кожною одиницею
товарів
Простий
у
використанні, запобігає
можливості
маніпулювання
прибутком.
Залишки,
відображаються
за
цінами,
які
максимально наближені
до реальної ринкової
вартості

Не приділяється увага
останнім за часом цінам.
В період підвищення цін
це
призводить
до
завищеного прибутку, а
отже, і до податку на
прибуток
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Норматив
-них
витрат

Промисло
-вість

Стабільність
собівартості
запасів
протягом
одного
виробничого циклу

Ціни
продажу

Роздрібна
торгівля

ЛІФО

Виробниц
-тво

Оперативне реагування
на
зміну
ціни
придбання
Можна
корегувати
оподатковуваний
прибуток

Можливі
значні
відхилення як за рахунок
зміни ціни товарів так і
за рахунок обсягу їх
використання
Вузька
сфера
застосування
Неспроможність
достовірно
визначати
потоки запасів

На наш погляд, ефект від використання кожного із наведених
методів при складанні фінансової звітності досить значний, тому що
саме вони мають значний вплив на управління підприємством,
визначають величину податку на прибуток і фінансовий результат.
Висновки. Аналіз існуючих підходів до вибору методів оцінки
вибуття запасів, дозволив визначити можливість використання
окремих методів вибуття запасів у сферах господарської діяльності з
метою дотримання загальних принципів бухгалтерського обліку і
фінансової звітності. Запропонований структурно-логічний підхід
дозволяє системно та об’єктивно оцінювати собівартість запасів, що
вибули, враховуючи переваги та недоліки існуючих методів та
причини вибору методу оцінки вибуття запасів.
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ОГЛЯД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОБЛІКУ ТАРИ ТА ТАРНИХ МАТЕРІАЛІВ
У статті досліджено нормативно-правове забезпечення обліку інвентарної тари
та тарних матеріалів. Проаналізовано праці вітчизняних вчених по темі дослідження.
В процесі роботи розкрито зміст основних нормативно-правових актів, котрі
регулюють облік тари. Запропоновано власні шляхи вирішення проблеми.
Ключові слова: тара, нормативно-правове регулювання, бухгалтерський облік
The article examines the normative and legal framework for keeping an inventory of
container and packing materials. The analysis work on the topic of domestic academic
research. In the process the content of the basic regulations governing the accounting
package. Determined that it is not perfect. Offered their own solutions to problems.
Keywords:packaging, legal regulation, accounting

Постановка проблеми. В процесі глобалізації економіки
відбувається швидкий розвиток ринкових відносин. На сьогодні
склалось так. що у більшості покупців початкова думка про товар
складається з його зовнішнього вигляду, тобто з його упаковки (тари, в
якій він знаходиться). Більшість фірм розуміють значення упаковки
(тари) і приділяють їй таку ж увагу, як і якості товару.
Вітчизняне законодавство не регулює всіх аспектів обліку тари.
Операції пов’язані з вибуттям та надходженням інвентарної тари
регулює положення (стандарт) бухгалтерського обліку №7 «Основні
засоби», а інших тарних матеріалів, строк корисного використання
яких менше року або одного операційного циклу, стандарт №9
«Запаси». Це може привести до плутанини у методиці обліку. Саме
тому потрібно вдосконалити нормативно-правове регулювання обліку
інвентарної тари та тарних матеріалів
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Велика кількість
вчених вже приділяла свою увагу вивченню даної тематики, серед них,
зокрема: Н. Дзюба, Л. Сук, А. Солтан, Л. Солошенко, І. Хмелевський,
Н. Білова, О.Загурський та інші. Однак, дослідження нормативноправового забезпечення потребує подальшого вивчення та узгодження.
Мета статті. З огляду на недосконалість нормативно-правового
регулювання, метою статті є обґрунтування інвентарної тари та тарних
матеріалів як об’єкта обліку, з’ясування прогалин в законодавчому
регулюванні обліку інвентарної тари та тарних матеріалів та пошук
власних шляхів їх усунення.
Виклад основного матеріалу. У законі України «Про
оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97р. № 283
говориться, що коли тара перевищує 1000грн., то вона обліковується у
складі основних фондів, якщо ж менше 1000грн. – її облік аналогічний
обліку запасів.
Відображення тари на рахунках бухгалтерського обліку визначає
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій. Облік тари, термін використання якої перевищує рік,
ведеться на субрахунку 115 «Інвентарна тара». Інші її види з терміном
використання менше року, на виробничих підприємствах, на
субрахунку 204 «Тара і тарні матеріали», а торговельними – на
субрахунку 284 «Тара під товарами»[2].
Інвентаризація інвентарної тари проводиться відповідно до
вимог Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів,
документів, розрахунків та інших активів, затвердженої наказом
Мінфіну України від 11.08.94 р. №69.
Основним нормативним актом, який регулює широкий аспект
питань обліку тари є Правила №15. Так, у п. З зазначено, що після
звільнення від продукції та товарів усі види засобів пакування багатократного використання підлягають обов'язковому поверненню,
якщо інше не передбачено цими правилами або договором. Згідно з п.
8 Правил № 15 при відвантаженні продукції має бути виписано
сертифікат на повернення тари. Інформація про бухгалтерський облік
інвентарної тари і її розкриття у фінансовій звітності регулюється
такими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, як
П(с)БО 9 «Запаси», 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 2
«Баланс». Згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
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в обліковій політиці підприємства для цілей складання фінансової
звітності необхідно визначити межу істотності, яка для кожного
підприємства може бути різною залежно від його обсягів продажів [2].
П(С)БО 2 «Баланс» передбачає статтю «Основні засоби» в ній
відображається первісна (переоцінена) вартість інвентарної тари, сума
її (у дужках) та залишкова вартість. До підсумку балансу включається
залишкова вартість, яка визначається, як різниця між первісною
(переоціненою) і сумою зносу на дату балансу.
Відповідно п. 4 П(С)БО 7, основні засоби – це матеріальні
активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі
виробництва чи постачання товарів, надання послуг, здачі в оренду
іншим особам чи для здійснення адміністративних і соціальнокультурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких
більше одного року (чи операційного циклу, якщо він довший за рік).
Таким чином, якщо очікуваний термін корисного використання
власної багаторазової тари складає більше року, то така тара повинна
відображатися в бухобліку як необоротні активи. Для цих цілей п. 5
П(С)БО 7 передбачено багаторазову тару відносити до складу інших
необоротних матеріальних активів, а Планом рахунків для її обліку в
складі таких активів передбачений рахунок 115 «Інвентарна тара».
Якщо очікуваний термін експлуатації власної багаторазової тари
менше року, то така тара в бухобліку може відображатися в складі
запасів (рахунок 204 чи 284). чи в складі малоцінних
швидкозношуваних предметів (МШП) на рахунку 22. Зарахування в
даному випадку багаторазової тари до складу МШП не суперечить
П(С)БО, тому що згідно п. 6 П(С)БО 9 МШП - це предмети, що
використовуються протягом не більше одного року чи нормального
операційного циклу, якщо він більше одного року. При цьому МШП
згідно П(С)БО 9 входять також до складу запасів.
Заставна вартість тари в деяких випадках установлюється
законодавчо. Так, згідно з п.3 Постанови КМУ «Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади і виконавчих органів міських
рад щодо регулювання цін (тарифів)» від 25.12.96 р. № 1548 Раді
Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям надано право
регулювати заставні ціни на скляну тару. Коротка характеристика
нормативно-правових актів, котрі регулюють облік інвентарної та
тарних матеріалів наведена в таблиці 1.1.
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Таблиця 1.1
Нормативно-законодавче регулювання обліку тари
№
з/п

Назва нормативного акту

Короткий зміст

1

Закон України «Про оподаткування
прибутку підприємств» від
22.05.97р.№283

Визначає поділ тари на ту, яка
обліковується в складі основних фондів
або виробничих запасів

2

3

Інструкція про застосування плану
рахунків бухгалтерського обліку,
активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств
і організацій від 30 11.99 р.№291
Інструкція по інвентаризації
основних засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних
цінностей, грошових коштів і
документів та розрахунків №69

Визначає методику обліку інвентарної
тари і тарних матеріалів на рахунках
бухгалтерського обліку.
Визначає порядок проведення
інвентаризації інвентарної тари, та
основні вимоги, щодо оформлення
результатів інвентаризації.

4

Наказ №352 «Про затвердження
типових форм первинного обліку» від
1.01.95р.

Цим наказом міністерство статистики
затвердило типові форми первинної
облікової документації з обліку тари,
які введено в дію з 1.01.96р.

5

Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності»

Цим положення визначається мета,
склад та принципи підготовки
фінансової звітності та вимоги до
визнання та розкриття її елементів.

6

Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

Визначає зміст та форму балансу та
загальні вимоги до розкриття статей.

7

Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 7 «Основні
засоби»

Це положення визначає методологічні
засади формування в бухгалтерському
обліку інформації про інші необоротні
матеріальні активи, до складу яких
входить інвентарна тара, а також
розкриття інформації про них у
фінансовій звітності.

8

Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

Регулює питання оцінки вибуття та
відображення інформації про тару в
примітках до фінансової звітності.
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9

Правила застосування ,обігу та
повернення коштів упаковки
багаторазового використання в
Україні, затверджені наказом
Міністерства державних ресурсів від
16.06.92р. №15

Регулює основні питання щодо обороту
тари.

10

Постанова КМУ «Про встановлення
повноважень органів виконавчої
влади і виконавчих органів міських
рад щодо регулювання цін (тарифів)»
від 25.12.96 р. № 1548

Згідно з постанови Раді Міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та
Севастопольській міським державним
адміністраціям надано право
регулювати заставні ціни на скляну
тару.

Висновок. Таким чином, Правила № 15 регламентують багато
які документально-організаційні питання, пов'язані з оборотом тари.
Ми вважаємо, що нормативно-правове забезпечення обліку тари
є недосконалим. Облік інвентарної тари регулює положення (стандарт)
бухгалтерського обліку №7 «Основні засоби», а інших тарних
матеріалів, строк корисного використання яких менше року або
одного операційного циклу, стандарт №9 «Запаси». Це може привести
до плутанини у методиці обліку. Саме тому ми пропонуємо:
1) Розробити новий стандарт бухгалтерського обліку, котрий би
регулював всі аспекти обліку інвентарної тари та тарних матеріалів.
2) Прийняти закон, в якому було б зазначено межу
максимальної та мінімальної ціни, котру можна встановлювати на
об’єкти тари.
3) Розробити методичні рекомендації, щодо обліку тари та
тарних матеріалів.
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process of its activities to achieve maximum economic rezultativ.A study of basic aspects of
diagnostic software company in the financial resources of its operations for maximum
economic results.
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Перед нашими підприємствами постала проблема недостатньої
ефективності організації управління фінансовими ресурсами, які є
основним чинником економічного зростання, і, це призводить до
необхідності комплексної оцінки їх обсягу та структури. Через те,
проблема правильного і ефективного проведення діагностики стану
фінансового забезпечення розвитку підприємства, а також шляхів
його покращення є актуальною.
Даною проблематикою займалися такі вітчизняні науковці, як О.
О. Терещенко, Н. Я. Спасів, І. М. Бурденко, В. М. Просяник, значну
увагу приділяли вивченню таких питань: визначення джерел
фінансування підприємств, надання їх класифікації. Питання
планування та аналізу досліджували Є. В. Мних, О. А. Романенко, Ю.
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Б. Кранос та М. А. Коротченко.
Незважаючи на значну кількість праць, присвячених проблемі
управління фінансовими потоками підприємства, найбільш вагомою є
потреба методологічного забезпечення проведення діагностики на
предмет забезпечення діяльності підприємства необхідними для
функціонування та подальшого розвитку фінансовими ресурсами.
Конкурентоспроможність підприємства, а також досягнення високих
економічних показників діяльності значною мірою залежить від
ефективності управління його фінансовими ресурсами. Однією із
складових такої роботи є достовірні, точні та своєчасні дані, які б
носили оперативний характер, а також мали вплив на підвищення
якості роботи підприємства та отримати в результаті проведення
комплексної діагностики стану досліджуваного об’єкта. Більшість
вважають, що ― діагностика стану підприємства ‖ це визначення суті
досліджуваного об’єкта й особливостей проблеми на основі аналізу
всіх можливих показників із застосуванням певного набору принципів
і методів його проведення. Ми дотримуємось думки О.Гетьмана та В.
Шаповала про те, що діагностика стану підприємства – це оцінка
показників роботи підприємства на основі вивчення окремих
результатів з метою виявлення можливих перспектив його розвитку і
наслідків ухвалення поточних управлінських рішень .
Ми вважаємо, що діагностика забезпеченості фінансовими
ресурсами пов’язана з формуванням структури фінансування,
виявлення проблем пов’язаних із залученням фінансових ресурсів та
розробка шляхів і напрямків їх можливого усунення проблеми. Тому
основною метою проведення даної діагностики є оцінка фінансового
стану підприємства, аналіз структури забезпеченості фінансовими
ресурсами та джерел їх формування, виявлення резервів та
розроблення
рекомендацій
щодо
покращення
результатів
фінансування діяльності організації. Фінансові ресурси підприємств,
переважаючою формою виявлення яких є фонди грошових коштів,
мають наступні характерні ознаки:
- фінансові ресурси як у статичному плані, так і під час руху
завжди виражають відношення власності, тобто вони належать або
державі, або підприємствам, або приватному сектору економіки, або
населенню;
- фінансові ресурси завжди мають певне джерело створення і
певне цільове призначення;
- формування й використання фінансових ресурсів формується і
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регламентується законодавчими актами.
На сьогоднішній день існує безліч підходів до оцінки
фінансового забезпечення діяльності підприємства. Особисто я,
вважаю, що діагностування фінансового стану підприємства та його
забезпеченість фінансовими ресурсами
доцільно проводити в
наступних формах:
- оцінка діяльності підприємства, що передбачає аналіз системи
взаємопов’язаних показників, які характеризують ефективність
діяльності з точки зору мети створення підприємства, а також
поставлених цілей;
- експрес-діагностика, яка у короткий проміжок часу визначає в
якому фінансовому стані знаходиться підприємство, використовуючи
обмежену кількість показників.;
- моніторинг фінансових показників, що передбачає поточну
аналітичну діяльність та контроль;
- рейтингова комплексна оцінка стану підприємства.
Дані діагностики дозволяють відображати та наочно побачити
ефективність виробничої діяльності, ліквідності та фінансової
стабільності підприємств. При аналізі групи таких відносних
показників ми можемо побачити
ефективність виробничогосподарської, маркетингової діяльності, фінансової стратегії
підприємства, а також прийняти та покращити управлінські рішення.
Отже, підприємство має визначити такі показники, з допомогою
яких вони змогли б із достатньою точністю оцінити свої поточні та
стратегічні можливості. Звідси, вибираючи показники ефективності
діяльності слід керуватися такими критеріями: суттєвість, значущість,
економічна доцільність, співставність, прозорість, надійність,
дійсність та ін.
На нашу думку, для оцінки
фінансового забезпечення
підприємства доцільно використовувати такі показники як: структура
фінансового забезпечення діяльності підприємства; відповідність
структури фінансування активам підприємства; склад резервів
підприємства. Також одним із важливих завдань є визначенням
наявних резервів фінансових ресурсів та можливість їх введення в
дію.
Таким чином, діагностика фінансових результатів дозволяє на
основі системного підходу та системи взаємопов’язаних показників
одержати достовірну і повну інформацію, яка служить основою для
прийняття щодо досягнення поставлених завдань, основними з яких є:
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підтримування поточної та довгострокової платоспроможності
підприємства;
зростання
рентабельності
власного
капіталу,
забезпечення фінансовими ресурсами підприємства. Діагностування
стану забезпеченості фінансовими ресурсами розвитку підприємства є
своєрідним інструментом контролю ефективності використання
наявних коштів.
Аналіз основних показників фінансового забезпечення є важким і
багатоступеневим. Перш за все проводиться оцінка фінансового
стану підприємства в динаміці по роках. Основними показниками, які
оцінюються є :
− аналіз динаміки прибутку та рентабельності підприємства;
− аналіз фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності;
− структурний аналіз капіталу та майна;
− аналіз самоокупності підприємства.
Наступним кроком є діагностика показників які мали вплив на
фінансову-господарську діяльність підприємства, їх взаємозв’язків і
причинних зв’язків між управлінськими рішеннями, які приймаються
у ході виробничого або іншого підприємницького процесу, і
досягнутими результатами.
Отже ми бачимо, що аналіз відіграє важливу роль у досягненні
стабільного фінансового стану підприємства. Тому, дані такого аналізу
є вирішальними у розробці найважливіших питань конкурентної
політики підприємства, використовуються керівниками для
вдосконалення управління фінансовими ресурсами, а також для
максимізації прибутку. За допомогою цієї діагностики стає можливим
не тільки визначення основних показників діяльності, а й створити та
оцінити перспективні плани, та можливі шляхи покращення діяльності
підприємства.
Також важливим аспектом при проведенні аналізу фінансового
стану вітчизняних підприємства є проблема нестабільності економіки.
Так, у зв’язку з коливанням курсу національної валюти в умовах
постійної зміни інформації багато фінансово-економічних показників є
недоцільними для аналізу протягом певного періоду часу та
втрачають свою актуальність. Однак, важливість аналізу є
беззаперечною, оскільки, він і є основним «діагностом» результатів
діяльності підприємства, і сприяє виявленню передумови розвитку
підприємства. Тому українським підприємствам можна рекомендувати
проводити декілька разів на рік оцінку найважливіших показників
фінансового стану підприємства (при цьому, враховується
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індивідуальний підхід до визначення найголовніших показників та
специфіку діяльності) .
Отже, оцінка фінансового стану підприємства є однією з
найважливіших
характеристик
забезпечення
ефективного
функціонування суб'єктів господарювання. Однак, аналіз економічної
літератури та врахування сучасних умов свідчить про існування
певних проблем при аналізі. Тому сьогодні актуальним постає
завдання удосконалення форм і методів фінансового забезпечення
функціонування підприємства, зокрема: адаптування методик аналізу
до сучасних економіко-правових умов, а також пошук нових
ефективних шляхів фінансової діяльності.
Таким чином, на нашу думку, у практичній діяльності
підприємства з метою ефективного управління діяльністю, доцільно
використовувати комплексний аналіз системи показників стану
забезпеченості фінансовими ресурсами, а саме діагностику, що є дуже
важливим в умовах конкурентної боротьби та досягненні
максимальних економічних результатів.
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У статті розглянуто визначення сутності поняття ―оборотні активи‖, принципи,
завдвння, етапи аналізу оборотних активів і досліджено показники оцінки
ефективності їх використання
Ключові слова: оборотні активи, оборотність у днях, коефіцієнт оборотності,
тривалість одного обороту, коефіцієнт завантаження коштів в обороті.
The article deals with the essence of "current assets", the principles, objectives,
stages of analysis and study the concepts of performance evaluation of their use
Keywords: current assets, turnover in days, the rate of turnover, playing one
turnover, the load factor of money in circulation.

Вступ. Оборотні активи, як будь-який вид активів, повинні генерувати
певний прибуток при їх використанні в діяльності підприємства. Разом з тим,
окремі види обортних активів здатні приносити підприємству прямий дохід в
процесі фінансової діяльності і у формі процентів
та дивідендів
(короткострокові фінансові вкладення). Тому аналіз оборотних активів дуже
важливий для підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У дослідженні даного
питання вагомий внесок зробили вчені-науковці: Звичайно, тематика
оборотних активів ніколи не втрачає своєї актуальності. Проте, вимкладені
результати досліджень є недостатніми і потребують подальшого
удосконалення.
Викладення основного матеріалу дослідження. В П(С)БО 2
зазначено, що ―Оборотні активи – грошові кошти та їхеквіваленти, які не
обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації або
споживання протягом операційного циклу, або протягом дванадцяти місяців з
дати балансу‖.
Проаналізувавши поняття ―оборотні активи‖ у різних літературних
джерелах, можна виділити декілька підходів економістів до трактування
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сутності даного поняття:
1) сукупність оборотних фондів та фондів обігу;
2) оборотні засоби підприємств, що відображаються в активі їх
бухгалтерського балансу;
3) грошові кошти та їх еквіваленти, а також інші активи, що
використовують в одному операційному циклі;
4) сукупність майнових цінностей, які обслуговують поточну
господарську діяльність підприємства і повністю споживають протягом одного
операційного циклу;
5) засоби підприємства, які повністю переносять свою вартість
на вартість виготовленої продукції.
Зміст аналізу оборотних активів підприємства визначається його
предметом. Предметом аналізу оборотних коштів є господарські
процеси, які здійснюються за підприємстві за участю оборотних
активів та фактори, що впливають на формування і хід процесів.
Основними принципами аналізу оборотних активів є:
системність;
комплексність;
динамічність;
оперативність;
прогресивність; точність.
Завданнями аналізу оборотних активів підприємства є:
1) оцінка оборотних активів підприємства;
2) визначення потреби в різних видах оборотних активів
(нормування оборотних активів);
3) аналіз основних тенденцій розвитку (оборотність оборотних
активів, рентабельність оборотних активів тощо);
4) вивчення та кількісне обчислення впливу основних факторів
на величину оборотних активів підприємства, потребу в них та їх
оборотність;
5) виявлення, вивчення та використання резервів підвищення
ефективності використання оборотних активів підприємства;
6) надання вичерпної інформації для прийняття управлінських
рішень [3].
Аналіз оборотних активів проводять у наступній послідовності:
- на першому етапі оцінюють загальний розмір оборотних активів
підприємства та аналізують зміни в їх обсязі впродовж звітного періоду.
При проведенні цієї роботи визначається також питома вага оборотних
активів у загальному обсязі майна та її зміна протягом періоду.
Співставлення темпів росту оборотних активів з темпами інфляції
дозволяє визначити номінальний і реальний приріст оборотних активів
підприємства;
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- на другому етапі досліджують структуру оборотних активів
підприємства за видами активів, а також іншими кваліфікаційними
ознаками (прибутковості, швидкості оборотності, платоспроможності,
інфляційної захищеності тощо). Це дозволяє оцінити основні тенденції в
зміні складу оборотних активів та ступінь досягнення відповідної мети
діяльності;
- в ході проведення третього етапу аналізу необхідно кількісно
оцінити вплив факторів, які обумовлюють зміни в обсязі оборотних
активів підприємства;
- на четвертому етапі аналізу оцінюють зміни в складі джерел
фінансування оборотних активів підприємства. Для цього обчислюють
розмір власного оборотного капіталу, порівнюють з відповідними
показниками за попередні періоди. Питома вага власних джерел
фінансування оборотних активів використовується для оцінки ступеня
фінансової стійкості підприємства, його незалежності від зовнішніх
джерел фінансування;
- на п 'ятому етапі аналізу розраховують показники ефективності
використання оборотних активів, проводять їх аналіз та роблять
аналітичні висновки.
Проведення такого аналізу дозволяє, з одного боку, визначити
стабільність окремих джерел формування оборотних активів з точки зору
можливості їх використання в майбутньому, з другого — виявити, на
фінансування яких операцій витрачені кошти, чи є це використання
доцільним та чи збережеться в майбутньому структура використання
коштів, що склалася.
Наявність у підприємства оборотних активів, їх склад та структура,
швидкість обороту та ефективність використання досить суттєво
впливають на фінансовий стан підприємства, стабільність його
становища на фінансовому ринку, а саме:
- платоспроможність, тобто, можливість погашення у встановлений
строк своїх боргових зобов'язань;
- ліквідність — це вибір можливостей підприємства по сплаті
заборгованості;
- можливості подальшої мобілізації фінансових ресурсів.
Ефективне використання оборотних активів відіграє велику роль
у забезпеченні нормалізації роботи підприємства, підвищенні рівня
рентабельності господарювання та залежить від дії множини факторів. У
сучасних умовах великий негативний вплив на ефективність
використання оборотних активів, уповільнення їх оборотності мають
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фактори кризового стану економіки, що діють незалежно від бажання
підприємства. Разом з тим, підприємства мають внутрішні резерви
підвищення ефективності використання мобільних активів, на які воно
може суттєво впливати. До них відносять: нормування матеріальних
оборотних активів; використання тривалих господарських зв'язків;
удосконалення системи розрахунків; раціональна організація продажу;
систематичний контроль за оборотністю коштів у розрахунках тощо [4].
Оцінка ефективності використання оборотних коштів здійснюється
через показники його оборотності. Для оцінки ефективності використання
оборотних активів є фактор часу, то використовуються показники, які
відображають:
1. Оборотність у днях (Од) — час повного кругообігу оборотних
коштів.
Визначається за формулою:
СЗ  Д
Од =
,
Р
де СЗ — середній залишок оборотних коштів;
Д — кількість днів у періоді, що аналізується;
Р — виручка від реалізації.
Середній залишок оборотних коштів у цілому (або будь-якого з
їх видів) обчислюється за формулою середньої хронологічної. Для
цього беруть підсумки залишків 2-го розділу активу балансу і за
формулою середньої арифметичної визначають середньорічний
залишок.
2. Коефіцієнт оборотності (Ко) — це кількість оборотів, що їх
роблять оборотні кошти за період, який аналізується.
Цей коефіцієнт характеризує розмір обсягу виручки від
реалізації в розрахунку на одну гривню оборотних коштів. Він
визначається за формулою:
Ко = Р : СЗ,
де Ко — коефіцієнт оборотності;
Р — виручка від реалізації;
СЗ — середній залишок оборотних коштів за період, що
аналізується. Коефіцієнт оборотності засобів — це фондовіддача
оборотних коштів.
3. Тривалість одного обороту в днях (То) — визначається за
формулою:
То = Д : Од,
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де То — тривалість одного обороту в днях;
Д — кількість днів періоду, що аналізується (90, 360);
Од — оборотність оборотних коштів у днях.
4. Коефіцієнт завантаження коштів в обороті (Кз).
Він показує суму оборотних коштів, що авансуються на 1 грн
виручки від реалізації, і визначається за формулою:
Кз = [СЗ : Р] *100,
де Кз — коефіцієнт завантаження коштів в обороті;
СЗ — середній залишок оборотних коштів, грн;
Р — виручка від реалізації продукції, грн;
100 — переведення грн у коп.
Коефіцієнт завантаження коштів в обороті (Кз) — величина,
обернена до коефіцієнта оборотності оборотних коштів (Ко). Що
менший коефіцієнт завантаження коштів, то ефективніше
використовуються оборотні кошти.
Методика аналізу оборотності оборотних коштів полягає в
порівнянні показників оборотності оборотних коштів підприємства за
звітний період з аналогічними показниками за минулий звітний
період. [2].
Значення аналізу оборотних активів полягає в тому, що він є
інструментом ефективного управління оборотними активами
підприємства.
Висновки та пропозиції. 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, здійснення оцінки чистого оборотного
капіталу.
Шляхи підвищення ефективності використання оборотних
активів:
1. Забезпечення необхідної ліквідності оборотних активів, для
підтримування необхідного рівня платоспроможності підприємства за
поточними фінансовими зобов'язаннями. З цією метою з урахуванням
обсягу й графіка майбутнього платіжного обороту повинна бути
визначена частина оборотних активів у формі коштів, високо- і
середньоліквідних активів.
2. Забезпечення підвищення рентабельності оборотних активів.
Невід'ємною складовою розроблюваної політики підприємства є
забезпечення своєчасного використання тимчасово вільного залишку
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грошових активів для формування ефективного портфеля
короткострокових фінансових вкладень.
3. Оптимізація структури джерел фінансування оборотних
активів. На основі раніше визначених принципів фінансування у
процесі розробки системи управління оборотними активами
формуються підходи до вибору конкретної структури джерел
фінансування, їх приросту з урахуванням тривалості окремих
стадій фінансового циклу й оцінки вартості залучення окремих видів
капіталу.
4.
Формування
системи
управління
дебіторською
заборгованістю.
Розвиток
ринкових
відносин
дозволяє
використовувати у практиці нові форми управління дебіторською
заборгованістю - її рефінансування, тобто прискорення переведення в
інші форми оборотних активів підприємства.
Ефективно управляючи оборотними активами можна достатньо
швидко досягти позитивних результатів у фінансовому оздоровленні
підприємства.
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Аналіз фінансових результатів в умовах застосування сучасних інформаційних
технологій ґрунтується на визначенні основних елементів процесу дослідження
доходів, витрат та прибутку з метою формування взаємопов'язаних етапів виконання
відповідних аналітичних процедур.
Ключові слова: фінансові результати, фінансовий аналіз, інформаційні
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The analysis of financial results in the conditions of application of modern information
technologies is based on determination of basic elements of process of research of profits,
charges and income with the purpose of forming of the взаємопов'язаних stages of
implementation of the proper analytical procedures.
Keywords: financial results, financial analysis, information technologies.

На сьогоднішній день в Україні швидкими темпами
розвиваються ринкові економічні відносини. Така ситуація вимагає
суттєвих якісних змін усіх методів управління, в тому числі і в аналізі.
Для прийняття ефективних управлінських рішень необхідна
оперативна інформація про фінансові результати, яка сформована з
урахуванням особливостей та обсягів діяльності підприємства.
Важливим чинником, що сприяє своєчасному забезпеченню
інформацією власників, інвесторів, менеджерів, інших користувачів є
впровадження автоматизованих інформаційних систем аналізу.
У розробку теоретичних, методологічних питань аналізу
фінансових результатів із використанням сучасних інформаційних
технологій значний внесок здійснили вітчизняні вчені: В.І. Головко,
Т.А. Демченко, П.В. Іванюта, С.В. Івахненков, Н.М. Лисенеко, Г. В.
Митрофанов та ін.
Для удосконалення управління підприємством необхідно
використовувати нові методи управління і сучасні технічні засоби
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побудови різних інформаційних систем. А це насамперед
автоматизована обробка даних.
Уже сьогодні очевидно, що найбільш прибутковими та
ефективними в діловому світі є ті господарюючі суб'єкти, що в змозі
швидше всіх зібрати інформацію, обробити, проаналізувати її, і на
основі цього прийняти рішення, тобто це ті підприємства, які
використовують сучасні інформаційні технології. Все більша кількість
керівників розуміють, що максимально ефективною автоматизованою
системою є та, котра охоплює усі взаємозалежні багатогранні бізнеспроцеси, всі аспекти у середині і зовні господарської діяльності. За
допомогою таких систем можна здійснювати оцінку фактичного стану
підприємства, а також прогнозувати і моделювати управлінські
рішення.
Однією з ділянок автоматизованої обробки даних є аналіз
фінансових результатів діяльності підприємства. Основними
завданнями такої роботи є:
• аналіз обліку доходів і витрат підприємства;
• автоматизоване ведення їх синтетичного і аналітичного обліку;
• здійснення аналізу на основі даних бухгалтерського обліку;
• отримання комп'ютерних рішень по управлінню доходами,
витратами і фінансовими результатами.
Вирішення даних задач може бути реалізоване лише при
наявності достатньої економічної інформації, яка б відповідала в свою
чергу законодавчим актам.
Впровадження автоматизованої системи обліку і аналізу
дозволить в межах функцій бухгалтерського обліку цілком
регламентувати автоматизоване одержання даних, необхідних для
ведення оперативного, синтетичного й аналітичного обліку, складання
форм бухгалтерської звітності: даних, необхідних користувачам для
оперативного аналізу господарської діяльності, вироблення і
прийняття рішень [1].
При повній комп’ютеризації господарської діяльності
підприємства поняття форми обліку переходить в поняття системи
обліку.
Комп’ютерна
система
бухгалтерського
обліку
характеризується повною автоматизацією обробки і систематизації
облікової інформації. При цьому будь-які дані можуть відображатися в
обліку відразу після їх введення в інформаційну базу даних.
Окрім автоматизації бухгалтерського обліку важливе значення
має оперативна інформація з аналізу. Раніше дані завдання
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виконувалися в програмі Excel, Access та інших по ініціативі
бухгалтера і в міру його знань з даної сфери, або шляхом залучення
спеціалістів із зовні.
В нашій країні на сьогодні якість послуг зовнішніх спеціалістів є
не досить високою, до того ж не кожне підприємство має можливість
найняти їх. В цих умовах бухгалтер стає головним помічником
керівника, оскільки саме він оперує всіма даними про господарську
діяльність підприємства. Таким чином, на бухгалтера покладаються
рішення задач, які виходять за рамки його традиційних професійних
обов’язків. Від нього вимагається виконання функцій аналітика, для
чого йому часом не вистачає ні часу, ні знань, ні кваліфікації.
В даній ситуації доцільними можуть стати спеціалізовані
програми, які на основі даних, що знаходяться в системі
бухгалтерського обліку, допоможуть виконати аналіз фінансового
стану підприємства, нададуть результати в зручній і наглядній формі.
Серед програм аналізу фінансових результатів підприємства
найбільшого розвитку і розповсюдження набули програми
ретроспективного аналізу, який проводиться на основі даних
фінансової звітності підприємства за декілька звітних періодів. До
таких програмних продуктів належать аналітичні програми «ИНЭКАФСП», «ИНЭК-Аналитик», «1С:Финансовое планирование», «Audit
Expert», «Project Expert», «Альт-Финансы». Вище зазначені програмні
продукти дозволяють на основі вихідної облікової інформації
автоматично розраховувати необхідні фінансові показники та
коефіцієнти, отримувати пояснення для їх конкретних значень.
Дані програми зручні тим, що вони сумісні з програмою
автоматизованого бухгалтерського обліку «1С:Бухгалтерія», що
значно полегшує експорт даних в їхні бази даних. Це дає можливість
зменшити затрати часу і праці на підготовку до аналізу і швидше
отримати вихідну інформацію.
Програма
«AuditExpertProfessional»
це
інструмент
професійного аналітика, який дозволяє реалізовувати методики
аналізу відповідно до власних поглядів на його проведення. Гнучка
система визначення вихідних даних, алгоритмів їх обробки та
формування звітів дозволяє користувачеві створювати не лише
унікальні методики аналізу, але і визначати нові її об’єкти [3].
Програма «ИНЕК-АФСП» на даний момент володіє більш
сильним функціональним наповненням, що дозволяє використовувати
її для аналізу і не професіоналу, який змушений покладатися на
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розроблену методику, маючи незначні можливості впливати на
закладені в програму методики аналізу. Таким чином ця програма
більш доступна для широкого кола споживачів, до того ж дозволяє
додатково порівнювати свої показники з середніми даними по галузі і
враховувати зміни зовнішнього середовища. Основний недолік цієї
програми, її жорсткість, відсутність засобів настроювання [4].
Значні переваги серед них мають ті інформаційні системи, які
дозволяють користувачеві змінювати алгоритми розрахунку
показників, і навіть створювати власні методики зі своїм набором
розрахункових показників. Це значно розширює рамки використання
системи, але, з погляду розробників, значно ускладнює створення
системи і, отже, підвищує її вартість.
Порівняльні характеристики найбільш поширених на ринку
систем автоматизації фінансового аналізу представлені в таблиці 1 [5].
Таблиця 1
Порівняльні характеристики систем автоматизації фінансового аналізу
Функціональні
можливості

Імпорт початкових
даних

Перевірка
взаємозв’язку
початкових даних
Зміна шаблонів
введення початкової
інформації
Перетворення
початкової
інформації в інший
стандарт фінансової
звітності

Модуль
"Фінансовий
аналіз"
"Галактики"
З системи
«Галактика»,
текстових
файлів і
електронних
таблиць

«БЕСТ-Ф»

«1-АФСП»

З системи «БЕСТ-4»

З будь-яких
облікових
систем у
форматі
ТХТ

Є

Є

Є

Можливо

Можливо

Можливо

Можливо

Неможливо

Можливо
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Методик
аналізу – 6;
аналіз
Об’єм реалізованих
активів і
(підготовлених
Аналіз
Аналіз структури
пасивів
розробниками)
фінансового
майна,
аналітичног
методик аналізу
стану
платоспроможності,
о балансу,
(кількість
підприємства за
фінансової стійкості і
доходів і
аналітичних
методикою
ін.
витрат,
розрахункових
Ковальова і ін.
притоку і
показників)
відтоку
грошових
коштів і ін.
Наявність
реалізованих
Затверджени
методик,
Немає
Є
х методик –
затверджених
14
офіційними
органами
Настройка і зміна
Є
Є
Є
шаблонів методик
Можливість
створення
призначених для
Є
Є
Є
користувача
методик
Диференціювання
результатів аналізу
залежно від
Є
Є
Є
галузевої
приналежності
підприємства
Представлення
результатів аналізу
Є
Є
Є
в графічному
вигляді
Текстовий висновок
за наслідками
аналізу

Немає

Немає

Є
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Інструменти
експорту даних

Інші

Є

Є

Є

Комплексна
оцінка
Продумана
фінансового
ідеологія
стану;
системи,
графічний
широкий
ролик,
діапазон
Зручний довідник
порівняння
можливостей.
функцій, велика
підприємств
Не зовсім
кількість реалізованих
за
зручний
функцій, зручний
показниками
графічний
табличний редактор
і рядками
редактор,
балансу,
відносно висока
пошукова
вартість і
система,
складність
будь-яка
системи
кількість
валют

Модуль «Фінансовий аналіз» системи «Галактика» (корпорація
«Галактика») адресований керівникам і фахівцям фінансових служб.
Основні завдання, що вирішуються в нім, – оцінка фінансового стану
підприємства і перспектив його подальшого розвитку з орієнтацією на
підприємства всіх форм власності, у тому числі і з особливостями
представлення звітності за міжнародними стандартами. Аналіз
фінансового стану проводиться на підставі даних зовнішньої звітності,
а також будь-якої іншої фінансової інформації.
Система БЕСТ-Ф (АРМ «Фінансового аналізу» компанії
«Інтелект-Сервіс», Москва) призначена як для оперативного аналізу
власної фінансово-господарської діяльності, так і для проведення
незалежної зовнішньої експертизи і аналізу економічного стану
підприємства з метою розробки стратегії його розвитку. Вона об'єднує
можливості електронної таблиці і бази даних, може обробляти різну
інформацію, яка або вводиться вручну або імпортується з текстового
файлу, або завантажується із споріднених систем «БЕСТ-3», «БЕСТ4».
Отже, використання сучасних інформаційних технологій із
відповідним програмним забезпеченням дасть змогу значно швидше
аналізувати більш великі обсяги інформації. Більшість аналітичних
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програм можуть взаємодіяти із програмами, які призначені для
ведення бухгалтерського обліку, що у свою чергу призведе до
зменшення технічних помилок які можуть виникати при ручному
введені даних. Такий підхід дасть змогу в будь який момент часу
отримувати найновіші аналітичні дані без значних затрат часу, що у
сучасних умовах господарювання дає суттєві переваги перед
конкурентами.
Проведення аналізу фінансових результатів з використанням
інформаційних технологій та управлінське перетворення одержаних
висновків дозволять:
знайти оптимальний шлях розвитку;
розробити програму фінансового оздоровлення підприємства;
обґрунтувати інвестиційне рішення.
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АНАЛІЗ РЕЗЕРВІВ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ
© Кривоконь О.С., Глазко Н. Д., Крикун В.В.
У статті проаналізовано роль аналізу господарської діяльності підприємств та
розглянуто сутність прибутку, як одного з основних показників господарської
діяльності. Наведено основні резерви збільшення прибутку.
Ключові слова: аналіз, прибуток, внутрішні та зовнішні чинники, резерви

55
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки

збільшення.
The article analyzes the role of business analysis firms and the essence of income as
one of the major indicators of economic activity. The main reserves increased revenue.
Keywords: analysis, profit, internal and external factors, reserves increase.

Ринкова економіка потребує від підприємств України
підвищення
ефективності
виробництва,
конкурентноздатності
продукції і послуг на основі впровадження ефективних форм
господарювання і управління виробництвом, планування діяльності,
активізації підприємництва і т.п. Важлива роль у реалізації цієї задачі
приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його
допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства,
обробляються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за
їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності
виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його
підрозділів і робітників.
Дохідність підприємства характеризує ту частину виручки, що
залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу й
комерційну діяльність. Описуючи перевищення надходжень над
витратами, прибуток виражає мету підприємницької діяльності і
береться за головний показник її результативності (ефективності).
Прибуток є одним з основних показників господарської
діяльності і на законодавчому рівні, визначений як основна мета
створення підприємств. За рахунок прибутку живе і розвивається
будь-яке підприємство - це основне джерело фінансових ресурсів,
формування централізованих і децентралізованих фондів грошових
коштів. За рахунок прибутку також відбувається формування
бюджетних ресурсів держави, здійснюється фінансування розширення
підприємств, матеріальне стимулювання працівників, застосування
соціально-культурних заходів та ін. В зв'язку з цим в отриманні
прибутку зацікавленими є не тільки керівництво і трудові колективи
підприємств, але і держава в цілому, тому що стоїть питання про
розвиток галузей економіки. І тому так важливі питання збільшення
прибутковості господарюючих суб'єктів.
Прибуток є основним джерелом фінансування і удосконалення
його матеріально – технічної бази, забезпечення всіх форм
інвестування. Вся діяльність підприємства спрямовується на те, щоб
забезпечити зростання прибутку, стабілізацію його на певному рівні
протягом визначеного періоду часу.
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Отже, збільшення резервів прибутку є досить актуальною
проблемою, якій присвячена велика кількість праць вітчизняних
науковців. Вивченням даного питання займалися В'ялець О.В.,
Блонська В.І., Мамонтова А.О., Хомин І.П., Дзюбенко Л., Мельник
Л.Ю., Гуменюк І.В. та інші. Але не зважаючи на велику кількість
наукових робіт і досліджень питання, щодо виявлення резервів
збільшення прибутку залишаються не вирішеними в умовах розвитку
сучасного рівня економіки.
Метою даної статті є виявлення основних резервів збільшення
прибутку вітчизняних підприємств.
Прибуток - це підсумковий показник, результат фінансовогосподарської діяльності підприємств, як суб'єктів господарювання тому він відображає результати їх діяльності та знаходиться під
впливом багатьох чинників.
Резерви збільшення прибутку пов'язані з напрямками
господарювання підприємства. Для керівників і відповідних
спеціалістів (менеджерів), важливим є детальне значення масштабів
дії, форм контролю та використання найбільш істотних внутрішніх і
зовнішніх чинників ефективності на різних рівнях управління
діяльністю підприємства. Оскільки, лише за ефективної діяльності
підприємства прибуток буде найбільшим.
Головними внутрішніми і зовнішніми чинниками підвищення
ефективності діяльності підприємства є наступні.
1. Автоматизація виробництва та застосування інформаційних
технологій, впливають на рівень і динаміку ефективності виробництва
продукції.
Якщо брати бухгалтерський облік і фінансовий аналіз, то
найпоширенішими
програмами,
які
використовується
для
автоматизації обліку й аналізу є: «1С: Бухгалтерія», «Галактика»,
«Парус-Предприятие», «ІНЕК-АФСП», Audit Expert, БЕСТ-Ф. Серед
спеціальних аналітичних програм поширеними є ИНЕК-аналітик,
ИНЕК-інвестор, Project Expert.
2. Устаткуванню належить провідне місце в програмі
підвищення ефективності передовсім виробничої діяльності.
3. Матеріали та енергія позитивно впливають на рівень
ефективності, якщо розв'язуються проблеми ресурсозбереження,
зниження
матеріаломісткості
та
енергоємності
продукції,
раціоналізується управління запасами матеріальних ресурсів і
джерелами постачання.
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4. Трудові ресурси. Основним джерелом і визначальним
чинником зростання ефективності діяльності є працівники –
керівники, менеджери, спеціалісти, робітники.
5. Організація і системи. Єдність трудового колективу,
раціональність
відповідальності, належні норми
керування,
характеризують добру організацію діяльності підприємства, що
забезпечує необхідну специфікацію та координацію управлінських
процесів та продуктивність праці.
6. Методи роботи. Досконалі методи роботи стають достатньо
перспективним для забезпечення зростання ефективності діяльності
підприємства. Постійне вдосконалення методів праці передбачає
систематичний аналіз стану робочих місць та їхню атестацію,
підвищення кваліфікації кадрів, узагальнення та використання
нагромадженого на інших підприємствах позитивного досвіду.
7. Економічно-соціальна політика істотно впливає на
ефективність суспільного виробництва. Основними її елементами є:
різноманітні види законодавства; фінансові інструменти (заходи,
стимули); економічні правила та нормативи; ринкова, виробнича і
соціальна інфраструктури.
На основі проведеного аналізу узагальнення, в Україні стало
менше безробітних. У травні число тих, хто не має роботи і є
зареєстрованим в Державному центрі зайнятості, скоротилося на вісім
відсотків (із 455 тисяч осіб залишилося 419 тисяч).
8. Інфраструктура. Важливою передумовою зростання
ефективності діяльності підприємств є достатній рівень розвитку
мережі різноманітних інституцій ринкової та виробничо-господарської
інфраструктури.
Лише вміле використання всієї системи перелічених чинників
може забезпечити достатні темпи зростання ефективності діяльності
підприємств.
Основною метою аналізу діяльності підприємства є визначення і
підрахунок можливих резервів зростання прибутку. Основними
резервами можуть бути:
1) резерви зростання прибутку і рентабельності від
використання резервів обсягу реалізації, які були виявлені під час
аналізу обсягу реалізації продукції і факторного аналізу продажу;
2) резерви зростання рентабельності від зниження собівартості
товарної продукції. Можуть розраховуватися за кожним видом
продукції і загалом за всією товарною продукцією;
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3) за рахунок економії і раціонального використання коштів на
оплату праці робітників та службовців;
4) за рахунок запровадження досягнень науково-технічного
прогресу, в результаті чого зростає продуктивність праці.
Аналіз резервів збільшення прибутку підприємства закінчується
підрахунком резервів, а також розробкою конкретних ефективних
заходів щодо впровадження виявлених резервів у виробництво.
Отже, основними чинниками, які ведуть до зміни прибутку є:
1) об'єм продажів - при високій питомій вазі постійних витрат в
собівартості продукції, зростання об'ємів реалізації приведе до ще
більшого зростання прибутку за рахунок зниження частки постійних
витрат, що доводяться на одиницю продукції;
2) зростання цін - в період високих темпів інфляції зростання
прибутку можна забезпечити за рахунок цінового чинника;
3) зниження собівартості - зниження витрат без негативного
впливу на якість продукції, досягається за рахунок більшої
керованості і контролю в області витрат;
4) оновлення асортименту і номенклатури продукції, що
випускається – прибуток в ринковій економіці - рушійна сила
оновлення як виробничих фондів, так і продукції, що випускається для
зайняття певного сегменту на ринку;
5) планування - якщо план із прибутку складено на належному
рівні, професійно, грамотно, підприємство має змогу правильно
визначити обсяг платежів у державний бюджет і суму прибутку, що
залишається в його розпорядженні з метою створення фінансової бази
для розвитку діяльності, необхідних витрат на розвиток соціальної
сфери, матеріальне заохочення праці;
6) ділова репутація - одержувати додатковий прибуток і
підвищити рентабельність підприємству дозволяє висока ділова
репутація. Вчасне розрахування з постачальниками, якість та
швидкість наданих товарів і послуг, прийнятна ціна – основні її
показники.
Реалізація даних резервів дозволить підвищити якість,
рентабельність та конкурентоспроможність підприємства.
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Проведено аналіз існуючих систем управлінського обліку витрат. Виявлено
особливості управління витратами підприємств. Запропоновано до застосування
найбільш прогресивні системи обліку витрат.
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It is lead the analysis of existing systems of the administrative account of expenses. It
is revealed features of management by expenses of the enterprises. It is offered to application
most progressive systems of the account of expenses.
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Вступ. Діяльність будь-якого підприємства пов’язана з
використанням тих чи інших ресурсів: предметів праці, засобів
виробництва, підприємницьких здібностей, інформації, що й
призводить до виникнення витрат. Виробивши певний продукт або
послугу, підприємство реалізує їх і, як правило, одержує прибуток.
Чим більший розмір цього прибутку, тим, звичайно, краще. Саме на
цьому етапі виникає потреба у зниженні рівня витрат з метою
збільшення прибутку господарюючим суб’єктом. Тут на перший план
виходить питання, пов’язане зі створенням ефективної системи
управління витратами.
Вагомий внесок у дослідження проблеми систем управління
витратами в різних галузях економіки зробили вітчизняні вчені П.Т.
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Саблук, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.В. Россоха.
Вагомість і значимість аналізу управління витратами та методика його
здійснення досліджується у працях С.Б. Бернгольца, М.І. Баканова,
А.Д. Шеремета, Г.В. Савицької, В.В. Ковальова, О.П. Волкової та ін.
Постановка завдання:
- теоретичне обґрунтування системи управління витратами на
сучасному підприємстві;
- провести аналіз впливу собівартості виготовлених послуг,
основних виробничих фондів, трудових показників на розмір витрат;
- виконати аналіз впливу розміру витрат на фінансові результати
діяльності підприємства;
- проаналізувати систему управління витратами;
- розробити рекомендації з підвищення рівня ефективності
системи управління витратами.
Результати дослідження. Зважаючи на те, яку роль відіграють
витрати у розвитку підприємства і в забезпеченні інтересів його
керівництва, постає потреба побудови ефективної системи управління
витратами підприємства, що є процесом розроблення і прийняття
управлінських рішень за всіма аспектами їхнього формування й
розподілу на підприємстві. При цьому важливо зазначити, що витрати
є основною складовою показника ефективності діяльності
підприємства – прибутку, тому побудову системи управління
витратами слід розглядати як комплексну систему управління
чинниками, що прямо або опосередковано впливають на розмір
прибутку.
Система управління витратами підприємства має ґрунтуватися
на найдосконаліших формах і методах контролю й управління
витратами. Метою контролю є виявлення стану, а метою управління –
забезпечення роботи, яка відповідає первісним планам. На
сьогоднішній день досвід підприємств в організації системи
управління витратами зводиться переважно до перевірок виробничих
показників, фінансових результатів, стану майна. Але за умови
економічної зацікавленості у кінцевих результатах необхідна така
система управління, функції якої зумовлені ефективністю
використання ресурсів.[3]
Оскільки одним із основних елементів управлінського обліку
виступає планування собівартості продукції, то вибір методу
планування на окремому взятому підприємстві насамперед залежить
від прийнятої на ньому системи управлінського обліку.
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Системи управління витратами характеризуються двома
основними ознаками, які можна покласти в основу їх класифікації:
1. Повнота включення витрат у собівартість виробництва:
- система обліку повних витрат – традиційна система, згідно з
якою весь обсяг витрат, що були у звітному періоді, відносяться на
об’єкти калькулювання і таким чином визначається їх повна
собівартість;
- система обліку неповних витрат – у цьому випадку на
об’єкти калькулювання відносяться лише частка загальних витрат за
будь-якою ознакою (наприклад, за ознакою залежності витрат від
обсягу виробництва). Одним із найбільш поширених видів цієї
системи є «директ-костинг».[1]
Застосовуючи директ-костинг, можна оперативно вивчати
взаємозв’язки та залежності між обсягом виробництва, витратами
(собівартістю) та виручкою (прибутком, маржинальним доходом).
Деякі вчені характеризуючи дану систему, підкреслюють, що
―головною особливістю директ-костингу, основою якого є
класифікація витрат на постійні і змінні, є те, що собівартість
промислової продукції враховується та планується тільки в частині
змінних витрат. Постійні витрати не включаються в собівартість
виробів, а як витрати даного періоду списуються з отриманого
прибутку протягом того періоду, у якому вони були здійсненні ‖.
2. За рівнем нормування витрат:
- система обліку фактичних витрат передбачає відображення
господарських процесів та витрат, які при цьому сталися протягом
звітного періоду;
- нормативно-правова система обліку витрат передбачає
планування майбутніх витрат на підприємстві на підставі діючих норм
та фіксацію відхилень фактичних витрат від запланованих. Цей метод
у нашій країні носить назву нормативного, а закордоном – «стандарткост».[1]
Система «стандарт-кост» була викладена у першій чверті ХХ ст.
у статтях американського вченого Д.Ч. Гаррісона.
Досліджуючи системи обліку витрат, випливає висновок, що
система «стандарт-кост» - це заздалегідь визначені або передбачені
кошторисами витрати на виробництво одного виробу або декількох
виробів одного виду продукції, з якими порівнюють фактичну
собівартість. В основі системи лежить запровадження норм витрат
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матеріалів, енергії, робочого часу, праці, заробітної плати та інших
витрат, пов’язаних з виготовленням продукції.
У сучасних умовах необхідно, щоб система «стандарт-кост»
постійно переглядалася і у випадку необхідності модернізувалася, для
того щоб відображати зміни, які відбуваються у виробничій сфері. Ця
система є універсальним інструментом, який здатний забезпечувати
різною інформацією менеджерів підприємства про витрати для
найрізноманітніших цілей. [2]
Система обліку витрат за функціями передбачає спочатку
групування накладних витрат за основними видами діяльності, а потім
розподіл їх між видами продукції, виходячи з того, які види діяльності
необхідну для виробництва цього продукту.
Дана система викликає значний інтерес не тільки тому, що
забезпечує основу для більш точного розрахунку виробничих витрат, а
й тому, що створює механізм для управління накладними витратами.
Накопичення та надання інформації про важливі види діяльності в
межах компанії дає змогу краще розуміти і більш ефективно
управляти витратами. Таким чином, найбільший потенціал, яким
відповідає система обліку витрат за функціями, лежить в сфері
управління витратами, а не у сфері виробничого обліку.
Система управління витратами має функціональний та
організаційний аспекти. Вона включає такі організаційні підсистеми:
пошук і виявлення чинників економії ресурсів; нормування витрат;
планування витрат; облік і аналіз витрат; стимулювання економії
ресурсів і зниження витрат.[4]
Такими підсистемами керують відповідні структурні одиниці
підприємства залежно від його розміру (відділі, бюро, окремі
виконавці).
Переваги ефективного управління витратами є наступними:
виробництво конкурентноздатної продукції за рахунок більш низьких
витрат і, відповідно, цін; наявність якісної і реальної інформації про
собівартість окремих видів продукції та їх позиції на ринку, порівняно
з продуктами інших виробників; можливість застосування гнучкого
ціноутворення; надання об`єктивних даних для складання бюджету
підприємства; можливість оцінки діяльності кожного підрозділу
підприємства з фінансової точки зору; прийняття обґрунтованих і
ефективних управлінських рішень.[2]
Висновки. Управління витратами необхідне для вирішення
багатьох питань: для оцінювання факторів рентабельності, вибору
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необхідних замовлень, плануванні майбутніх напрямів діяльності,
оцінювання виробничих запасів та їх калькулювання, розподіл та
мінімізація витрат, тощо. Що ж до економіки вітчизняних
підприємств, то створення систем управління витратами перебуває на
тому рівні, коли менеджери вже усвідомили її цінність, але ще не
мають достатніх знань у цій сфері. На жаль, в Україні сьогодні бракує
публікацій про проблеми створення ефективних систем управління
витратами, котрі враховують характерні риси вітчизняних підприємств
і умови їхньої діяльності. Тому досить важко організувати
налагоджену систему, яка б забезпечувала ефективну роботу
підприємства шляхом формування інформації про витрати й доходи як
основи для прийняття оптимальних управлінських рішень.
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In the article theoretical approaches to definition of the capital investment essence
are considered. It is offered problem aspects of management with the use of investment
projects, defined the prospects for innovative support.
Key words: investments, capital investments, investment project.

Постановка проблеми. Інвестиційна діяльність, пов’язана зі
здійсненням капітальних інвестицій, має виключно важливе значення,
оскільки створює основи для стабільного розвитку економіки країни.
Важливість капітальних вкладень обумовлена потребою знову
створених чи модернізованих засобів праці для підвищення
ефективності виробництва. Капітальні інвестиції є необхідним
фактором розширеного суспільного відтворення, досягнень науковотехнічного прогресу, що створює матеріальні умови для росту й
удосконалювання
суспільного
виробництва
і
підвищення
матеріального добробуту народу. Удосконалення теорії і практики
ведення обліку і здійснення контролю операцій з капітальними
інвестиціями стає нагальною потребою та визначає актуальність
обраної теми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Провідними вченими
зроблено значний внесок до методології, теоретичного і практичного
обґрунтування питань, пов’язаних з управлінням, обліком, аналізом та
контролем операцій з капітальними інвестиціями. Загальні проблеми
теорії і практики управління, обліку та аналізу операцій з
капітальними інвестиціями отримали висвітлення в працях
вітчизняних вчених Бондар М.І., Наторіна А.О., Капильцова В. В.,
Лисенко Н. Микитюк П. П., Остапчук, Т. П. та інші.
Не вирішені раніше частини проблеми. Не дивлячись на
активізацію процесу управління капітальними інвестиціями в
сучасних умовах, досі не існує чіткої системи організації управління
процесами капітального інвестування.
Метою статті є визначення сутності капітальних інвестицій, а
також дослідження основних проблем ефективного управління ними.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні у законодавстві
України не існує чіткого визначення поняття «капітальні інвестиції»,
науковцями часто не застосовується системний підхід до їх вивчення,
не існує узгодженого підходу до сутності капітальних інвестицій як
об’єкта бухгалтерського обліку.
Проаналізувавши нормативно-правове забезпечення з обліку
капітальних інвестицій, можна дійти висновку, що на сьогодні в
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чинних П(С)БО відсутнє чітке визначення терміну «капітальні
інвестиції». Так, у п.4 П(С)БО 7 «Основні засоби» [7] наведено лише
визначення терміну «незавершені капітальні інвестиції в необоротні
матеріальні активи» – це капітальні інвестиції у будівництво,
виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання об’єктів
необоротних матеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на
дату балансу не відбулося, а також авансові платежі для фінансування
будівництва.
М.І. Бондар пропонує вживати термін «капітальні вкладення» як
внутрішнє поняття формування структури активів, які можуть
здійснюватися як за рахунок зовнішніх джерел інвестицій, позик,
кредитів, так і за рахунок внутрішніх – власних оборотних засобів,
джерелом поповнення яких є прибуток. Так буде забезпечена
взаємодія з зовнішнім поняттям інвестиції, що передбачає фінансовий
або у вигляді інших активів потік, який надходить на підприємство з
зовнішніх джерел і завдяки цьому приносить дохід інвестору [1].
На основі критичного аналізу поглядів вітчизняних та
зарубіжних вчених-економістів щодо визначення поняття та
економічної сутності інвестицій та капітальних інвестицій можна
зробити висновок, що загальним для всіх визначень поняття
―інвестиції ‖ є визнання того, що інвестиції – це економічні ресурси,
які вкладаються в різні об’єкти господарської діяльності з метою
отримання економічних вигод. Під капітальними інвестиціями слід
розуміти внутрішні інвестиції підприємства в основний капітал, які
передбачають капітальне будівництво та придбання основних засобів,
придбання та виготовлення інших необоротних активів підприємства з
метою нарощення і отримання в довгостроковому періоді доходу, а
також витрати, пов’язані з поліпшенням об’єктів основних засобів, що
призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно
очікуваних від використання даних об’єктів.
Також існує чітка відмінність між капітальним ремонтом і
поліпшенням основних засобів, адже під час капітального ремонту
основні засоби тільки підтримуються в працездатному стані, тоді як
при здійсненні поліпшень відбувається їх відновлення. Варто
зазначити, що п. 14 П(С)БО 10 «Основні засоби» [7] передбачено, що
витрати на поліпшення об’єкта основних засобів (модернізацію,
модифікацію, добудову обладнання, реконструкцію тощо), що
призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно
очікуваних від використання об’єкта, збільшують первісну вартість

66
Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

об’єкта основних засобів, отже, вони відносяться до капітальних
інвестицій.
Багатоаспектною
проблемою
є
ефективне управління
капітальними інвестиціями, що сприятиме покращенню стану
основних засобів.
В Україні на сучасному етапі розвитку третина підприємств
потребують структурного перепрофілювання, яке можливе за рахунок
здійснення капітального інвестування. Стримуючим фактором цього
процесу є значне зменшення внутрішніх інвестиційних можливостей,
що пов’язано насамперед зі зменшенням інвестиційних можливостей
бюджету та відсутністю чітко сформованої системи організації
інвестування. Покладаються надії на залучення зовнішніх інвестицій,
але цей процес поки що гальмується внутрішніми та зовнішніми
чинниками: нестабільність політичної та економічної ситуації у країні,
складна податкова система, наслідки світової фінансової кризи.
Ефективність капітальних вкладень залежить в першу чергу від
того, як і на що вони витрачаються. Світова практика свідчить:
найбільш ефективні напрямки капітальних інвестицій у промисловості
— реконструкція та технічне переоснащення виробництва. Це дає
змогу з меншими затратами, ніж при новому будівництві, освоювати
потужності. Адже нове обладнання, як правило, монтують на старих
виробничих площах, зменшуючи таким чином витрати на будівництво
нових виробничих споруд.
Технічне переобладнання діючих підприємств передбачає
встановлення нових машин і устаткування на діючих площах,
впровадження автоматизованих систем управління і контролю,
сучасних методів управління виробництвом, модернізацію і технічне
переоснащення природоохоронних об’єктів, опалювальних і
вентиляційних систем, підключення до централізованих джерел тепло
- й електропостачання. Його слід здійснювати за проектами й
кошторисами на окремі об’єкти або види робіт, які розробляють на
основі єдиного техніко-економічного обґрунтування і згідно з планом
підвищення техніко-економічного рівня галузі.
Саме ефективне управління капітальними інвестиціями і
сприятиме процесу відновлення основних засобів. Для їх технічного
оновлення нагромаджується амортизаційний фонд, показники якого
впливають на процес управління капітальними інвестиціями.
Досить важливе питання відводиться механізму амортизації як
основі забезпечення капітального інвестування підприємства. Цей
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механізм вирішує відразу три головні завдання: відшкодування
понесених витрат по створенню на підприємстві власного
виробництва; накопичення грошових засобів; використання
накопичених грошових засобів на цілі відтворення, оновлення та
розширення власного виробництва на підприємстві.
На сьогоднішній день не використовується повністю потенціал
амортизаційного фонду як джерело інвестиційних ресурсів. Це
пов’язано з недосконалістю сучасної нормативно-правової бази, що
регулює нарахування, резервування та використання амортизаційного
фонду; відсутністю системи страхування підприємств від знецінення
амортизаційних відрахувань через інфляцію; невирішеністю питань
правової відповідальності суб’єктів управління підприємствами за
нецільове
використання
вивільнених
від
оподаткування
амортизаційних ресурсів.
Досить частими є випадки, коли діюча амортизаційна політика
підприємств не сприяє чіткому процесу відтворення основних засобів,
мають місце випадки нецільового використання амортизаційних
відрахувань. Управління цим процесом має бути висвітлено у
законодавстві України, тільки після чого вище перераховані недоліки
набудуть адміністративного та кримінального характеру.
Управління капітальними інвестиціями нерозривно пов’язано з
впровадженням інновацій. Активізація інноваційної діяльності
потребує нових форм та методів упровадження досягнень науки і
техніки, насамперед за рахунок розширення інноваційного ринку.
Ефективність політики в управлінні інноваційними процессами
визначає конкурентоспроможність національної економіки.
Інноваційні процеси в Україні не набули вагомих масштабів. За
даними Держкомстату України, наукоємність промислового
виробництва України не перевищує 0,3 %, що на порядок менше
світового рівня. Знижується інноваційна активність підприємств
промисловості [5]. Саме за цих причин знання та їх технологічне
застосування забезпечують в Україні близько 50 % економічного
зростання, тоді як у розвинутих країнах — до 90 %.
Саме через відсутність чіткої стратегії переходу України до
інноваційної системи розвитку та недостатність коштів для реалізації
інновацій від недержавних комерційних структур є причиною такого
незадовільного стану розвитку інноваційних впроваджень в економіці.
Щодо самих підприємств, то вони повинні забезпечити
відповідність вимогам інвестора цілого комплексу параметрів
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підприємства та його інвестиційного проекту. Реальний стан
переважної більшості підприємств такий, що вони не відповідають
мінімальним із цих вимог. І при цьому не важливо, яке походження
мають інвестиції — вітчизняне чи іноземне.
Отже, щоб впроваджувати інвестиції у промисловий комплекс
необхідно попередньо максимально підвищити ефективність
підприємств, використавши ще наявні у них можливості. Цей процес
носить
назву
реструктуризації
підприємства.
Провести
реструктуризацію власними силами для більшості підприємств
практично неможливо в основному через брак фахівців потрібної
кваліфікації. Потрібно залучення професійних проектних менеджерів і
консультантів [3].
У зв’язку з цим необхідно: ввести пільгове оподаткування
інноваційної діяльності підприємств та організацій; активізувати
інвестиції в сферах, що користуються попитом на внутрішньому та
зовнішньому ринках; ввести пільгове довгострокове кредитування
пріоритетним галузям, що здатні надати конкурентоспроможну
продукцію; органам управління інноваційною діяльністю створити
аналітичні групи, які будуть здійснювати систематичний аналіз
результатів реалізації науково-технічних розробок і проводити оцінку
їх економічної ефективності.
Висновки. Таким чином, на основі аналізу існуючих підходів до
трактування поняття «капітальні інвестиції» зроблено узагальнене
його визначення. Досліджено основні засади ефективного управління
капітальними інвестиціями, розглянуто відповідні проблеми втілення
їх в економічний простір нашої країни, а також запропоновано
можливі шляхи подальшого їх подолання.
Отже, відповідність комплексу параметрів підприємства
інтересам інвестора і економічно вигідний інвестиційний проект
будуть являтися перепусткою вітчизняної економіки до збільшення
обсягу операцій на ринку капітальних інвестицій і його розширення.
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У статті визначено актуальні проблеми обліку виробничих запасів, наведено
методологічні прийоми та напрями їх вдосконалення.
The article outlines the current problems of inventory accounting, are methodological
techniques and ways to improve it.

Перетворення економіки України вимагає від вітчизняних
підприємств пошуку шляхів підвищення ефективності їх діяльності,
удосконалення організації їх обліку і контролю, удосконалення
напрямів роботи з матеріальними ресурсами підприємства.
Одним з видів ресурсів підприємства виступають й запаси.
Кожне підприємство намагається максимально уважно будувати
політику ефективного управління виробничими запасами, адже вони є
базою підтримання виробничого процесу. Займаючи значну частину
активів підприємства, запаси відіграють вагому роль у формуванні
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структури витрат підприємств, а їх вартість суттєво впливає на рівень
рентабельності виробництва.
Раціональне використання виробничих запасів несе в собі
потенціал підвищення ефективності виробництва. У свою чергу,
формування достовірної інформації про наявність та рух виробничих
запасів і правильне ведення бухгалтерського обліку їх вартості
забезпечує достовірність фінансової звітності. Саме тому питання
удосконалення бухгалтерського обліку виробничих запасів з
максимальним наближенням їх до методології міжнародних стандартів
є актуальними.
Питанням теорії розробки проблем організації і ведення
бухгалтерського обліку виробничих запасів присвячено достатньо
велика кількість праць учених-економістів та фахівців в галузі обліку,
таких як: І.І. Афанас’єва, Ф.Ф. Бутинень, С.Ф. Голов, Г.О. Дарманська,
І.А. Карабаза, М.С. Пушкар, О.М. Рибалко, О.В. Глібка, та ін. [1, 3-8,
10, 9]
Аналізуючи дослідження з питань організації обліку запасів,
можна стверджувати, що багато теоретичних положень і питань обліку
даних ресурсів потребують вдосконалення і доопрацювання. У свою
чергу, розв’язання цих питань зумовить вихід на якісно новий рівень
побудови обліку виробничих запасів, значно підвищить їх роль в
управлінні кожним вітчизняним підприємством.
Наявність
вищезазначених
проблем
та
необхідність
вдосконалення діючої практики обліку виробничих запасів на
підприємствах України обумовили вибір теми дослідження.
Критичний огляд наукових праць дослідників і фахівців у галузі
обліку дозволяє виокремити такі наступні негативні аспекти, що
притаманні обліково-аналітичній роботі з виробничими запасами:
- складність та дискусійність аспектів визначення справедливої
(ринкової та неринкової) вартості запасів;
застосування
підприємствами
застарілих
галузевих
нормативно-правових актів з обліку і контролю виробничих запасів;
- низький рівень оперативності інформаційного забезпечення
управління виробничими запасами підприємства;
- відсутність комплексного поєднання даних усіх видів обліку
підприємства для забезпечення керівництва підприємства необхідною
управлінською інформацією;
- невідповідний рівень (а найчастіше і взагалі – відсутність)
контролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів
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(визначення оптимального їх рівня; вивчення обсягів, причин
створення та політики реалізації понаднормативних запасів);
- обмеженість контролю використання виробничих запасів
ретроспективним контролем фактичної собівартості та ін. [2-4, 10].
Потенціал підвищення ефективності використання виробничих
запасів в сучасних умовах ринкових перетворень в Україні полягає в
удосконаленні методики та організації їх бухгалтерського обліку і
контролю. Реалізація даного потенціалу забезпечить удосконалення
обліково-аналітичного управління виробничими запасами та підсилить
точність, достовірність та правильність їх обліку.
Для досягнення зазначеної мети необхідно здійснити наступні
організаційні заходи:
- підвищення оперативності інформаційного забезпечення
управління виробничими запасами підприємства;
- обґрунтування категорійного апарату терміну «виробничі
запаси», їх класифікації та складу;
- розробка системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в
управлінні виробничими запасами та обґрунтування раціональних
методів проведення інвентаризації виробничих запасів в умовах
автоматизації;
- узгодження механізмів бухгалтерського та податкового обліку
виробничих запасів;
- організація виваженої аналітично-моніторингової роботи з
запасами на кожному підприємстві (оцінка ефективності управління
запасами; аналіз обсягів запасів у динаміці та чинників, що вплинули
на їх зміну; аналіз впливу рівня цін тощо);
- використання науково обґрунтованих, орієнтованих на сучасні
умови ринкових перетворень механізмів нормування та планування
запасів (із застосуванням експертних та економіко-математичних
методів);
- чітка організація обліково-контрольних процедур руху запасів
підприємства [3, 10].
Підсумовуючи, можна стверджувати, що реалізація перелічених
напрямів удосконалення обліку запасів вітчизняними підприємствами
призведе до значного підвищення результативності їх фінансовоекономічної діяльності. Вирішення комплексу суперечливих та
дискусійних питань обліково-аналітичного управління виробничими
запасами є актуальним для підприємств України і потребує подальших
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досліджень з метою створення передумов для формування більш
ефективної обліково-управлінської моделі.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГУ В
УКРАЇНІ
Постановка проблеми у загальному вигляді. В сучасних
умовах досить поширеним є поняття «лізингу». Лізинг –
багатоаспектне та багатогранне поняття, категорія з неоднозначним
тлумаченням. У Європейських країнах наводять таке визначення
лізингу: "Лізинг – це договір оренди заводу, промислових товарів,
обладнання, нерухомості для використання їх у виробничих цілях, тоді
як товари купуються орендодавцем, і він зберігає за собою право
власності" [8, 183].
Лізинг для України досить нове поняття. Воно прийшло з
Заходу, де існує понад 100 років. Практичним досвідом для України є
розвиток лізингу в східноєвропейських країнах, таких, як Польща,
Росія, Білорусь, що мають з нами спільні риси. Для стимулювання
інвестицій у виробничу сферу, оновлення промислового потенціалу,
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників у нашій
країні необхідно розвивати лізингові відносини. В Україні розвиток
лізингу стримується в основному через відсутність державної
програми
розвитку
лізингу,
недосконалість
українського
законодавства. Отже, на сьогодні лізинг в Україні переважно
використовують як спосіб відновлення засобів виробництва.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Загальні теоретичні питання лізингу, його
економічну сутність розглядаються такими авторами як С. Башкатова,
Я. Воловець, О. Нагорна, Я. Онищук, Л. Соболь, Н. Тараба, В.
Горемикіна, Б. Колласа, Д. Ліндсей, А. Ляхова, Ф. Панкратова, Н.
Внукова та ін. Виявлення переваг лізингу у вітчизняних реаліях
проаналізовано у працях С. Бруса, О. Коцюрби, К. Ларіонової, О.
Яремчука, А. Подіка, Я. Воловця та ін. Недоліки лізингу
проаналізували у своїх працях В. Міщенко, О. Луб'яницький, Н.
Славська.
Цілі статті. В процесі даного дослідження передбачається
розв’язати наступні завдання:
1) визначити переваги лізингу;
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2) визначити недоліки лізингу;
3) визначення переваг і недоліків для лізингоодержувача і
лізингодавця.
Виклад основного матеріалу. Закон України «Про лізинг» від
23.03.1998 року дає таке визначення лізингу: «Лізинг – це
підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних
чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізонгодавцем у
виключне використання на визначений строк лізингоодержувачу
майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність
за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного
продавця майна за умови сплати лізингоодержувачем лізингових
платежів» [1].
Треба сказати, що у більшості випадків під лізингом розуміють
довгострокову оренду або договір оренди основних засобів (машин,
устаткування), які придбані орендодавцем для орендаря з метою їх
виробничого використання при збереженні права власності на них за
орендодавцем на весь термін договору. Тобто лізинг є особливою
формою довгострокової оренди, коли одержувачі використовують
основні фонди, а лізингові компанії залишаються їх власником, у
цьому й полягає базовий принцип лізингу.
Звичайно, що розвиток лізингу в Україні має свої переваги та
недоліки. Щодо переваг, то вважаємо за потрібне віднести до них такі:
1) мінімальний пакет документів для укладання лізингової
угоди;
2) лізинг дає змогу спочатку випробувати машини, а потім
закупити їх, а обладнання в сезонних галузях орендувати лише на час
його фактичної експлуатації;
3) доступний малим і середнім підприємствам;
4) лізинг не вимагає поручительства;
5) на цьому етапі розвитку лізинговий договір можна оформити
протягом одного дня;
6) лізинг не має обмежень за територіальним розміщенням
лізингоотримувача або за формою власності;
7) лізінгоотримувач має змогу прив'язки обсягу лізингового
платежу до вибраної ним валюти і при цьому не зобов'язаний
проводити конвертацію валюти;
8) страхування, реєстрацію предмета лізингу і сплату інших
обов'язкових платежів бере на себе лізингодавець;
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9) лізинг посилює конкуренцію між банками та лізинговими
компаніями, знижує вплив на позичковий відсоток, що стимулює
приплив капіталів у виробничу сферу.
Недолікам лізингу приділяють значно менше уваги, ніж
перевагам. До них слід віднести:
1) складну організацію лізингової угоди через значну кількість
учасників;
2) на підготовку фінансової лізингової угоди може знадобитися
більше часу, ніж на підготовку контракту на купівлю; вищі можуть
бути і адміністративні витрати, тому вважають, що ціна лізингу може
бути нижчою або дорівнювати ціні позики тільки за наявності певних
податкових пільг;
3) процедура укладення договору лізингу потребує стати на
облік у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг,
що особливо складно для підприємств, які насамперед виготовляють
основні фонди для власних потреб й не передбачають, що надалі вони
будуть передані у фінансову оренду;
4) науково-технічний прогрес робить об'єкт лізингу застарілим,
під час фінансового лізингу орендні платежі не припиняють до
завершення угоди;
5) лізингові операції є досить ризиковою справою і мають
специфічні ризики: фінансові ризики; ризик несплати лізингових
платежів; проектні ризики; майновий ризик, пов'язаний з утратою,
пошкодженням предмета лізингу; ризик неповернення предмета
лізингу. Лізингодавець має ризик морального старіння майна й
отримання лізингових платежів, а вартість лізингу є вищою, ніж
позики, оскільки ризики зносу устаткування лягають на лізингодавця;
відповідно останній закладає це у вартість лізингу [2]. Але
мінімізувати ризики, або повністю їх виключити можливо, для цього
потрібно ретельно обдумати згоду на надання лізингу, провести
комплексний аналіз лізингоотримувача, розробити графік грошових
надходжень. Багато з науковців вважають, що лізингові схеми мають
понижений ступінь ризику [3].
Лізинг можна розглядати як форму довгострокового
кредитування покупки, що становить довгострокову оренду. Оскільки
лізингова служба повністю оплачує основні засоби за дорученням
підприємства-лізингоотримувача за рахунок власних коштів, то до неї
переходить право власності на об’єкти лізингу.
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Не дивлячись на цілий ряд перешкод на шляху здійснення
лізингових операцій, в силу тих чи інших обставин, в Україні існують
переваги лізингу порівняно з іншими джерелами фінансування. Це
обумовлено тим, що лізинг є привабливим фінансовим інструментом,
оскільки має наступні переваги.
Для лізингоодержувача:
– більш прості схеми забезпечення виконання зобов’язань,
оскільки майно, яке передається у лізинг, є водночас і заставою – з цієї
причини лізингодавці менш вимогливі до попередньої кредитної
історії лізингоодержувача; це дозволяє новоствореним та малим
підприємствам отримувати лізингове фінансування легше, ніж
банківські кредити;
– лізинг не обмежує можливості підприємства в отриманні
кредитів;
– лізинг є однією з найбільш доступних форм довгострокового
фінансування для отримання техніки. Лізингодавці звичайно
спеціалізуються на певних видах обладнання, а це дозволяє їм
залучати кредити від виробників обладнання або мати доступ до
іноземних ринків капіталу [5], беручи на себе частину кредитного
ризику при наданні лізингового майна;
– гнучкість платежів – платежі за договором лізингу можна
побудувати у відповідності до очікуваного грошового потоку
лізингоодержувача.
Для лізингодавця:
– менші ризики порівняно із кредитами, оскільки майно, що є
предметом лізингу, одночасно виступає забезпеченням виконання
зобов’язань за договором, а позичені кошти лізингоодержувачі
використовують за цільовим призначенням;
– менш жорстке регулювання та сприятливий податковий режим
(зокрема, в багатьох країнах при операціях лізингу застосовують
прискорену амортизацію, яка зменшує базу оподаткування).
Висновок. Отже, дослідивши переваги та недоліки лізингу
можна зробити висновок, що його слід розглядати як одну з
перспективних форм виробничого інвестування, здатну істотно
пожвавити процес технічного оновлення виробництва в Україні. А за
активної державної підтримки лізинг в Україні може стати дієвим
інноваційним інструментом модернізації економіки.
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У статті досліджується розробка рекомендацій з посилення дії обліку як
функції управління дебіторською заборгованістю.
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The article examines the development of recommendations for strengthening of the
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Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими
та практичними завданнями. У процесі фінансово-господарської
діяльності у підприємств постійно виникає потреба у проведенні
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розрахунків із своїми контрагентами. Відвантажуючи виготовлену
продукцію або надаючи послуги, підприємства, як правило, не
отримують оплату негайно, тобто вони кредитують покупців від
моменту відвантаження продукції до моменту надходження платежів.
Таким чином кошти підприємств відволікаються з господарського
обороту у дебіторську заборгованість. Сучасний стан економіки
України характеризується некерованими інфляційними процесами,
нестабільністю суспільних зв’язків та іншими несприятливими для
розвитку економіки зовнішніми чинниками, що призводять до
зниження ділової активності підприємств та низької їх
платоспроможності.
Характерними
ознаками
низької
платоспроможності підприємств є несвоєчасність повернення
дебіторської заборгованості, повернення заборгованості в неповному
обсязі, що сприяє виникненню сумнівної та безнадійної
заборгованості. Важливою передумовою уникнення зазначених
проблем є розробка та запровадження раціональної політики
управління дебіторською заборгованістю на основі інформаційного
забезпечення, що генерується системою бухгалтерського обліку.
Аналіз останніх джерел та публікацій, в яких започатковано
розв’язання проблеми. Дослідження проблеми управління
дебіторською заборгованістю займаються багато науковців і практиків
– Ф. Ф. Бутинець, Р. А. Костирко, О. М. Кияшко, Н. М. Новикова,
Л. В. Черненко, О. Г. Лищенко тощо. Проведений аналіз спеціальної
економічної літератури свідчить, що існуючі облікові методики щодо
дебіторської заборгованості часто не враховують специфіку
означеного активу, що зумовлює наявність різних ознак його
класифікації та підходів до оцінки. Дані фактори перешкоджають
можливості отримання інформації про дебіторську заборгованість в
обсязі і вигляді достатньому для ефективного управління нею.
Мета статті. Метою статті є розробка рекомендацій з посилення
дії обліку як функції управління дебіторською заборгованістю для
впровадження можливих заходів щодо її уникнення та зменшення сум.
Виклад основних результатів дослідження. Одним із головних
завдань у забезпеченні стабільного функціонування фінансової
системи підприємства є управління дебіторською заборгованістю
підприємства. Динаміка розвитку сум дебіторської заборгованості
виступає важливим показником, що характеризує фінансовий стан
підприємства, стан джерел фінансування поточних та капітальних
витрат для оцінки правильності і обґрунтованості прийнятих
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управлінських рішень. В залежності від розміру дебіторської
заборгованості, найбільш вірогідних строків її погашення, а також від
того, яка вірогідність непогашення заборгованості, можна зробити
висновки про стан оборотних коштів підприємства та тенденції його
розвитку.
Збільшення дебіторської заборгованості означає вилучення
засобів з обороту, що призводить до зниження платоспроможності
підприємства, зниження його конкурентної переваги на ринку і
загалом справляє негативний вплив на фінансову стійкість
підприємства [4].
П(С)БО 10 ―Дебіторська заборгованість‖ визначає дебіторську
заборгованість як суму заборгованості дебіторів на певну дату.
Причинами, що призводять до виникнення заборгованості,
можуть бути:
– фінансові труднощі дебітора;
– недисциплінованість особи, відповідальної за своєчасний
платіж;
– шахрайство;
– нерозуміння наслідків неплатежів [4].
При виникненні простроченої дебіторської заборгованості
починається її знецінення як об’єкта застави, що свідчить про
негативну кредитну оцінку через ризики, і відповідно обмежує доступ
до кредитних ресурсів.
Таким чином, наведемо можливі наслідки виникнення
простроченої дебіторської заборгованості для підприємства:
− касові розриви і необхідність їх фінансування або допущення
простроченої кредиторської заборгованості;
− зниження кредитоспроможності підприємства за оцінкою
фінансових установ-кредиторів;
− необхідність додаткових інвестицій власника (акціонерів),
зниження привабливості бізнесу;
− зниження рентабельності активів, і як наслідок, вартості
бізнесу [4].
Тож для вчасного й ефективного реагування на ситуацію з
простроченням термінів погашення дебіторської заборгованості
необхідно налагодити щоденний оперативний облік дебіторської
заборгованості. Таку роботу виконують працівники облікового
відділу, але, як правило, бухгалтери документально фіксують
господарські операції і їх робота не передбачає заходів з виконання
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фінансового плану та ведення справ по управлінню дебіторською
заборгованістю. Тому на базі даних фінансового обліку у програмному
забезпеченні роботи бухгалтерського відділу слід додати можливість
імпорту даних обліку до компоненти програмного забезпечення, що
використовується для управління дебіторською заборгованістю. Таке
поєднання забезпечить оперативне отримання даних стосовно групи
прострочених боргів на певну дату, терміни наближення погашення
заборгованості, що в свою чергу дасть можливість працівникам
фінансового відділу та менеджерам відреагувати на прострочення, а
також завчасно визначитись із контрагентом [1].
При виборі тої чи іншої форми впливу на дебітора важливо знати
її позитивні та негативні сторони, а також юридичні й облікові
наслідки, щоб застрахувати себе від будь-яких несподіванок (табл. 1).
Таблиця 1
Обліково-економічні заходи з прискорення погашення
дебіторської заборгованості
Заходи
Нагадування по
телефону

Зміст
Щоденно або 2-3 рази на тиждень

Письмове нагадування

У листі вказуються пропозиції з узгодження графіку
погашення дебіторської заборгованості, а також
можливості звернутися до вищестоящого органу

Письмове нагадування
на офіційному рівні

У листі вказуються необхідність узгодження графіку
погашення заборгованості до встановленого терміну

Узгодження графіків
погашення

Графік в якості пропозиції доповнює договір сторін з
вказівкою на санкції за його невиконання

Отримання інформації
про дебітора

Разом з дебітором з’ясовується можливість проведення
взаємозаліку

Проведення
взаємозаліку

Оформлюється угодою всіх учасників взаємозаліку або
простим векселем

Рефінансування
заборгованості

Оформлюється простий чи перевідний вексель, за яким
дебітор виступає платником, укладання факторингової
угоди

Реструктуризація
заборгованості

Зміна сторін угоди, форми та терміну виконання
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Реалізація продукції
та майна дебітора

Дебітор передає права на реалізацію продукції та майна
за узгодженим списку

Важливим питанням в сфері управління дебіторською
заборгованістю, на нашу думку, є створення на підприємстві
деталізованого графіка документообороту, який забезпечить порядок
та строки формування документів. В свою чергу графік можна
вважати початком управлінського обліку, оскільки його створення
відбувається за усіма центрами відповідальності, а узгодження та
підписання на адміністративному рівні – керівником підприємства [5].
Використання на підприємстві сучасних інструментів погашення
дебіторської
заборгованості
(рефінансування
дебіторської
заборгованості, взаємозалік, реструктуризація заборгованості) дає
можливість прискорити переведення дебіторської заборгованості в
інші форми оборотних активів підприємства, що також потребує
належного облікового супроводження.
Але, у більшості випадків, не дивлячись на всі зусилля з
запобігання
ризику
виникнення
простроченої
дебіторської
заборгованості, повністю уникнути її не вдається. Тому доцільно
запропонувати використання наступних методів управління
своєчасністю оплат:
− надання покупцям знижок та впровадження бонусних
знижок
за
своєчасність
погашення
заборгованості
перед
підприємством;
− розробка системи збору платежів для підприємств-дебіторів;
− налагодження більш тісних контактів з контрагентами;
− застосування санкцій, котрі передбачаються у договорах
купівлі-продажу;
− періодичне направлення актів звірок до підприємствборжників;
− повідомлення контрагентів про публічні засідання у суді, які
можуть порушити ідеальну репутацію фірми.
Висновки та перспективи подальших досліджень у даному
напрямі. Виходячи із вищевикладеного, зазначимо важливість
посилення дії елементів методу обліку та перелічених заходів для
ефективного управління дебіторською заборгованістю підприємства.
Даний спектр заходів повинен носити комплексний характер
застосування, охоплювати усі сфери діяльності та структуру
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підприємства, що можуть спричиняти взаємовплив в системі
управління в цілому. Отже, важливе завдання бухгалтерського обліку
в контексті управління дебіторською заборгованістю полягає в
оптимізації способів підготовки і передачі інформації менеджерами
усіх рівнів системи управління, для забезпечення своєчасності
прийняття та реалізації управлінських рішень із зміцнення
фінансового стану підприємства.
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ВНАУ
ФІНАНСУВАННЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
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У статті розглянуто питання альтернативного варіанта впровадження денного
медичного соціального страхування; обґрунтуванно необхідність прискорення
впровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування як однієї з
ланок комплексної системи управління соціальними ризиками, що загрожують
здоров’ю населення.
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Ключові слова: медичне страхування, фонди медичного страхування, фонд
соціального страхування.
The question of alternative variant of introduction of daily medical social security is
considered in the article; in the ground of necessity of acceleration of introduction of
obligatory state medical insurance as one of lanocs of complex control system by social
risks which threaten the health of population.
Key words: health insurance, health insurance, Social Security.

Вступ. Держава і суспільство відповідальні перед сучасним і
майбутнім поколінням за рівень здоров’я і збереження генофонду
народу України. Забезпечення доступної кваліфікованої медичної
допомоги кожному громадянинові України, упровадження нових
ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони
здоров’я є одним із пріоритетних напрямів в соціальній політики
нашої країни. Держава здавна шукала засоби соціального захисту
життя, здоров’я та майнових інтересів людини. Історія свідчить про
різні способи організації корпоративного захисту на громадському і
державному рівнях , але все частіше перевага надавалась намаганням
здійснити його у формі страхуванні.
Питання впровадження медичного страхування в Україні вже
протягом тривалого часу обговорюються у широкому колах
громадськості. Такі учені як Н. Ф. Архомгельська, О. П. Щепін, Н. А.
Демідов, Т. В. Пеученко, а також практиків у сфері соціального
страхування та охорони здоров’я , серед яких О.В. Гаряча, М. М.
Папієв , О. П. Скрипник, І. В. Яковенко , вважають, що в ринкових
умовах необхідно форсувати впровадження страхової медицини.
Завдання. Мета статті полягає в альтернативі варіанта
впровадження денного медичного соціального страхування; в
обґрунтуванні
необхідності
прискорення
впровадження
загальнообов’язкового державного медичного страхування як однієї з
ланок комплексної системи управління соціальними ризиками, що
загрожують здоров’ю населення.
Результати. У період розвитку соціалізму всю відповідальність
за сферу охорони здоров’я несла держава: нею здійснювалися
фінансування та контроль, а також забезпечувалась діяльність системи
надання медичних послуг. Держава створює умови для ефективного та
доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У
державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична
допомога надається безплатно.
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Основними завданнями медичного страхування є:
- посередницька діяльність в організації та фінансуванні
страхових програм, надання медичної допомоги населенню;
- контроль за обсягом та якістю виконання страхових медичних
програм лікувально – профілактичними та соціальними закладами і
окремими приватними лікарями;
- розрахунок з медичними, соціальними установами та
приватними лікарями за виконану роботу згідно з угодою через
страхові фонди (медичні організації), які формуються за рахунок
грошових внесків підприємств, закладів, організацій, громадян[7].
Питання обов’язкового медичного страхування приділено увагу
в численних наукових публікаціях В. Рудого, В. Мортікова, В. Руденя
та інших учених [2].
У статті 18 Основного законодавства України про охорону
здоров’я передбачено, що фінансування охорони здоров’я
здійснюється за рахунок державного бюджету України, бюджету
Республіки
Крим,
бюджетів
місцевого
та
регіонального
самоврядування , фондів медичного страхування та будь-яких інших
джерел, не заборонених законодавством[4].
Таблиця 1
Видатки на охорону здоров'я в країнах з ринковою економікою
Великобританія
Португалія
Швейцарія
Німеччина
Фінляндія
Франція
Австрія
Бельгія
Країна

1971
5,2
4,1
5,7
5,9
6,8
7,2
4,6
2,8
2009
10,5
10,4
8,2
8,8
6,8
9,4
6,9
7,7
1971
175
145
179
234
260
327
157
54На душу
2009
2162
2269
1664
2349
2748
3222
1763
1441
Державні
1971
63,8
72,7
74,8
74,6
63,9
86 витрати,
87
70
2009
72,1
71,3
75,7
78,1
75,3
73,4
83,3
70%
Загальні
% від ВВП
витрати на охорону здоров'я
населення,$
від загальних витрат

Досвід фінансування державних гарантій з охорони здоров'я
країн світу показує, що навіть високорозвиненні держави зі сталою
економікою використовують декілька джерел залучення коштів для
фінансування цієї галузі. Порівняння різних країн свідчать про
наявність тісної кореляції між рівнем економічного розвитку країни та
мірою державних зобов'язань щодо нодання безкоштовної медичної
допомоги.
Так, в Німечинні, де охорона здоров'я базується на страхових
засадах, частка бюджетних коштів не значна і становить 10,1%
загальної суми видатків. В США, для яких характерні приватної
медицини, бюджет становить 35% суми видатків. Найбільша роль
бюджетних витрат в даній галузі належить Великобританії — 85%
загальної суми, оскільки в основі даної системи лежить бюджетне
фінансування. Частка приватного фінансування, крім США, де його
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величина становить 35% загальних витрат, в основному незначна і
становить 7-10,6% бюджету галузі. Чільне місце в бюджеті охорони
здоров'я займають кошти, акумульовані на страхових засадах: їх
загальна сума в Німечинні становить 758%, в Голандії — 48%, тобто,
зарубіжний досвід свідчить про те, що одним із джерел фінансування
медичної допомоги є залучення коштів через страхові механізми.
Ступінь
значущості
медичного
страхування,
крім
того,
підтверджується ступенем охопленості ним населення країн — так, в
Німеччині в ньому беруть участь 99,8% населення, у Франції — 98%,
Японії — 95%, Швейцарії — 92%, Австрії — 90%[6].
Можна виділити три основні форми фінансування систем
охорони здоров’я у світі: бюджетна, страхова, приватна. В чистому
вигляді ці системи практично не застосовується, а використовується
комбіновано залежно від традицій, економічного стану країни [2].
Фінансування медичних витрат включає витрати на оплату
медичного обслуговування (вартість ліків, медикаментів, апаратури), а
також виплату грошової допомоги у зв’язку із непрацездатністю.
Остання група витрат включає в себе виплати з непрацездатності,
спричиненої захворюванням, вагітністю, нещасними випадками на
виробництві.
Під
час
розробки
програм
медичного
страхування
розраховуються обсяги страхового фонду і резервного страхового
фонду, що створюється на випадок, якщо захворюваність перевищить
встановлений рівень. Ці обсяги розраховуються методами теорії
ймовірності на основі ймовірності настання ризикового випадку
захворювання.
Відповідно до законів України про Державний бюджет щороку
фінансуються такі основні бюджетні програми: «Спеціалізована та
високо
спеціалізована
медична
допомога,
що
надається
загальнодержавними закладами охорони здоров’я», «Централізована
закупівля обладнання для закладів охорони здоров’я», «Лікування
громадян України за кордоном», а також інші бюджетні програми[4].
Їх фінансування ставить за мету забезпечити кожному громадянинові
України отримання медичної допомоги в державних і комунальних
закладах охорони здоров’я і безплатно [2]. Але достатньо обмежений
обсяг фінансових ресурсів, що спрямовують у сферу охорони здоров’я,
спричиняє такі негативні явища, як необхідність в оплаті пацієнтами
отриманої медичної допомоги за рахунок власних коштів, що порушує
конституційне право, встановлено ст. 49 Основного Закону.
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Медичне страхування передбачає територіальне акумулювання
фінансових та інших ресурсів у страхових фондах. Ці фонди
виступають як економічно самостійні некомерційні структури, що
вступають у правові та фінансові відносини з громадянами,
підприємствами, страховими компаніями, закладами охорони здоров’я
і державними органами управліня. У цій системі взаємовідносин
страхові фонди виконують функцію контролю обсягу і якості
медичної допомоги [7].
У формуванні страхового медичного фонду беруть участь усі
суб’єкти, які знаходяться на даній території, а страхування
непрацюючої частини населення здійснюється місцевими органами
влади за рахунок коштів місцевого бюджету.
Розвиток страхової медицини передбачає цільове використання
фінансових ресурсів з фондів охорони здоров’я. Напрями і форми
використання фінансових ресурсів визначаються, в основному, на
рівні місцевих органів управління охороною здоров’я. Таким чином,
центр ваги в управлінні сферою охорони здоров’я з рівня державних
органів у багатьох питаннях переноситься на місцевий рівень.
Як свідчить історія, в останні роки країни Центральної Європи
перейшли до фінансування сфери здоров’я за рахунок коштів
медичного страхування, переваги якого є прозорість, точність
визначення ресурсів, необхідних для функціонування медичної галузі
покращання рівня якості медичної допомоги й ефективності
використання фінансових ресурсів. Економічну основу системи
медичного страхування становить фінансування із спеціальних
страхових фондів, які утворюються за рахунок різних джерел:
державного бюджету, коштів, зайнятих індивідуальною трудовою
діяльністю тощо[6].
В Україні ж активно обговорюються дві основні конкуруючі
між собою концепції впровадження медичного страхування, одна з
яких базується на страхових внесках та бюджетному фінансуванні
охорони здоров’я (змішана бюджетно-страхова модель), інша
ґрунтується на обов’язковому медичному страхуванні із залученням
страхових компаній разом із державою. Ці моделі називаються,
відповідно, конкурентна та неконкурентна[8].
Запровадження соціально медичного страхування передбачає
чітке визначення правових засад розмежування страхових і
бюджетних джерел та кола зобов’язань держави щодо забезпечення
прав громадян на отримання безплатної медичної допомоги.
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Заснування, управління, розподіл та використання фонду
обов'язкового соціального медичного страхування в Україні як нового
як нового виду публічного фонду, може бути створений у перспективі
визначають не лише рожробки нового законнодавства, а й теоритичні
юбгрунтування та вирішення відповідних практичних проблем,
зокрема щодо правового регулювання його видатків. Автором статті
встановлено за мету з урахуванням досвіду Російської Федерації
запропонувати в Україні цільового фонду грошових коштів, що
можуть бути спрямованні на фінансування охорони здоровя. Цільові
грошові фонди — особлива система утворення, розподілу і
використання коштів цільового призначення для забезпечення
фінансування конкретних видів держави, місцевих органів влади[5].
Важливим структурним елементом медичного страхування є
обґрунтований вибір страхової ставки (тарифу). З одної сторони,
тариф визначає розмір страхового внеску і повинен давати можливість
акумулювати необхідну суму фінансових ресурсів галузі, які є
частиною дохідної статті бюджету. З іншої сторони, тариф повинен
бути вигідним юридичним і фізичним особам, які заключають
договори страхування з страховими медичними компаніями, та
стимулювати процес залучення юридичних і фізичних осіб до
медичного страхування.
За обов’язковим медичним страхуванням ставки страхових
платежів повинні покривати затрати на виконання програм медичного
страхування і забезпечувати рентабельну діяльність страхової
медичної організації [4,286].
Розмір одноразового страхового внеску за обов’язковим
медичним страхуванням залежить від стану здоров’я людини, яка
страхується, її віку, що визначає ймовірність настання захворювання у
певний період часу. Під час розрахунків страхового внеску
враховують також рівень, динаміку і ступінь впливу несприятливих
факторів зовнішнього середовища, включаючи екологічні, виробничі,
побутові (куріння, зловживання алкоголем), заняття спортом тощо.
Добровільне медичне страхування фінансується за рахунок
доходів і прибутку підприємств, а також за рахунок особистих коштів
громадян. Умови цього виду страхування детально обумовлюються у
договорі. Розміри внесків за програмами добровільного медичного
страхування встановлюються за згодою сторін.
В умовах формування ринкових відносин в охороні здоров’я,
необхідно проаналізувати соціальну сторону медичного страхування,
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яка гарантує права громадян щодо отримання медичної допомоги
[5,124]. Наприклад, страхова медична організація повинна
контролювати об’м, строки і якість медичних послуг. При цьому
заклади охорони здоров’я несуть юридичну відповідальність не лише
за якість клініко-діагностичних обмежень і лікувальних заходів, а й за
відмову від їх надання застрахованій стороні.
У різних системах медичного страхування існують різні
положення, які регламентують права застрахованої особи на
отримання медичних послуг. Перелік гарантованих медичних послуг
повинен ретельно планувати з урахуванням соціально-економічних та
демографічних характеристик населення.
Планування
гарантованих
медичних
послуг
повинне
здійснюватись в такій послідовності:

Визначення обсягів фінансових ресурсів

Моніторинг інфраструктури та якості служб

Оцінювання пріоритетів медичної допомоги

Проведення моніторингу частоти звернень населення, які
підлягають страхуванню за різними видами медичної допомоги
тощо[1].
Запровадження системи соціально медичного страхування в
Україні повинно здійснюватись із збереження існуючих рівнів
страхових внесків, які сплачують роботодавці дотепер.
Висновки.
Серед
недоліків
медичного
соціального
страхування можна зазначити те, що частину внесків сплачують
роботодавці - це може призвести до підвищення рівня видатків на
зарплату й тим самим знизити конкурентоспроможність економіки
країни на світовому ринку.
Отже, з огляду на те, що майбутнє України за бюджетностраховою моделлю фінансування такої соціально важливої галузі, як
охорона здоровя, яка сприятиме запровадженню додаткового джерела
фінансових ресурсів, що надходять у цю сферу з метою забезпечення
конституційного права громадян на отримання безоплатної медичної
допомоги.
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Лахно А.К., магістр з обліку і аудиту
Таврійський державний агротехнологічний університет
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ І ФАКТОРИ, ЩО
ВПЛИВАЮТЬ НА ЙОГО ПОБУДОВУ
© Лахно А.К.
Витрати — це використані у процесі виробництва різні речовини і сили
природи на виготовлення нового продукту праці. Для збереження і покращення
загальної прибутковості підприємства керівництво повинне знати розміри
специфічних витрат і прибутків на будь-який момент по окремих видах продукції, по
кожному цеху та по інших структурних підрозділах підприємства. Дана стаття
доводить, що облік витрат дає цю інформацію, більш того, допомагає контролювати
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витрати, встановлюючи критерії ефективності виробництва.
Ключові слова: витрати, прибуток , організація обліку , контроль .
Cost - is used in the production of various substances and forces of nature to produce
new product work. To maintain and improve the overall profitability of the enterprise
management should know the dimensions of specific costs and benefits at any time on
certain types of products in each department and for other structural divisions. This article
argues that cost accounting provides the information, moreover, helps control costs by
setting criteria for production efficiency.
Keywords: charges, income, organization of account, control.

Постановка проблеми. У ринкових умовах система
господарювання підприємства характеризується усе більшим
ускладненням структури, що зумовлено розширенням масштабів
діяльності, збільшенням кількості структурних елементів управління і
розмаїттям їх зв’язків між собою. Орієнтування України на вимоги
європейського ринку потребує опанування власниками нових підходів
до управління ефективністю діяльністю виробничого підприємства.
Одним із найважливіших напрямів підвищення ефективності
функціонування підприємства постає необхідність удосконалення
системи управління витратами як основного резерву максимізації
прибутку виробничого підприємства. Отже, тема даної статті є дуже
актуальною,адже важливу роль у реалізації цього завдання управління
відіграє подальше удосконалення обліку і аудиту витрат.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у
розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку і аудиту витрат
зробили українські та зарубіжні вчені: О.С. Бородкін, Ф.Ф.Бутинець,
Б.І.Валуєв,
А.М.Герасимович,
Г.Г.Кірейцев,
М.В.Кужельний,
В.Г.Линник, Ю.І.Осадчий, В.В.Сопко, М.Г.Чумаченко, М.І.Баканов,
В.Ф.Мец, І.А.Бланк, Є.В.Мних, Л.В.Нападовська, Ю.С.Цал-Цалко,
Г.В.Савицька та інші.
Віддаючи належне науковим напрацюванням вчених, слід
відзначити, що окремі питання обліку та аудиту витрат діяльності
потребують подальшого наукового дослідження та уточнення.
Все це свідчить про необхідність всебічного вивчення і
вирішення проблем обліку та аудиту в умовах корінної перебудови
діяльності підприємств, що зумовило вибір теми даної статті, її
актуальність, цільову спрямованість.
Постановка цілей статті (постановка завдання). Метою
дослідження є обґрунтування методичних і теоретичних засад
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організації обліку витрат та факторів, що впливають на нього,
розробка рекомендацій щодо вдосконалення обліку на підприємстві.
Відповідно до поставленої мети були визначені такі задачі:
- обґрунтувати підходи до побудови обліку витрат;
- з’ясувати основні принципи управління витратами,
обґрунтувати важливість контролю за дотриманням обліку витрат на
підприємстві.
Виклад основного матеріалу дослідження. Підприємницький
успіх значною мірою залежить від того, наскільки правильно
здійснена необхідна техніко-економічна і фінансова оцінка на стадії
планування, прийняття управлінського рішення.
На невеликих підприємствах, як правило, одна й та ж особа
(власник або менеджер) здійснює управління господарською
діяльністю і приймає важливі рішення. Але в разі зростання масштабів
підприємства (реорганізації, злиття) та ускладнення його структури
виникає необхідність розподілити повноваження з прийняття рішень
між різними рівнями управління.
Суб’єктом дослідження було обране науково-виробниче
підприємство ТОВ НВП «Цвет» Мелітопольського району, із яким
мені доводиться працювати вже декілька років. Завдяки даному
підприємству виявилась можливість дослідити аспекти обліку витрат
виробництва не тільки теоретично, але і на практиці.
Проведене дослідження організаційних та методичних засад
обліку ТОВ НВП «Цвет» показало, що на сьогодні вітчизняний облік
ще знаходиться в стані становлення та формування як основної
функції управління. Організація та методика здійснення обліковоконтрольних
функцій
за
формуванням
витрат
діяльності
безпосередньо в системі управління підприємством взагалі перебуває
в стадії визначення. Це певною мірою не тільки гальмує впровадження
окремих елементів ринкових перетворень, але і не сприяє
ефективному управлінню підприємством, знижує якість управлінських
рішень.
Основною формою фінансової звітності, що акумулює
інформацію про витрати діяльності є Звіт про фінансові результати. За
результатами вивчення системи обліку витрат діяльності ТОВ НВП
«Цвет» складено алгоритми формування фінансових результатів
звітного періоду та складання Звіту про фінансові результати.
Одним з головних завдань апарату управління на сьогодні є
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створення такої системи управління витратами виробництва, яка б
давала можливість керувати витратами на всіх етапах виробничого
циклу; відповідала б критеріям єдності підходів на різних рівнях
управлінської діяльності (прогнозування, планування, обліку,
калькулювання, аналізу використаних можливостей та оцінки),
дозволяла встановлювати залежність параметрів зниження витрат
виробництва і зростання якості продукції та її обсягів [1].
Система управління витратами буде ефективною лише в тому
випадку, якщо будуть враховані особливості кожного промислового
підприємства, охоплені всі процеси, що здійснюються підприємством
та буде побудована у відповідності до принципів управління.
В практиці підприємств, що працюють в умовах ринку,
розрізняють наступні підходи до побудови аналітичних рахунків
управлінського обліку:
- за центрами виникнення витрат;
- за центрами відповідальності;
- за центрами рентабельності.
Дуже важливим в управлінському обліку є організація обліку за
центрами відповідальності за витратами і центрами відповідальності.
Це проводиться з метою контролю за витратами за місцем їх
виникнення для оцінки зусиль, прикладених для отримання прибутку
як основної умови діяльності організації.
Побудова обліку витрат відповідно до організаційної структури
дозволяє пов’язати діяльність кожного підрозділу з відповідальністю
окремих осіб (робітників, бригадирів, майстрів, керівників дільниць),
оцінити результати діяльності кожного підрозділу та визначити їх
внесок у загальні результати діяльності підприємства [4].
Центри виникнення витрат – окремі структурні підрозділи
підприємства, в яких можна організувати нормування, планування та
облік витрат виробництва з метою спостереження, контролю та
управління витратами виробничих ресурсів, також оцінки їх
використання.
Система обліку, в якій передбачається складання звітів за
даними порівняння кошторисних (стандартних) показників з
фактичними, називають облік за центрами відповідальності.
Центр відповідальності – групування витрат, яке дозволяє
поєднувати в одному обліковому процесі місця виникнення витрат
(виробництво, цех, дільницю, бригаду) з відповідальністю їх
керівників.
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Система обліку за центрами відповідальності: дозволяє
оперативно контролювати витрати і результати на різних рівнях
організації і оцінювати діяльність окремих менеджерів і підрозділів на
підставі проведення первинного аналізу.
Центр рентабельності – різновид центрів відповідальності, в
яких дохід є грошовим вираженням виготовленої продукції; витрати –
грошове вираження використаних ресурсів, а прибуток – різниця між
доходом та витратами.
Для потреб управлінського обліку в структурі бухгалтерії
доцільно виділити:
- відділ підготовки спеціальних даних для прийняття проблемноорієнтованих рішень;
- відділ поточного планування і контролю, що включає групу
аналізу.
Основні принципи управління витратами вироблені практикою і
зводяться до наступного:
- системний підхід до управління витратами;
- єдність методів, які практикуються на різних рівнях
управління витратами;
- управління витратами на всіх стадіях життєвого циклу
виробу – від створення до реалізації;
- органічне поєднання зниження витрат з високою якістю
продукції (робіт і послуг);
- недопущення наднормових витрат;
- широке впровадження ефективних методів зниження витрат;
- удосконалення інформаційного забезпечення про рівень
витрат;
- підвищення
зацікавленості
виробничих
підрозділів
підприємства до зниження витрат [6].
Контроль за витратами на управління є досить важливим. В
сукупних витратах вони в деяких галузях займають 20-30%, тому
зниження цих витрат дає економічний ефект.
На підприємствах, як один із засобів забезпечення облікового
процесу
необхідною
інформацією,
повинен
систематично
здійснюватись попередній і поточний контроль за дотриманнями
цехами, відділами і службами кошторисів витрат на утримання та
експлуатацію обладнання, загальновиробничих та адміністративних
витрат. Метою такого контролю є дотримання затверджених норм
витрат і лімітів споживання матеріалів, палива, енергії, інструментів та
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інших засобів праці; лімітів споживання і вартості різного роду робіт
та послуг (ремонт основних засобів, послуги транспорту), заробітної
плати обслуговуючого персоналу. Для контролю за витратами на
утримання та експлуатацію обладнання доцільно розробляти
нормативи витрат на ремонт і експлуатацію найбільш важливих груп
обладнання, і обліковувати їх фактичну величину з тим, щоб виявляти
відхилення від встановлених нормативів [5].
Контроль за дотриманням кошторисів загальновиробничих
витрат – одна з найважливіших функцій бухгалтерії підприємства.
Такий контроль повинен забезпечити дотримання цехами норм та
лімітів споживання матеріалів, палива, енергії, дотримання
встановлених штатів і ставок заробітної плати цехового персоналу.
Особлива увага приділяється витратам невиробничого характеру –
оплата простою з вини цеху працівника, вартості матеріальних
цінностей, зіпсованих при зберіганні в цехових коморах, нестачі
матеріальних цінностей і незавершеного виробництва. При обліку цих
витрат встановлюються причини, винуватці та розробляються заходи
запобігання подібним випадкам у майбутньому.
Зниження витрат на виробництво продукції – складний процес,
що вимагає від трудового колективу дотримання запланованих витрат
трудових, матеріальних та енергетичних ресурсів, ефективного
використання обладнання, пошуку резервів економії ресурсів [7].
Зниження витрат виробництва на підприємстві досягають в
результаті:
- застосування ресурсозберігаючої технології, що забезпечує
економію матеріалів та енергії, вивільнення робітників;
- чіткого дотримання технологічної дисципліни, що
призводить до скорочення втрат від браку;
- використання технологічного обладнання, особливо такого,
що дорого коштує в економічно ефективних сферах та режимах;
- збалансованої експлуатації виробничих потужностей, що
призводить до скорочення вартості основних засобів, незавершеного
виробництва та запасів продукції;
- розробки оптимальної стратегії технічного розвитку
підприємства, що забезпечує раціональний рівень витрат на створення
технічного потенціалу підприємства;
- підвищення організаційного рівня виробництва, що
призводить до скорочення втрат робочого часу, тривалості
виробничого циклу і, як наслідок, зниження собівартості продукції та
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величини оборотних засобів підприємства;
- запровадження ефективних систем внутрішньовиробничих
економічних відносин, що сприяють економії всіх видів ресурсів
підвищенню якості продукції;
- раціоналізація організаційної структури системи управління
виробництвом а значить, скорочення витрат на управління,
підвищення його ефективності;
- застосування постійного контролю за процесом формування
витрат на підприємстві.
Повертаючись до питання аудиту, слід зазначити, що це
перевірка фінансової звітності, обліку, первинних документів та іншої
інформації про фінансово-господарську діяльність суб’єктів
господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку,
його повноти і відповідності чинному законодавству. Метою аудиту з
обліку витрат діяльності на досліджуваному підприємстві є
встановлення достовірності даних щодо накопичення і списання
витрат діяльності, повноти і своєчасності їх відображення у первинних
і зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення
обліку витрат діяльності та його відповідності прийнятій обліковій
політиці, достовірності інформації щодо витрат, наведеної у звітності
суб’єкта господарювання.
Висновки. У статті проведено дослідження обліку витрат на
підприємстві, розглянуто фактори, що впливають на його побудову.
Можна зробити висновок, що одним з головних завдань апарату
управління на сьогодні є створення такої системи управління
витратами виробництва, яка б давала можливість керувати витратами
на всіх етапах виробничого циклу; відповідала б критеріям єдності
підходів на різних рівнях управлінської діяльності (прогнозування,
планування,
обліку,
калькулювання,
аналізу
використаних
можливостей та оцінки), дозволяла встановлювати залежність
параметрів зниження витрат виробництва і зростання якості продукції
та її обсягів.
Зниження витрат на виробництво продукції – складний процес,
що вимагає від трудового колективу дотримання запланованих витрат
трудових, матеріальних та енергетичних ресурсів, ефективного
використання обладнання, пошуку резервів економії ресурсів.
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В даній статті викладені основні зміни сучасного податкового законодавства,
які плануються з введенням нового податкового кодексу України. Проведений аналіз
змін, їх наслідки, які будуть мати вплив на економіку держави.
Ключові слова: кодекс, податки, збори, законодавство, бухгалтерський облік.
Basic changes in modern tax legislations which are planned with the introduction of
new internal revenue code in Ukraine are expounded in this article. The analysis of changes,
their consequences which will influence on the economy of the state are also given.
Keywords: code, taxes, collections, legislation, account.

У листопаді 2010 року планується прийняти податковий кодекс
України (надалі кодекс). Даний проект містить у собі велику кількість
запланованих змін сучасного податкового законодавства, які в деяких
аспектах кардинально вплинуть на економіку країни, діяльність
господарюючих суб’єктів та на населення. У статті розглянуто
найбільш важливі аспекти, з точки зору автора, які привертають увагу
своєю значущістю у сучасному стані економіки.
Головною метою статті є розкриття змін у проекті нового
податкового законодавство та визначення його впливу на економіку в
цілому і окремих суб’єктів народного господарства зокрема.
Кодекс повинен містити у собі регулювання відносин, що
виникають у процесі встановлення, зміни, скасування податків і зборів
України, визначати повний перелік місцевих та державних податків і
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зборів, що справляються в Україні, порядок адміністрування, перелік
платників податків і зборів, їх права та обов’язки, компетенцію
регулюючих органів, повноваження та обов’язки їх посадових осіб під
час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за
порушення податкового законодавства.
У кодексі планується змінити склад податків і зборів. Діючий
склад місцевих податків в зборів був встановлений ще у 2003 році
Декретом Кабінету Міністрів України, а, отже, в ньому не
враховуються зміни, що мали місце в економіці за період, що минув.
Були виключені всі збори, що відносились до бігів на іподромі, збір за
видачу ордера на квартиру, збір за проведення конкурсного
розпродажу і лотерей, податок з продажу. Запропонованими були такі
місцеві податки та збори: податок з реклами, збір за місця для
паркування транспортних засобів, збір за впровадження деяких видів
підприємницької діяльності, туристичний збір, ринковий збір.
Запропонована градація ставки для окремих регіонів для прийняття
рішень органами місцевого самоврядування. По комунальному
податку запропоновано подання розрахунків один раз на рік зі
сплатою задекларованих щоквартальних авансових внесків. Таким
чином буде спрощена система контролю правильності нарахування
податків платниками.
Запропоновані структурні зміни у складі загальнодержавних
податків і зборів. Передбачено скасування державного мита,
об’єднання його в мито; податку на нерухоме майно (нерухомість);
рентних платежів; податку на промисел; збору за геологорозвідувальні
роботи, виконані за рахунок державного бюджету; збору за спеціальне
використання природних ресурсів;
збору за
забруднення
навколишнього природного середовища; збору до Фонду для
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення; збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування; збору до Державного інноваційного
фонду; плату за торговий патент на деякі види підприємницької
діяльності; єдиного збору, що справляється у пунктах пропуску через
державний кордон України; зборів до Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб (початковий, регулярний, спеціальний); збору за
проведення гастрольних заходів; судового збору; збору на соціальноекономічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території
зони спостереження.
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Натомість було запропоновано увести такі нові загальнодержавні
податки і збори: 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; збір за
спеціальне використання води; збір за спеціальне використання
лісових ресурсів. Незмінними лишились такі загальнодержавні
податки та збори: податок на прибуток підприємств; податок на
доходи фізичних осіб; податок на додану вартість; плата за землю; збір
за користування радіочастотним ресурсом України; єдиний податок;
фіксований сільськогосподарський податок; збір на розвиток
виноградарства, садівництва та хмелярства; мито; збір у вигляді
цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову
енергію,
крім
електроенергії,
виробленої
кваліфікованими
когенераційними установками; збір у вигляді цільової надбавки до
затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм
власності.
Змінилось формулювання акцизного збору, який пропонується
назвати акцизним податком, а збір з власників транспортних засобів та
інших самохідних машин і механізмів у проекті має назву податок на
транспортні засоби.
Для повного розуміння податкового законодавства України та
більш чіткого виконання вимог кодексу у першому розділі проекту
також визначені:
- основна термінологія, яка включає терміни, що визначають
базові поняття з приводу оподаткування;
- права та обов’язки платника податків;
- права та обов’язки органів державної податкової служби
(надалі ДПС), що регулює відносини між платниками податків та
державою, стежить за чітким виконанням законодавства, а саме
правильністю нарахування і вчасною сплатою податків;
- права та обов’язки посадових осіб;
- обов’язки та відповідальність контролюючих осіб і таке інше.
Розділ другий проекту кодексу включає регламентування
подання податкової звітності. У відповідності до нього платник
податку повинен подавати в органи ДПС податкову звітність за
визначений податковий період незалежно від присутності ведення
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господарської діяльності. Із введенням кодексу також з’являється
можливість подавати податкову звітність до органів ДПС в
електронному вигляді, що робить цей процес більш зручним для
платників податків.
У другому розділі також викладено умови адміністративного
арешту майна, який контролюючі органи мають право накласти у
випадках перерахованих порушень.
Арешт передбачає, що
підприємство не буде (повністю чи частково) користуватись
арештованим майном, крім його зберігання, охорони та підтримання у
функціональному стані, до повної ліквідації всіх порушень.
Щодо податку на прибуток, у проекті кодексу запропонований
перелік валових доходів та видатків, а також порядок їх визнання на
підприємстві. До складу витрат підприємства у проекті кодексу не
відносяться видатки на придбання та модернізацію основних засобів, а
витрати на ремонт і реконструкцію включаються частково (не більше
10 відсотків від балансової вартості групи основного засобу). У
податковому кодексі існують деякі особливості з нарахування
амортизації на підприємстві. Так, якщо підприємство витратило на
реконструкцію, модернізацію та ремонт основних засобів більше 10
відсотків від балансової вартості, то ці витрати амортизуються.
Змінено підходи до визначення доходу у порівнянні із діючим
законодавством, згідно з яким при отримані авансів у діючому
законодавстві в бухгалтерському обліку було визначення доходу за
другою подією (тобто по фактичному отриманню продукції, товарів,
робіт, послуг покупцем), а у податковому – за першою подією (тобто
при перерахуванні грошових коштів за оплату продукції, товарів,
робіт, послуг). У проекті запропоновано зблизити бухгалтерський і
податковий облік шляхом визнання доходів чи витрат за другою
подією. Також у проекті кодексу планується не визнавати доходами у
податковому обліку суми одержаного платником податку емісійного
доходу.
Проектом планується збільшити розмір суми добових на
відрядження з 25 грн. на добу до 20 % місячного прожиткового
мінімуму, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного
податкового року, в розрахунку на добу, а для відряджень за кордон не вище від розміру місячного прожиткового мінімуму, що діяв для
працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, у розрахунку
на добу.
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Щодо обчислення у бухгалтерському обліку амортизаційних
відрахувань, то залишилось 5 методів: прямолінійний, прискореного
зменшення залишкової вартості, кумулятивного, виробничого. Але
цікавим фактом є те, що у проекті запропоновано для податкового
обліку нараховувати амортизацію саме за тим методом, який
визначений в обліковій політиці підприємства. У чинному
законодавстві для нарахування амортизації передбачено чотири групи
основних фондів, тоді як у проекті їх шістнадцять. Амортизацію
планується нараховувати протягом строку корисного використання
об’єкту, але не менше строку, який зазначено у проекті податкового
кодексу. З метою нарахування амортизації нематеріальних активів у
проекті кодексу передбачено класифікацію нематеріальних активів на
6 груп і також встановлено строки їх корисної експлуатації.
У проекті планується поступово зменшувати ставку податку на
прибуток: з 01.01.2011 – ставка податку складатиме 25 % (ставка
відповідає чинному законодавству), з 01.01.2012 – 24%, з 2013 – 22%, з
2014 – 20%. Тобто планується зменшити ставку відсотка з 25% до
20%. Це, як передбачається, має призвести до скорочення тіньового
бізнесу в Україні, що суттєво підвищить частку загальної суми
податків, які сплачуються підприємствами. Але треба відмітити, що на
бюджет країни це вплине більше, ніж на діяльність підприємств, які
сплачують високі податки. Тобто, на думку автора, дані зміни не
будуть мати суттєвого впливу на зменшення рівня тіньової економіки.
Привабливою у проекті податкового кодексу є стаття 24 третього
розділу «податкові канікули». З метою збільшення інвестицій у
підприємницьку діяльність, у проекті запропоновано ввести податкові
канікули для тих підприємств, що відкрились вже після затвердження
кодексу та розмір інвестицій яких перевищує 5 млн. грн. Для таких
підприємств передбачено 5 років податкових канікул, під час яких
новоутворений суб’єкт господарювання використовує понижуючий
коефіцієнт. З моменту реєстрації він має такі значення: перший і
другий роки – 0, третій рік – 0,25, четвертий – 0,50, п’ятий – 0,75. Це
дасть змогу підприємствам використовувати кошти, які мали бути
направлені до бюджету як інвестиції в підприємства. В разі
використання коштів не за цільовим призначенням платник податку
повинен збільшити свої податкові зобов'язання та сплатити пеню. У
проекті також запропоновано переносити від’ємне значення податку
на наступний податковий період. Це дозволить зменшити податковий
тиск на підприємства.
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Наступним моментом розгляду є податок з доходів фізичних
осіб, який розглянуто у четвертому розділі проекту, в якому
запропоновані податкові соціальні пільги з цього податку. Платник
податку має право зменшувати суму загального оподатковуваного
доходу за місяць, отриманого від одного роботодавця у вигляді
заробітної плати на суму такої пільги за таким порядком: на 50% від
мінімальної заробітної плати для всіх платників; на 100% - у разі, що
платник податку утримує двох чи більше дітей віком до 18 років (у
розрахунку на кожну таку дитину); 150% - для окремих платників
податку, які є зазначеними у проекті. Ставки податку з доходів
фізичних осіб такі: 15% від загальної суми одержаного доходу
фізичною особою; 5% від таких доходів: інвестиційний дохід, який
виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного
інвестування, відповідно до закону; дохід за іпотечним сертифікатом
участі, іпотечним сертифікатом з фіксованою дохідністю відповідно
до закону; дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та
дохід, отриманий платником податку внаслідок викупу (погашення)
управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку,
визначеному в проспекті емісії сертифікатів, у разі, якщо проспект
емісії не передбачає вихід з фонду операцій з нерухомістю до
закінчення строку, на який був створений такий фонд; дохід, який
виплачується фондом фінансування будівництва; дохід учасника
фонду банківського управління; доходи у вигляді дивідендів; та
остання ставка – 10% для робітників –шахтарів. Передбачається
надання спеціальних інвестиційних пільг. Це, зокрема: інвестиційноінноваційний податковий кредит; пільга на інвестування об’єктів
інфраструктури, які передаються у державну або комунальну вартість;
пільги з енергозбереження.
П’ятий розділ проекту присвячено податку на додану вартість.
По-перше, потрібно відмітити зменшення податкової ставки з 20% до
17%. Платниками податку мають стати всі підприємства, у яких
загальна сума від операцій з постачання товарів/послуг складає
300 000 грн. за останні 12 місяців. З метою приведення у відповідність
до вимог законодавства ЄС скасовується «нульова» ставка податку на
додану вартість по операціях з постачання сільськогосподарськими
товаровиробниками переробним підприємствам молока та м’яса
живою вагою. Натомість, пропонується встановити нижчу ставку
податку для сільського та лісового господарства, а також рибальства,
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що надасть можливість компенсувати податковий кредит з придбаних
товарів та основних фондів.
У проекті запропоновано удосконалення порядку погашення
податкових векселів (погашення їх грошовими коштами або сумами
податку, заявленими до відшкодування). У проекті кодексу
передбачено включення до податкового кредиту податкових
накладних протягом 3-х місяців з дати виписки податкової накладної.
Це свідчить про те, що при неодержанні податкової накладної на
протязі 3-х місяців покупець втрачає право на податковий кредит з
вини постачальника. Це викликає нерівноправне становище платників
податку за різними податковими періодами.
У шостому розділі знаходиться інформація щодо акцизного
збору, але вже не в такій назві, - його було перейменовано в акцизний
податок, що ближче до світової практики. Планується змінити ставку
на бензин з 132 ЄВРО до 175 ЄВРО за 1000 кг, що компенсує втрати
бюджету від скасування податку на транспортні засоби. Дані зміни
можуть підвищити ціни на бензин майже на 33 відсотки, що, в свою
чергу, може призвести до загального подорожчання товарів і послуг,
які включають у себе транспортно-заготівельні витрати.
Об’єктами оподаткування замість оборотів з реалізації,
визначено операції з реалізації та вивезення підакцизних товарів.
Зазначена норма приведена у відповідність до Директиви Ради
92/12/ЄЕС, згідно з якою зобов’язання щодо сплати акцизного збору
виникають у момент відпуску для споживання, що означає будь-який
вихід з-під режиму призупинення оподаткування. Ставки акцизного
податку, які переважно імпортуються на митну територію України
переведено у європейську валюту – у ЄВРО. На період до 2013 року
для алкогольних напоїв передбачено щорічне підвищення розміру
специфічних, визначених в гривнях, ставок акцизного податку, а для
тютюнових виробів, як специфічної так і адвалерної (у відсотках)
складової ставок акцизного податку, запровадження мінімального
акцизного податкового зобов’язання для тютюнових виробів та
поступове щорічне підвищення цього показника. Мета запровадження
- недопущення мінімізації сплати податку за адвалерною ставкою
шляхом зниження цін на тютюнові вироби.
Передбачене проектом підвищення ставок акцизного податку на
лікеро-горілчані напої та тютюнові вироби, а також мінімального
акцизного податкового зобов’язання сприятиме збільшенню частки
акцизу в ціні реалізованих підакцизних товарів на 0,4 – 2 % щорічно.
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Виробництво лікеро-горілчаної продукції під контролем постійного
представника органів державної податкової служби забезпечить
легальне
виробництво
лікеро-горілчаної
продукції,
цільове
використання спирту етилового та сприятиме зменшенню обсягів
тіньового виробництва зазначеної продукції.
У розділі 14 проекту міститься інформація про спеціальні
податкові режими. Для початку розглянемо спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва.
Визначається граничний обсяг річного оподатковуваного доходу для
таких суб’єктів, що є умовою можливості використання спрощеної
системи оподаткування: для фізичних осіб він складає 500 000 грн.,
для юридичних – 2000 000 грн. Запроваджуються податкові канікули
для фізичних осіб, що займаються наданням побутових послуг, які
триватимуть з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2015 року. Але
доцільніше було б запровадити такі канікули не тільки у цій сфері
діяльності, а й у виробничій сфері та сфері послуг, оскільки, як відомо,
малий бізнес відіграє дуже велику роль у розвитку економіки. Порядок
та умови надання податкових канікул будуть встановлюватись
Кабінетом Міністрів України.
У проекті зазначено, що суб’єкти малого підприємництва будуть
сплачувати не тільки єдиний податок і внески до соціальних фондів, а
також низку інших податків та зборів. Як було відмічено у проекті,
вони звільняються тільки від податку на прибуток і ринкового збору.
Даний факт говорить про обтяжливість податкової системи для малих
підприємств, це може створити загрозу переходу таких підприємств до
тіньового бізнесу і, взагалі, зникнення значної частки таких
підприємств.
У цьому розділі також запропоновані такі спеціальні режими:
спеціальний режим оподаткування суб’єктів господарювання, які
реалізують інвестиційні проекти на основі енергозберігаючих,
екологічно прийнятних та наукоємних технологій, спеціальний режим
оподаткування технологічних парків, їх учасників та спільних
підприємств, що виконують проекти технологічних парків.
Одна з підцілей проекту полягає у гармонізації бухгалтерського
та податкового обліку. Запропоновано впровадити методологічні
засади визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток
максимально наближені до бухгалтерського обліку, які передбачають,
що визнання та класифікація доходів і витрат, здійснюється за
принципом «нарахування та відповідності доходів та витрат», що
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використовується у бухгалтерському обліку, тобто, незалежно від дати
надходження або сплати грошових коштів, з урахуванням певних
обмежень. При розрахунку об’єкта оподаткування доходи від
реалізації товарів/послуг звітного періоду зменшуються на витрати,
пов’язані із реалізацією таких товарів/послуг, які за своїм складом є
аналогічними до собівартості реалізованої продукції, а також інших
витрат звітного податкового періоду, прийнятих у діючих Положеннях
(стандартах) бухгалтерського обліку (адміністративні витрати, витрати
на збут тощо). Витрати, як і за діючим порядком, будуть
нараховуватись з певними обмеженнями для окремих видів витрат та
для витрат подвійного призначення, що формуватимуть постійні та
тимчасові різниці, на які і буде відрізнятися прибуток, визначений за
правилами бухгалтерського обліку, від податкового. При цьому
кількість податкових різниць знижується до мінімуму. Також ефект
наближення податкового до бухгалтерського обліку робить єдиний
метод нарахування амортизації, тобто нарахований знос у
податковому обліку буде відповідним до бухгалтерському обліку. За
діючим законодавством платник податку має право включити до
валових витрат майже всі витрат, крім матеріальних. Методологія
визначення витрат за собівартістю, що запропонована проектом
податкового кодексу, дозволить платнику податку включити до
собівартості основні прямі витрати лише тоді, коли продукція буде
виготовлена і реалізована, за якою визначено дохід платника на
прибуток. Отже, собівартість продукції стає елементом податкового
обліку, відповідно, ймовірність посилення адміністративних засобів з
боку представників податкової служби зросте при проведенні
перевірок правильності відображення собівартості продукції.
Загальновиробничі витрати, адміністративні та витрати на збут будуть
включатись
за
фактом
їх
здійснення,
однак,
розподіл
загальновиробничих витрат у податковому обліку не відображається.
Отже, податкова і бухгалтерська собівартість продукції будуть
різними.
Висновки. Проект податкового кодексу був розроблений для
збільшення перспектив поглиблення економічної інтеграції з
Європейським співтовариством. Метою проекту також була
гармонізація податкового законодавства з нормами законодавства
інших галузей права у кодексі та наближення податкового і
бухгалтерського обліку задля спрощення і покращення ведення обліку
на підприємстві, ліквідації подвійного обліку – для початку
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бухгалтерського, а потім податкового, зменшення різниць між ними,
хоча останнє не було повністю досягнуте. У проекті кодексу
запропоновано ввести податкові канікули для тих підприємств, що
відкриються після його затвердження та розмір інвестицій яких буде
перевищувати 5 млн. грн. та малих підприємств, що надають побутові
послуги. На нашу думку, даний проект вплине позитивно на
інвестиційні вливання та покращиться рівень виробництва в Україні.
Такі податкові канікули були б більш ефективними, якщо б до них
відносились українські виробничі підприємства, що виробляють
товари державного значення, а також малі підприємства виробничої
сфери. Це позитивно вплинуло б на експорт товарів та послуг, а також
на розвиток економіки. Такі податкові канікули могли б призвести до
модернізації основних фондів підприємств державного значення, які
втратили свої виробничі потужності.
Таким чином, проект податкового кодексу надасть негативний
вплив взагалі на розвиток малого підприємництва, що ускладнить
економічну ситуацію у країни.
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© Лепетан І.М., Бондар А.П.
У статті проведено дослідження методики обліку податку на додану вартість,
проаналізовано зміни законодавства щодо сплати ПДВ сільськогосподарськими
підприємствами та їх вплив на діяльність підприємств даної сфери.
Ключові слова: податок на додану вартість, податкові зобов’язання,
податковий кредит.
In the article research of method of account of tax is conducted value-added, the
changes of legislation are analysed in relation to payment of VAT by agricultural enterprises
and their influence on activity of enterprises of this sphere.
Key words: value added tax, tax obligations, tax credit.

Постановка проблеми: Дослідженню проблеми обліку
розрахунків підприємств за ПДВ займається досить велика кількість
науковців, серед яких можна виділити праці В.Жука, В. Пархоменко,
В. Плаксієнка та інших вчених. Проте в останній час даному питанню
приділяється досить мала увага, що пов’язано зі змінами які на даний
час приймаються урядом, а тому науковці вичікують остаточних
результатів. Однак ця проблема не може чекати, вона повинна
постійно контролюватись з метою забезпечення ефективності
діяльності підприємств.
У своїй діяльності підприємство взаємодіє з багатьма суб’єктами
господарювання, та вступає з ними у відносини купівлі-продажу. Під
час здійснення будь-якої господарської операції яка стосується купівлі
або продажу, підприємство (відповідно до податкового законодавства)
зобов’язане відобразити податковий кредит з ПДВ – у разі
придбавання товарів чи послуг, які є об’єктами оподаткування ПДВ,
або податкове зобов’язання з ПДВ – у разі продажу таких товарів чи
послуг. Основним завданням обліку є правильне відображення цих
операцій, адже від цього залежить чи отримає підприємство
відшкодування з бюджету, чи навпаки – буде його боржником. На
сьогоднішній день у законодавстві існує ряд невизначеностей і
розбіжностей стосовно бухгалтерського відображення таких операцій,
що і визначають актуальність дослідження.
Метою статті є вивчення облікового відображення розрахунків
за ПДВ.
Виклад основного матеріалу. Податок на додану вартість є
непрямим податком, який стягується до бюджету у вигляді надбавки
до ціни продукції, робіт або послуг, який сплачується споживачами.
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На сьогодні питаннями обліку податкового кредиту і
податкового зобов’язання зацікавлена значна кількість суб’єктів
господарювання, адже більша частина з них є його платниками. Згідно
із законодавством, сума ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету
визначається різницею між податковим зобов’язанням та податковим
кредитом.
Податкове зобов’язання – це загальна сума податку, яку платник
податку зобов’язаний перерахувати до бюджету у разі здійснення ним
господарської діяльності пов’язаної з реалізацією товарів, робіт і
послуг, які підлягають оподаткуванню ПДВ. Податкове зобов’язання
виникає, змінюється та припиняється при наявності підстав,
визначених податковим законодавством. Підставами виникнення є
наявність у платника податків об’єкта податку та термін податкового
періоду, по закінченні якого сума податку має бути обчислена та
сплачена.
Податкове зобов’язання виникає по здійсненню першої з подій.
Так при безготівкових розрахунках датою виникнення податкових
зобов’язань з податку на додану вартість із продажу товарів (робіт,
послуг) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом
якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше або дата
зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок
платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають
продажу. При готівковому розрахунку за товари (роботи, послуги) –
дата їх оприбуткування в касі платника податку, а при її відсутності –
дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує
платника податку; або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг)
– дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт
(послуг) платником податку .
Податкове зобов’язання припиняється після його належного
виконання, тобто коли податок сплачений платником податків
своєчасно та в повному обсязі. До інших підстав, які тягнуть
припинення податкового зобов’язання діюче податкове законодавство
України відносить: утримання податку податковим агентом,
примусове стягнення податкового боргу, списання податкового боргу,
у випадку визнання його безнадійним, сплата податку реорганізованої
організації її правонаступником, сплата податку за платника податку
податковим поручителем, залік надміру сплаченої суми податку чи
стягненого податкового боргу в рахунок майбутніх платежів.
Податковий кредит – це сума податку, на яку платник податку
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зменшує податкове зобов’язання, в разі придбання товарів, робіт,
послуг які аналогічно підлягають оподаткуванню ПДВ.
До складу податкового кредиту включаються тільки фактично
понесені витрати, підтверджені документально, а саме: фіскальним або
товарним чеком, касовим ордером, товарною накладною, іншими
розрахунковими документами або договором, які підтверджують
продавця товарів (робіт, послуг) та визначають суму таких витрат.
Загальна сума нарахованого податкового кредиту не може
перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника
податку, одержаного протягом звітного податкового року у вигляді
заробітної плати. Якщо платник податку не скористався правом на
нарахування податкового кредиту за наслідками звітного податкового
року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься.
Для визначення податкового кредиту, застосовується спосіб,
який полягає у визначенні настання першої з подій: одержання
(перерахування) передплати чи відвантаження (одержання) товарів,
робіт, послуг з наступною оплатою.
Згідно діючого Плану рахунків бухгалтерського обліку для
узагальнення розрахунків за податками і платежами, призначено
пасивний рахунок 64 «Розрахунки за податками і платежами». На
субрахунку 641 «Розрахунок за податками» обліковуються розрахунки
підприємства з податку на додану вартість і на прибуток. У свою
чергу, підприємство може застосовувати окремі аналітичні рахунки
для обліку кожного з податків окремо. Так, наприклад, для обліку
розрахунків за ПДВ, підприємство може відкрити аналітичний
рахунок 6411 «Розрахунки за ПДВ». Взагалі підприємство може
застосовувати багаторівневу аналітику, з метою деталізації і
полегшенні складання податкової декларації.
Окрім вищезгаданого субрахунку, для обліку ПДВ застосовують
субрахунки 643 «Податкові зобов’язання» і 644 «Податковий кредит».
На субрахунку 643, обліковують суми ПДВ, виходячи із суми
одержаних авансів (передоплати) за продукти, товари і послуги.
На субрахунку 644, обліковують суми податку, на які
підприємство має право зменшити суми податку.
Аналізуючи вищезазначені субрахунки, можна виділити таку
деталь, що за їх допомогою ПДВ нараховується лише у випадках
здійснення чи отримання передоплати, виникає питання – а як же бути
з операціями післяплати? Виходить, що дані операції не викликають ні
податкових зобов’язань ні податкового кредиту. Ось це і пояснює
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недосконалість існуючого плану рахунків. На нашу думку, необхідно
переглянути існуючий план рахунків, і внести відповідні доповнення
до рахунку 64, які б регулювали питання розрахунків за ПДВ пов’язані
із післяплатою.
Щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств, то
діючий сьогодні порядок оподаткування ПДВ має безліч непорозумінь
і неоднозначностей. Згідно змін до Закону України «Про податок на
додану вартість» які набули чинності з 01.01.2009р. у ст. 8` зазначено,
що сільськогосподарські підприємства знаходяться на спеціальному
режимі оподаткування, згідно з яким сума податку на додану вартість,
нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість
поставлених ним сільськогосподарських товарів (послуг), не підлягає
сплаті до бюджету та повністю залишається у розпорядженні такого
сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми
податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість
виробничих факторів, а за наявності залишку такої суми податку –
для інших виробничих цілей. Якщо сума податку на додану вартість,
сплачена
(нарахована)
сільськогосподарським
підприємством
постачальнику на вартість виробничих факторів, перевищує суми
податку, нараховану по операціях з поставки сільськогосподарських
товарів (послуг), то різниця між такими сумами не підлягає
бюджетному відшкодуванню [1].
Здавалось би, така політика уряду спрямована на підтримку
сільського господарства, але зміни, окрім позитивних, принесли і
негативні наслідки. Прикладом є аналітичний облік розрахунків за
ПДВ, який, власне, і вирізняв облік даного податку на
сільськогосподарських підприємствах. У зв’язку з тим, що урядом
було введено єдиний пільговий (спеціальний) режим оподаткування, у
якому замість декількох операцій (операції з поставки продукції
рослинництва, тваринництва), які існували раніше і оформлялись
окремими деклараціями, сьогодні застосовується загальна декларація,
тобто втрачається необхідність у розширеному аналітичному обліку
розрахунків за ПДВ. Поряд з цим, у зв’язку з відміною нульової ставки
при поставці молока та м’яса в живій вазі на переробні підприємства
більшість підприємств втрачають можливості відшкодування ПДВ із
бюджету, коли виникає від’ємне значення об’єкта оподаткування.
Дані зміни досить відчутно вплинули на підприємстваекспортери, адже вони залишили їх без бюджетного відшкодування.
Поряд із цим відмітимо і позитивні зміни у ведені аналітичного
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обліку, адже вони сприяють полегшенню роботи бухгалтера при
складанні зведених регістрів аналітичного обліку – аналітичних
відомостей за рахунком 641.
Що стосується синтетичного обліку розрахунків за ПДВ, то
суттєвих змін дана ланка не зазнала.
Висновки: Отже, податок на додану вартість, не зважаючи на
наявні недоліки, є одним із найважливіших податків у системі
оподаткування України. Він є одним із головних джерел доходів
бюджету держави, оскільки стимулює експорт, забезпечує стабільність
надходжень до бюджету та має велике значення для фіскальної
стабільності в країні, але необхідно переглянути деякі аспекти обліку
розрахунків підприємств за ПДВ, а саме:
- враховуючи сутність категорій «Податкові зобов’язання» і
«Податковий кредит», переглянути існуючі субрахунки, і при
необхідності ввести нові;
- врегулювати питання щодо ведення аналітичного обліку
розрахунків за ПДВ сільгоспвиробників.
- переглянути питання, що стосуються документального
оформлення результатів обліку за розрахунками з ПДВ.
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ЗНАЧЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДЛЯ
ПЛАНУВАННЯ БІЗНЕСУ
© Єрмолаєва М.В., Лисенко Ю.О.
Досліджено сутність прибутку як обліково-економічної категорії, розроблено та
аргументовано конкретні рекомендації щодо удосконалення чинної нормативноправової бази обліку фінансових результатів, уперше запропоновано методику
відображення нереалізованого прибутку в практиці бухгалтерського обліку,
удосконалено форму звіту про фінансові результати з врахуванням зазначених змін.
Ключові слова: методологія, фінансові результати, валовий дохід, валовий
прибуток, чистий дохід, завдання, діяльність підприємства
Investigational essence of income as registration-economic categories, concrete
recommendations are developed and argued in relation to the improvement of operating
normatively legal bases of account of financial results, in the first time the method of
reflection of book profit is offered in practice of record-keeping, the form of report is
improved on financial results taking into account the noted changes.
Keywords: methodology, financial results, gross receipt, gross receipt, net profit,
tasks

Вступ. Метою діяльність підприємства є отримання прибутку.
Перед обліковою службою стоїть завдання не тільки реєструвати
господарські операції і визначити фінансові результати діяльності
підприємства, а й проаналізувати показники фінансового стану з
метою виявлення тенденцій і максимізації отримання прибутків. Отже,
тема досліджень завжди актуальна.
Постановка завдання. Метою даної статті є виявлення резервів
збільшення прибутку і рентабельності на основі аналізу фінансових
результатів діяльності підприємства ТОВ «ПКЗ - Агро», їх економічне
обґрунтування і визначення їх впливу на показники, що
характеризують фінансовий стан на даному підприємстві.
Результати. Ми дослідили показники фінансово-господарської
діяльності ТОВ «ПКЗ - Агро» за 2007-2009 рр. Зокрема рівень
ефективності
господарської
діяльності
підприємства,
що
характеризують фінансові результати, отримані внаслідок цієї
діяльності. Позитивний фінансовий результат діяльності підприємства
характеризуються
сумою
отриманого
прибутку
і
рівнем
рентабельності.
Таблиця 1
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Динаміка формування, та структура доходів
ТОВ ―ПКЗ - Агро‖ за 2007-2009 рр.
2007 р.
Види
доходів

А
Дохід від
реалізації
продукції
Інші
операційні
доходи
Інші
фінансові
доходи
Інші
доходи від
звичайної
діяльності
Всього
доходів

2008 р.

Відхилення (+,-) 2009 р.
до 2007 р.

2009 р.

сума,
тис.гр
н

у % до
підсу
мку

сума,
тис.гр
н

у % до
підсу
мку

сума,
тис.гр
н

у % до
підсу
мку

суми,
тис.гр
н

пито
мої
ваги,
пунк
тів

у%
2009
до
2007
рр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

42078,

86,80

16688,

85,50

59006,

90,06

16928,

3,3

40,2

5432,0

11,20

1400,0

7,20

1000,0

1,53

-4432,0

-9,7

-81,6

972,00

2,00

1019,0

5,20

84,00

0,13

-888,0

-1,9

-91,4

4,30

0,01

410,00

2,10

5427,0

8,28

5422,7

8,3

у
1262
р.

48486,

100,00

19517,

100,00

65517

100,00

17030,

х

35,1

Проаналізувавши показники, таблиці 1 ми зробили наступні
висновки: спостерігається позитивна тенденція – до збільшення
доходів: доходу від реалізації на 16928 тис. грн. що склало 40,2%,
інших доходів від звичайної діяльності на 5422,7 тис. грн., зростаня
відбулося у 1262 рази. Інші операційні доходи та фінансові доходи
мають тенденцію до зменшення відповідно на 4432 тис. грн. або
81,6%, та 888 тис.грн і 91,4% відповідно. Отже, порівняно з
попереднім роком, становище підприємства покращилось.
Динаміка витрат підприємства дає можливість визначити обсяги
виробництва та реалізації продукції, необхідні для беззбиткової
діяльності підприємства. Тож проаналізуємо показники наведені в
таблиці 2.
Таблиця 2
Динаміка формування, та структура витрат
ТОВ ―ПКЗ - Агро‖ за 2007-2009 рр.
Види витрат

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Відхилення (+,-)
2009 р. до 2007 р.
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сума,
тис.г
рн

у%
до
підсу
мку

сума,
тис.гр
н

у%
до
підсу
мку

сума,
тис.грн

у % до
підсум
ку

суми
,
тис.г
рн

пито
мої
ваги,
пунк
тів

у%
2009
до
2007
рр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7012,
00

26,50

2781,0

13,30

9834,0

19,53

2822
,0

-6,97

40,2
5

16007
,0

60,60

13444,

64,30

32328,

64,20

1632
1,

3,60

638,0
0

2,40

1367,0

6,50

1403,0

2,79

765,
00

0,39

631,0
0

2,40

356,00

1,70

1287,0

2,56

656,
00

0,16

2138,
00

8,10

2350,0

11,20

3019,0

6,00

Інші витрати

4,00

0,02

539,00

2,60

2482,0

4,93

Всього
витрат

26430
,0

100,0
0

20896,

100,0
0

50353,

100,00

А
Податок на
додану
вартість
Собівартість
реалізованої
продукції
Адміністрати
вні витрати
Інші
операційні
витрати
Фінансові
витрати

881,
00
2478
,0
2392
3,

-2,10
4,91
х

у
2,02
р.
у 2,2
р.
у
2,04
р.
41,2
1
у7
р.
81,4
0

Провівши аналіз даної таблиці, ми зробили висновок про
негативну тенденцію до зростання витрат по податку на додану
вартість – на 2822 тис.грн. що становить 40,25%, собівартості
продукції – на 16321 тис. грн. або 2,02 рази, адміністративних витрат –
на 765 тис.грн що становить 2,2 рази, інших витрат операційних
витрат – на 656 тис.грн., фінансові витрати зросли на 41,21%, інші
витрати зросли у 7 р. Зальні витрати підприємства зросли на 81,40%,
основною причиною їх зростання є зростання собівартості
виробництва продукції, інфляційні процеси в країні, та зростання
середньої заробітної плати.
Динаміка рентабельності підприємства дозволяє визначити
ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність
їхнього використання. [6.,с.57]
Проаналізуємо показники рентабельності наведені в таблиці 3
Таблиця 3
Динаміка показників рентабельності ТОВ ―ПКЗ - Агро‖
за 2007-2009 рр.
№
Роки
Відхилення
п/п
Показники
2007
2008 2009 (+,-) 2009
до 2007
р.
р.
р.
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А
1
2
3
4
5

Б
Рентабельність
основної діяльності
Рентабельність
основного капіталу
Рентабельність
власного капіталу
Рентабельність
виробничих фондів
Рентабельність
реалізації продукції

1

2

3

4

1,11

1,22

2,15

1,04

0,03

0,14

0,71

0,68

0,28

0,57

1,29

1,01

0,05

0,19

1,16

1,56

-0,07

0,21

0,91

0,98

Проаналізувавши показники таблиці можна зробити такі
висновки стосовно даних, які наведені в ній. Рентабельність основної
продукції в 2009 році порівняно з 2007 роком зросла на 1,04.
Рентабельність
основного
капіталу
підвищилася
на
0,68,
рентабельність власного капіталу зросла на 1,01, рентабельність
виробничих фондів зросла порівняно з базовим 2007 роком на 1,56. Це
означає що підприємство отримує на кожну вкладену 1 грн. 1,56 грн.
прибутку
від
експлуатації
основних
виробничих
фондів.
Рентабельність реалізації продукції становлять 0,98 і є досить гарна
тенденція до її зростання.
На основі аналізу рентабельності підприємства, ми можемо
зробити висновки:
• збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції, що
випускається ;
• зниження собівартості продукції, що випускається.
За даними форми № 2 ―Звіт про фінансові результати‖ можна
провести аналіз формування, структури та динаміки доходів та витрат
підприємства (табл. 4.) [1.,с.1].
Таблиця 4
Динаміка формування, структури фінансових результатів ТОВ ―ПКЗ Агро‖ за 2007-2009 рр.
2007 рік
№
п/п

Показники

А

Б

2008 рік

сума,
тис.грн

пито
ма
вага,
%

1

2

2009 р.

сума,
тис.грн

пито
ма
вага,
%

сума,
тис.грн

пито
ма
вага,
%

3

4

5

6

2009
рік у
% до
2007
року
7
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Дохід(виручка) від
42071,0
×
16747,0
×
59006,0
х
39,8
1.
реалізації продукції
Чистий дохід від
35059,0
×
13897,0
×
49172,0
х
39,6
2.
реалізації продукції
У % до доходу від
×
83,3
×
83,0
х
83,3
×
3.
реалізації продукції

4.

Операційні витрати
а) собівартість
реалізованої
продукції
б) адміністративні
витрати
в) інші операційні
витрати

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Валовий прибуток
У % до чистого
доходу від
реалізації продукції
Прибуток від
операційної
діяльності
Фінансові та
інвестиційні доходи
Фінансові та
інвестиційні
витрати
Прибуток від
звичайної
діяльності до
оподаткування

17276,0

100,0

15186,0

100,0

35018,0

100,0

87,9

16007,0

92,7

13493,0

88,9

32328,0

92,3

84,3

638,0

3,7

1367,0

9,0

1403,0

4,3

214,3

631,0

3,7

326,0

2,1

1287,0

3,7

51,7

19052,0

×

404,0

×

16844,0

х

-11,6

×

54,3

×

2,9

х

34,3

×

23245,0

×

111,0

×

15154,0

х

-34,8

976,0

×

1429,0

×

5511,0

х

146,4

2138,0

×

2350,0

×

3019,0

х

109,9

22078,0

×

-1342,0

×

15164,0

х

-6,1

22078,0

×

-1342,0

×

15164,0

х

-6,1

11.

Прибуток від
звичайної
діяльності

12.

У % до прибутку
від звичайної
діяльності до
оподаткування

×

100,0

×

100,0

х

100,0

×

13.

Чистий прибуток

22078,0

×

-1342,0

×

15164,0

х

-6,1

×

52,5

×

-8,0

х

25,7

×

×

332,2

х

90,0

×

14.
15.

У % до доходу від
реалізації продукції
У % до валового
прибутку

×

115,9

Проаналізувавши показники даної таблиці можна зробити
висновки, що у звітному 2009 році підприємство отримало 59006,0
тис. грн. доходу від реалізації продукції, що вище від базового 2007
року на 39,8%. Чистий дохід від реалізації продукції як у базовому
році так і у звітному становить 83,3%. Негативну тенденцію
спостерігаємо серед показників валового прибутку – зменшення на
11,6%, прибутку від операційної діяльності – 34,8%. Позитивну –
через збільшення фінансових та інвестиційних доходів – відповідно до
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146,4%. Негативною тенденцією є збільшення операційних витрат на
87,9%. Доходи та витрати за статтями надзвичайні за досліджуваний
період відсутні. Таким чином, діяльність підприємства за
досліджуваний період є не досить ефективною: спостерігаємо
зменшення валового прибутку, прибутку від операційної діяльності.
Також ми вважаємо необхідним зробити ряд пропозицій по
поліпшенню фінансових результатів, які можливо застосувати як в
короткостроковому і середньостроковому, так і в довгостроковому
періоді:
• проаналізувати і усунути причини виникнення перевитрати
фінансових ресурсів на управлінські і комерційні витрати;
• здійснювати ефективну цінову політику, диференційовану по
відношенню до окремих категорій покупців;
Висновки.
В
ринковій
економіці
основною
метою
підприємницької діяльності є отримання прибутку, збільшення
матеріальної зацікавленості учасників бізнесу в результатах
фінансово-господарської діяльності. Максимізація прибутку в зв'язку з
цим є першочерговою задачею підприємства. На величину прибутку у
виробничій діяльності роблять вплив чинники суб'єктивного
характеру і об'єктивні, не залежні від діяльності господарського
об'єкту.
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У статті проаналізовано значення контролю в організації. Визначені чинники,
завдання і умови ефективного функціонування системи контролю.
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The control value in organization is analysed in the article. Factors, tasks and
effective operating conditions of the checking system are determined in the article.
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Постановка проблеми. Необхідність ефективного управління
економікою України вцілому та господарсько-фінансовою діяльністю
підприємств, зокрема, потребує здійснення ефективного контролю, як
важливої і автономної аналітичної функції управління.
У сьогоденній підприємницькій діяльності контроль, як
аналітична функція управління, особливо актуальний і складний,
оскільки в непростих соціально-економічних умовах дуже складно
забезпечити виконання запрограмованих показників через дії багатьох
негативних чинників. До яких, зокрема, слід віднести недосконалість і
непостійність законодавства, високий податковий тиск на
підприємство, кризові явища в економіці взагалі, дорогі паливноенергетичні ресурси і нестабільність цін на них та багато інших. Саме
у процесі контролю здійснюється оцінка вищенаведених відхилень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У дослідження
проблем загальної теорії контролю, зокрема управлінського контролю,
вагомий внесок зробили вітчизняні та зарубіжні вчені: О.В. Антонюк,
Т.А. Бутинець, І.І. Борисенко, Р.Гріфін, М.Ф. Головатий, Н.В. Дикань,
В.П. Сладкевич, А.В. Шегда, Г.В. Щокін, В.Яцура та інші. Разом з
тим, недостатньо розглядаються питання, пов’язані з реалізацією
завдань управління через систему контролю.
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Метою статті є дослідження функції контролю і виявлення того,
як він впливає на діяльність підприємства, організацію фінансовогосподарського процесу, управлінського персоналу і підлеглих.
Виклад основного матеріалу дослідження. Зародження
контролю пов'язане з появою писемності, виданням законів в державах
стародавнього світу, що регулювали господарську діяльність людей, їх
участь в економічному житті суспільства. Наукова база контролю є
всією сукупністю знань про управління, облік і право.
Контроль – це економічний інструмент впливу на процес
господарювання, виявлення небажаних відхилень в бізнесовій
діяльності, збереженні майна власника, одержання максимально
можливого прибутку та об’єктивного його розподілу [6].
Контроль – це процес забезпечення досягнення організацією
своєї мети [1, с.229].
Керівники здійснюють функцію контролю з того моменту, як
вони сформулювали цілі та завдання, створили організацію. Контроль
дуже важливий, для успішного функціонування організації. Без
контролю починається хаос і об'єднати діяльність будь-яких груп вже
неможливо. Важливо й те, що самі по собі цілі, плани та структури
організації визначають напрям її діяльності, розподіляючи її зусилля
тим чи іншим чином та спрямовуючи виконання робіт. Отже, контроль
є невід'ємною складовою сутності будь-якої організації [5, с.221].
Організація контролю є однією з функцій управління, яка
формує структуру підприємства і забезпечує її всім необхідним
(персонал, засоби виробництва, грошові кошти, матеріали і т.д.), тобто
на цьому етапі створюються умови для досягнення цілей фірми.
Хороша організація роботи персоналу дозволяє досягнути найбільш
ефективних результатів.
Контроль необхідно розуміти як специфічну діяльність з
виявлення відхилення діючих законів функціонування системи.
Відхилення, викликане різними причинами, фіксується, оцінюється,
служить інформацією для формування управлінських рішень стосовно
переведення фактичного закону функціонування системи (з
відхиленнями) до заданого. Інформацію, що отримують у процесі
контролю, використовують як коригуючу.
По суті управлінський контроль, його ще називають
адміністративним, полягає у перевірці того, чи все відбувається згідно
із затвердженою програмою і виданими внутрішніми актами,
виправленні і дослідженні певного стану або наміру та порівнянні
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його із передбачуваним результатом. До сфери управлінського
контролю можуть також входити з’ясування причин розбіжностей між
фактичним станом та станом, що вимагається, а також пропозиції,
спрямовані на виправлення ситуації. Контроль не повинен і не може
являти собою мету; він є лише засобом, який спрямований на
досягнення мети. Досягнення відповідними суб’єктами мети
інституційного контролю можливо шляхом вивчення законності,
ретельності, цілеспрямованості та економності [6].
Функція контролю включає облік і аналіз інформації про фактичні результати діяльності всіх підрозділів організації, порівняння їх
із плановими показниками, виявлення відхилень і аналіз їхніх причин,
розробку заходів щодо досягнення поставленої мети.
Роль та значення контролю визначається тим, що він є способом
організації зворотних зв'язків, завдяки яким орган управління одержує
інформацію про хід виконання його рішень. Якщо справи йдуть добре,
тоді контроль дає змогу підтримувати хід справ; якщо результати
гірші від очікуваних, тоді контроль допомагає внести необхідні
корективи.
Менеджери оцінюють стан справ на підприємстві на основі
звітів, які одержують від інших працівників організації, а також із
зовнішніх джерел. Вони визначають орієнтири відповідно до
наміченої на етапі планування мети й завдань. Потім, у міру
необхідності, вони вносять корективи шляхом перепланування,
реорганізації або переорієнтації. Таким чином, у процесі контролю
виявляється, наскільки узгодженими є всі функції управління,
оскільки виявляються недоліки, допущені при виконанні їх [4, с.138].
Щокін Г.В., Головатий М.Ф. та інші вчені виділяють такі
основні причини необхідності контролю:
 умови невизначеності, в яких функціонує організація;
 необхідність запобігання виникненню кризових ситуацій;
 економія часу керівників, увага яких зосереджується тільки на
значних відхиленнях від планів;
 мотивація і заохочення бажаної поведінки персоналу, оскільки
працівники завжди прагнуть поліпшити стан справ у контрольованій
сфері;
 оцінювання діяльності працівників і підтримання у них
відчуття відповідальності;
 планування аналогічних дій у майбутньому [3, с.580].
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Керівники починають здійснювати функцію контролю з тієї
миті, коли організація сформулювала цілі, завдання. Контроль є
невід'ємним елементом сутності будь-якої організації: ні планування,
ні створення організаційних структур, ні мотивацію не можна
розглядати у відриві від контролю.
Підсумовуючи усе вищезазначене, можна визначити наступну
роль контролю в управлінні організацією:
1) контроль дає змогу суб'єкту управління регулярно
отримувати інформацію про стан справ у керованій системі, на
підставі якої він приймає управлінські рішення, спрямовані на
закріплення досягнутого успіху або на усунення причин, що
перешкоджають його досягненню;
2) контроль завершує цикл управління. Сутність його полягає
у своєчасному виявленні відхилень у роботі, зумовлених низькою
виконавчою дисципліною персоналу або впливом чинників
зовнішнього середовища, внесенні коректив, а отже, створенні
належних умов для реалізації стратегії організації.
Контролювання є однією з чотирьох головних управлінських
функцій в організаціях. Функція контролю, відповідно, має чотири
головні завдання. Правильно спроектована система контролю здатна
виконати кожне з цих завдань (рис. 1).
Гріфін Р. та Яцура В. завдання контролю висвітлюють
наступним чином:
Адаптуватися до змін
середовища

Обмежити
нагромадження помилок

Контроль допомагає організаціям

Долати складні організаційні
проблеми
Рис.1. Завдання контролю

Мінімізувати витрати
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Пристосування до зміни середовища. У сьогоднішньому
складному та змінному середовищі бізнесу всі організації повинні
справлятися зі змінами. Правильно спроектована система контролю
може допомогти менеджерам діяти, провадити моніторинг та
реагувати на змінні умови. Натомість неправильно спроектована
система може призвести до організаційної діяльності, що опускається
значно нижче від запланованого рівня.
Обмеження нагромадження помилок. Невеликі помилки зрідка
серйозно підривають фінансовий стан організації. Проте з часом вони
можуть акумулюватися і стати серйозними.
Долання складних організаційних проблем. Коли фірма купує
тільки сировину, виробляє один продукт, має просту організаційну
структуру та постійний попит на свою продукцію, то її менеджери
можуть підтримувати контроль за допомогою дуже нескладної
системи. Однак підприємство, яке виробляє багато продуктів з безлічі
сировинних матеріалів і має великий ринок, складну організаційну
структуру та багато конкурентів, потребує складної системи для
підтримки адекватного контролю.
Мінімізація витрат. Якщо контроль провадять ефективно, то він
допомагає знизити витрати і стимулювати виробництво [2, с.499].
Таким чином, контроль забезпечує організацію засобами для
пристосування до змін середовища, зменшення нагромадження
помилок, долання складних організаційних проблем та мінімізації
витрат.
Висновки. Отже, контроль як функція управління припускає
оцінку і аналіз ефективності результатів роботи організації та її
підрозділів. За допомогою контролю здійснюється оцінка ступеня
досягнення організацією своїх цілей і необхідне коректування
намічених дій. Контроль зв’язує в одне ціле всі функції управління,
дозволяє витримувати потрібний напрям діяльності організації і
своєчасно коректувати неефективні або протиправні рішення.
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В статті розглянуто економічну сутність грошових потоків, а також
особливості їх формування та використання підприємствами. Досліджено
методологічні засади управління грошовими потоками підприємств. Висока роль
ефективного управління грошовими потоками підприємства, розглянуто види
грошових потоків та управління грошовими потоками.
Ключові слова: виручка, прибуток, грошові кошти, еквіваленти грошових
коштів, рух грошових коштів, активи підприємства, грошові потоки.
The article deals with the economic substance of cash flows as well as features of
their formation and use by enterprises. The methodological principles of cash management
businesses. High role of effective cash flow management, are considered types of cash flow
and cash management.
Keywords: revenue, profit, cash, cash equivalents, cash flow, assets, cash flows.

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарства багато
підприємств поставлені в умови самостійного вибору стратегії та
тактики свого розвитку. Самофінансування підприємством своєї
діяльності стало першим завданням кожного підприємства. В умовах
ринкової економіки, конкуренції і нестабільного зовнішнього
середовища необхідно оперативно реагувати на незначні відхилення
від нормальної діяльності підприємства. Управління грошовими
потоками являється тим інструментом, за допомогою якого можна
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досягти бажаного результату діяльності – отримання прибутку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблему
управління грошовими потоками підприємства розглядали в своїх
працях Біндасова Ю.О., Бланк І.А, Бутинець Ф.Ф, Кірейцев Г.Г,
Лігненко Л.О, Поддерьогін А.М, Терещенко О.О., Тян Р.Б., аналіз
грошових потоків підприємств також висвітлюються в роботах
зарубіжних економістів таких, як Дж.К. Ван. Хорн, Є.Брігхем, Е.
Нікхбахт, Т. Райс, В.В. Бочаров, Л.Н. Павлова, Г.В. Савицька, в працях
вітчизняних вчених, та інших економістів.
Постановка завдання. Дослідження теоретичних аспектів
аналізу грошових потоків, роль управління грошовими потоками, види
та класифікацію грошових потоків.
Виклад основного матеріалу. Аналіз фінансово-економічної
літератури дозволив встановити, що вітчизняні та закордонні вчені порізному трактують
визначення
поняття
«грошові
потоки
підприємства» і внаслідок цього по-різному підходять до управління
ними.
Управління грошовими потоками слід розглядати з найбільш
важливих фінансових показників діяльності підприємства, а саме:
- виручка від реалізації;
- прибуток;
- потік грошових коштів.
Сукупність цих трьох показників і тенденцій їх зміни
характеризує ефективність роботи підприємства і його головні
проблеми.
Основні відмінності понять та їх інтерпретація висвітлюється
різними авторами.
Виручка – звітний дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за
певний період, який враховує як грошові так і не грошові форми
доходу [2].
Прибуток – різниця між звітними доходами від реалізації
товарів, робіт, послуг і нарахованими витратами на реалізовану
продукцію[3].
Рух грошових коштів – надходження і вибуття грошових коштів
в процесі здійснення господарської діяльності підприємства[2].
Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банках та
депозити до запитання[2].
Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні
фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових
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коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості[3].
Рух грошових коштів - надходження і вибуття грошових коштів
та їхніх еквівалентів[3].
Грошовий потік підприємства це сукупність розподілених в
часі надходжень і виплат грошових коштів, які генеруються його
господарською діяльністю.
Управління грошовими потоками включає:
- облік руху грошових коштів;
- аналіз потоків грошових коштів;
- складання бюджету грошових коштів.
Так, Бланк І. А. [1] розглядає грошовий потік, як сукупність
грошових надходжень та виплат грошових засобів від господарської
діяльності підприємства. При цьому він зазначає, що на рух грошових
засобів підприємства впливають такі фактори, як: час, ризик та
ліквідність.
Бочаров В. під грошовим потоком підприємства розуміє рух
грошових кошів, який прагне до нуля, оскільки негативний результат
від одного із видів господарської діяльності підприємства має
компенсуватися позитивним від іншої. В противному випадку
підприємство може стати банкрутом. Однак, дане визначення поняття
«грошові потоки» може бути застосовано в практичну діяльність
підприємств лише в процесі стохастичної оцінки його фінансового
стану, оскільки воно не враховує можливі його динамічні зміни в
умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища.
Бригхем Ю. та Гапенски Л. [2] визначають грошовий потік як
чисті грошові кошти, які надходять до підприємства або витрачаються
ним в процесі операційної діяльності. Тобто грошовий потік
розраховується шляхом збільшення чистого доходу від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) на суму амортизаційних відрахувань.
Однак, вчені не враховують результатів фінансової діяльності, які не
пов'язані з доходом від операційної діяльності підприємства, а
безпосередньо визначають його чистий прибуток.
Бикова О. стверджує, що грошові потоки – це:
1. Елемент аналізу доходів та витрат підприємства, який має
використовуватися як індикатор ліквідності та ефективності його
інвестиційної, фінансової діяльностей.
2. Додаткові капіталовкладення підприємства тощо.
На нашу думку управління грошовими потоками є дуже
важливим для підприємства, оскільки існує необхідність у оцінці
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короткострокової потреби в готівкових коштах і управління запасами;
планування часових параметрів капітальних витрат; в управлінні
капітальними потребами; управлінні затратами і їх оптимізації;
управлінні економічним ростом.
Основне завдання аналізу грошових потоків полягає в
з’ясуванні причин нестачі (надлишку) грошових коштів, визначенні
джерел їх надходжень і напрямків використання.
Висока роль ефективного управління грошовими потоками
підприємства визначається наступними основними положеннями:
1. Грошові потоки обслуговують здійснення господарської
діяльності підприємства практично у всіх її аспектах, як у сфері
виробництва так і в сфері обігу.
2. ефективне управління грошовими потоками забезпечує
фінансова рівновага підприємства в процесі його стратегічного
розвитку. Темпи цього розвитку, фінансова стійкість підприємства
значною мірою визначаються тим, наскільки різні види потоків коштів
синхронізовані між собою по обсягах і в часі. Високий рівень такої
синхронізації забезпечує істотне прискорення реалізації стратегічних
цілей розвитку підприємства.
3. Раціональне формування грошових потоків сприяє
підвищенню
ритмічності
здійснення
операційного
процесу
підприємства. Будь-який збій у здійсненні платежів негативно
позначається на формуванні виробничих запасів сировини і матеріалів,
рівні продуктивності праці, реалізації готової продукції і т.п. У той же
час ефективно організовані грошові потоки підприємства, підвищуючи
ритмічність здійснення операційного процесу, забезпечують ріст
обсягу виробництва і реалізації його продукції.
4. Правильне керування грошовими потоками дає змогу
скоротити потреби підприємства в залученому та позиковому капіталі.
Організувавши правильне (ефективне) регулювання грошовими
потоками, можна забезпечити більш раціональне й ощадливе
використання власних фінансових ресурсів, сформованих з внутрішніх
джерел, знизити залежність темпів розвитку підприємства від
залучення кредитів. Особливу актуальність цей аспект управління
грошовими потоками набуває для підприємств, що знаходяться на
ранніх стадіях свого життєвого циклу, доступ яких до зовнішніх
джерел фінансування досить обмежений.
5. Управління грошовими потоками є важливим фінансовим
важелем забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства.
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Цьому сприяє скорочення тривалості виробничого і фінансового
циклів, що досягається в процесі результативного управління
грошовими потоками, а також зниження потреби в капіталі, що
обслуговує господарську діяльність підприємства. Прискорюючи за
рахунок ефективного управління грошовими потоками оборот
капіталу, підприємство забезпечує ріст суми генерованого у часі
прибутку.
6. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує
зниження ризику неплатоспроможності підприємства. Навіть у
підприємств, що успішно здійснюють господарську діяльність і
генерують достатню суму прибутку, неплатоспроможність може
виникати як наслідок незбалансованості різних видів грошових
потоків у часі. Синхронізація надходження і виплат коштів, що
досягається в процесі управління грошовими потоками підприємства,
дозволяє усунути цей фактор виникнення його неплатоспроможності.
7. Активні форми управління грошовими потоками дозволяють
підприємству отримувати додатковий прибуток, генерований
безпосередньо його грошовими активами. Мова йде в першу чергу про
ефективне використання тимчасово вільних залишків коштів у складі
оборотних активів, а також накопичуваних інвестиційних ресурсів у
здійсненні фінансових інвестицій. Високий рівень синхронізації
надходжень і виплат коштів по обсягу і в часі дозволяє знижувати
реальну потребу підприємства в поточному і страховому залишках
грошових активів, що обслуговують операційний процес, а також
резерв інвестиційних ресурсів, сформований у процесі здійснення
реального інвестування. Таким чином, ефективне управління
грошовими потоками підприємства сприяє формуванню додаткових
інвестиційних ресурсів для здійснення фінансових інвестицій, що є
джерелом прибутку [4].
За масштабами обслуговування господарського процесу
виділяються наступні види грошових потоків:
• грошовий потік по підприємству в цілому. Це найбільш
агрегований вид грошового потоку, що акумулює усі види грошових
потоків, що обслуговують господарський процес підприємства в
цілому;
• грошовий потік по окремих структурних підрозділах (центрах
відповідальності) підприємства. Така диференціація грошового потоку
підприємства визначає його як самостійний об'єкт управління в
системі організаційно-господарської побудови підприємства;
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• грошовий потік по окремих господарських операціях. У
системі господарського процесу підприємства такий вид грошового
потоку варто розглядати як первинний об'єкт самостійного управління.
Висновки. Господарська діяльність будь-якого підприємства
нерозривно пов’язана з рухом коштів. Кожна господарська операція
супроводжується або надходженням, або втратою коштів. Кошти
обслуговують практично всі аспекти операційної, інвестиційної і
фінансової діяльності. У сучасних умовах росту ділової активності в
Україні ринкове середовище стає дедалі динамічнішим. Однак
розвиватися і успішно конкурувати зможуть лише ті підприємства, які
зуміють реально впровадити у систему фінансового управління
міжнародні стандарти управління грошовими потоками, як з позиції їх
аналізу та оцінки, так і з позиції планування їх руху у перспективі, що
сприятиме стабільному і ритмічному їх розвиткові і досягнення
стратегічних завдань функціонування на ринку.
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У даній статті досліджено поняття оцінки нематеріальних активів, їх роль у
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справедлива вартість, історична собівартість.
In this article investigational concept of estimation of immaterial assets, their role in
the process of activity of enterprise. Advantages and lacks of existent directions of
estimation of cost of immaterial assets are analysed and the ways of their perfection are
offered.
Keywords: estimation of immaterial assets, immaterial asset, fair value, historical
prime price.

Постановка проблеми. В переважній більшості країн світу
спостерігається інформатизація економіки, наслідком чого є
збільшення питомої ваги нематеріальних активів в балансі
підприємств, адже вони поряд з основними засобами і предметами
праці також відіграють вагому роль у господарській діяльності
підприємства. Одним із важливих елементів інформації для
управлінського персоналу є дані про нематеріальні активи, які на рівні
з можливістю отримання економічних вигод від використання цих
об’єктів обліку в ринкових умовах має важливе значення.
Підприємствам важливо узагальнювати всі витрати, понесені на
створення об’єктів обліку для визначення ефективності використання
продукту, його окупності, адже оцінка нематеріальних активів має
вагоме значення у процесі формування конкурентоспроможності,
становища на ринку, зв'язків з потенційними інвесторами та
привернення уваги споживачів.
У зв’язку із наявністю різних оцінок нематеріальних активів,
виникає досить багато питань із їх вибором, для конкретної ситуації,
щоб ефективно відобразити витрати, які потрібно включити до складу
нематеріальних активів
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз та оцінка
наукових праць українських вчених, дозволив виявити, що багато
науковців вже вивчали проблему оцінки нематеріальних активів.
Дослідженню означеного кола питань свої праці присвятили І.
Жураковська, Т. Мазуренко, Г. Нашкерська, Г. Панікерська, І.
Садовська. Однак вважаємо, що їх підходи обмежуються галузевим
спрямуванням та не дозволяють вирішити усіх наявних проблем в
комплексі.
Метою статті є визначення характеристик методів оцінки
нематеріальних активів, розкриття особливостей обліку витрат
пов’язаних із нематеріальними активами, та умови їх віднесення до
складу валових витрат чи поступового списання за допомогою
амортизації, критичний аналіз наявних методів оцінки нематеріальних
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активів і вибір найкращого, внести пропозиції щодо процесу оцінки
нематеріальних активів.
Виклад основного матеріалу. Процес оцінки об’єкта обліку –
це процес визначення вартості, за якою елемент фінансової звітності
повинен відображатись в балансі чи іншій формі звітності, правильне
складання якої є важливим для діяльності підприємства. Відповідно до
П(С)БО 8: нематеріальний актив – немонетарний актив, який немає
матеріальної форми, може бути ідентифікований, також у даному
положенні використовується оцінка за собівартістю і справедливою
вартістю. Найпростішою є оцінка при придбанні нематеріальних
активів за грошові кошти чи в обмін на інші активи. В цьому випадку
проблем, в їх оцінці, не виникає (первісна вартість визначається
сумуванням коштів сплачених за об’єкт обліку, непрямих податків,
які не відшкодовуються, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з
придбанням об'єкта та доведенням його до стану, в якому він
придатний для використання за призначенням.). Складніше оцінити
нематеріальні активи, створені підприємством самостійно.
Вартість більшості нематеріальних активів є сукупною, оскільки
формується в результаті проведення витрат на дослідження і розробки.
Віддача від них передбачається, як правило, у майбутніх звітних
періодах, тому оцінка активів і підприємства в цілому зросте.
Виникають труднощі в розподілі витрат на дослідження і розробки та
способу їх відображення:
віднести на окремі новостворені
нематеріальні активи чи на витрати періоду? Дослідження і розробка –
пов’язані між собою етапи, між якими немає чіткої законодавчої межі
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» передбачає, що витрати на
дослідження визнаються у складі витрат звітного періоду, а результати
розробки капіталізуються. Нематеріальний актив, який визнається в
результаті розробки, відображують у балансі за умов, якщо
підприємство має: намір, технічну можливість та ресурси для
доведення нематеріального активу до стану, в якому він придатний
для реалізації або використання (за допомогою бізнес-плану);
можливість отримання майбутніх економічних вигід від реалізації та
використання нематеріального активу (виходячи з майбутніх
надходжень грошових коштів, які він зможе генерувати в процесі
безперервного використання); інформацію для достовірного
визначення витрат, пов'язаних із розробкою нематеріального активу (з
використанням даних систем калькулювання підприємства). Якщо
нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання, то
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витрати, пов'язані з його придбанням чи створенням, визнаються
витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені
без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.
[1].
Оцінка створеного нематеріального активу згідно П(С)БО 8
можлива, якщо він може бути ідентифікований, існує ймовірність
надходження економічних вигід на підприємство і його можна
достовірно оцінити, передбачає узагальнення витрат на їх розробку,
коли актив уже відповідає всім ознакам визнання. В результаті
виникають значні розбіжності балансової вартості активу та його
собівартості згідно калькуляції, так як більшість витрат на створення
списуються на витрати періоду і не капіталізуються. Тому І.В.
Жураковська підкреслює важливість оцінки нематеріальних активів за
історичною вартістю з метою відображення об’єктів в балансі,
виходячи із основних принципів бухгалтерського обліку. Для
забезпечення рівності собівартості (повної) та балансової вартості
нематеріальних активів без змін в методології бухгалтерського обліку
необхідно передбачити в положенні (стандарті) бухгалтерського
обліку 8 «Нематеріальні активи» оцінку створених об’єктів за
собівартістю згідно калькуляції відповідно до одного із ключових
принципів бухгалтерського обліку [2, с.47-48].
Справедлива вартість дає змогу виявити найбільш достовірні
дані про вартість нематеріального активу, але її використання
обмежене відсутністю в нашій державі активних ринків для всіх видів
нематеріальних ресурсів, а також протиріччям цього способу оцінки
одному з ключових принципів бухгалтерського обліку – принципу
обачності і, як наслідок, обліку по меншій з двох величин – фактичні
витрати чи ринкова вартість.
На нашу думку, пришвидшити розвиток активного ринку в
Україні можна при цілеспрямованій державній підтримці, яка
полягатиме в організації активного ринку нематеріальних активів чи
допомозі по запозиченню досвіду інших держав по даному питанні.
Важливою проблемою оцінки нематеріальних активів є також
невизначеність майбутніх економічних вигід, які очікуємо отримати
від них, та періоди їх отримання. Наприклад, підприємством
розроблено нову технологію виготовлення продукту (ноу-хау),
використання якої дасть змогу виготовляти більш якісні продукти із
нижчими витратами, ніж у конкурентів. Однак у довгостроковому
періоді неможливо точно прогнозувати ймовірність її переваг через
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виникнення більш прогресивних технологій у конкурентів або
перенасичення ринку продукцією, внаслідок чого потреба у її
виробництві може скорочуватись. Витрати на дослідження в окремих
випадках можуть бути настільки ефективним, що дадуть можливість
випередити конкурентів і отримати реальні економічні переваги.
Висока кваліфікація кадрів дає змогу підприємству не тільки втримати
певну частку ринку, а й значно наростити її за інших однакових умов.
Здійснення витрат на кваліфікацію за рахунок коштів підприємства, як
правило, свідчить про те, що персонал віддаватиме свої знання
підприємству. Однак підприємство не має достатнього контролю над
очікуваними майбутніми економічними вигодами, отримуваними від
групи кваліфікованих працівників і від навчання, щоб вважати ці
об'єкти відповідними визначенню нематеріального активу.
Якщо одночасно купують кілька нематеріальних активів,
вартість кожного з яких не виділена, то розподіл вартості слід
здійснювати, як для аналогічного придбання основних засобів –
виходячи з їх справедливої оцінки або з відносних вартостей продажу.
На дату балансу нематеріальні активи оцінюють за собівартістю
за вирахуванням амортизації. Для нарахування амортизації
підприємство може використовувати будь-який із методів,
передбачених П(С)БО 7 «Основні засоби», виходячи з умов отримання
майбутніх економічних вигід від активу. За неможливості визначення
таких умов використовують прямолінійний метод.
Висновки. Підсумовуючи все вищесказане, можна зробити
висновок, що найкращий метод оцінки нематеріальних активів –
справедлива вартість, але в Україні переоцінку нематеріальних активів
за справедливою вартістю практично не проводять, зважаючи на
відсутність активного ринку для даних. Найточнішою є методика
визначення історичної (фактичної) собівартості нематеріальних
активів. Також потребує доопрацювання механізм узагальнення
інформації про всі витрати, понесені на створення нематеріального
активу, що допоможе визначити ефективність використання продукту.
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РОЗВИТКУ РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
© Марценюк- Розарьонова О.В., Замощенко Т.В.
Розглянуто особливості розвитку стахового ринку в Україні. Визначено суть та
механізм дії перестрахування. Розкриваються актуальні проблеми нашої держави,
пов΄язані з розвитком перестрахування. А також внесено пропозиції щодо
вдосконалення страхової діяльності в Україні.
Ключові слова: страховий ринок, страхування, страховик, страхувальник,
перестрахування, страховий ризик,стахова діяльність.
The features of Stakhov market in Ukraine. Essence and mechanism of action of
reinsurance. Uncover the urgent problems of our country, associated with the development
of reinsurance. And proposes to improve the insurance business in Ukraine.
Keywords: insurance market, insurance, insured, insurer, reinsurance, insurance
risk, stakhov activity

Вступ. Із набуттям Україною незалежності економічні й
соціальні перетворення, що відбуваються нині, зумовили необхідність
побудови адекватної системи страхування, яка б стала надійним
захистом для юридичних і фізичних осіб від матеріальних втрат,
спричинених стихійним лихом, нещасним випадком чи іншими
ризиковими обставинами.
В Україні розвивається страховий ринок, створюються нові
компанії, збільшуються обсяги страхування, підвищується рівень
конкуренції між страховиками. Проте жорстка конкуренція на
страховому ринку унеможливлює вільний вибір сприятливих ризиків,
через що в портфелі страхової компанії можуть з’явитися ризики з
надто високою відповідальністю, а настання лише одного повного
збитку може призвести до значного погіршення фінансового стану
страхової організації. Отже, виникає нагальна потреба у розвитку
перестрахувальних відносин. Перестрахування стає важливими,
необхідним елементом страхового ринку.
Постановка проблеми. Актуальність проблеми розвитку
страхового ринку обумовлено необхідністю розробки ефективної
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стратегічної політики щодо забезпечення страхової діяльності в
Україні.
Для розуміння особливостей функціонування системи
страхування важливе значення мають роботи науковців України,
зокрема – Осадця С.С., Базидевич В.Д., Базидевич К.С., Гуцуляк С.,
Охріменко О.О., Мних М.В., Шолойко А.С., Ткаченко Н.В. та ін. Ці
роботи присвячені теоретичному обґрунтуванню та уточненню
визначення поняття «страхування», його суті та значення в сучасних
економічних відносинах, удосконаленню нормативної бази,
підвищенню
платоспроможності
страхових
організацій,
удосконаленню порядку оподаткування страховиків, вимогам до
створення і діяльності страхових організацій.
Метою даної статті є розгляд теоретичних основ та розробка
пропозицій по вдосконаленню розвитку ринку страхування,
визначення особливостей та перспектив розвитку основного елемента
страхування – перестрахування .
На основі поставленої мети ставилися такі завдання:
- розглянути питання щодо стану та перспективи розвитку
страхового ринку в Україні;
- визначити суть та механізм дії перестрахування;
- проаналізувати його стан у наш час;
- розробити пропозиції по вдосконаленню ринків страхування та
перестрахування в Україні.
Результати. Страхування як складова фінансової науки набуло
свого розвитку протягом XIX і XX століть. Із розвитком ринкової
моделі економіки в Україні постала потреба в розвитку страхової
справи. Тому початок 90-х років став етапом бурхливого розвитку
приватних страхових компаній. Проте за відсутності законодавчої бази
це був досить невпорядкований процес, який якщо й мав позитивні
ознаки щодо набуття певного досвіду, не зміг протистояти вагомішим
негативним проявам, що призвели до появи недовіри населення і
юридичних осіб до страховиків.
Страховий ринок – це особливі соціально-економічне
середовище і сфера економічних відношень, де об’єктом купівліпродажу (товаром) є страхова послуга, формуються попит і пропозиція
на неї.
На страховому ринку України на сьогодні діють два основних
типи страхових компаній: кептивні — створені міністерствами,
відомствами, потужними фінансово - промисловими групами для
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обслуговування ризиків своїх підприємств та створені на приватному
капіталі, що функціонують на конкурентній основі.
Страхування може бути добровільним або обов'язковим.
Добровільне страхування здійснюється на основі договору між
страхувальником і страховиком.
Визначальними чинниками розвитку страхового ринку України
є дві групи показників, що наведені в табл.1[3]
Основними суб’єктами на страховому ринку є страховики і
страхувальники. Страхову діяльність в Україні здійснюють винятково
страховики — резиденти України. В окремих випадках, встановлених
законодавством України, страховиками визнаються державні
організації, які створені і діють відповідно до Закону України "Про
страхування".
Сьогодні розвиток страхового ринку відбувається на фоні
позитивних змін макроекономічної ситуації в державі при зростанні
добробуту населення і посиленні державного регулювання і нагляду за
страховою діяльністю. Водночас аналіз показників розвитку
страхового ринку дає підстави стверджувати, що сьогодні страховий
ринок України характеризується недостатньою розвиненістю,
недосконалістю
структури,
слабким
розвитком
інституту
перестрахування, нестабільністю фінансового стану окремих
страхових компаній, нерівномірністю їх розвитку, коли поряд із
становленням і зміцненням одних страхових компаній спостерігається
розпад і банкрутство в інших.
Таблиця 1
Чинники впливу на розвиток страхового ринку
Фінансові
Нефінансові
Річний збір премій та виплати Кваліфікація
та
досвід
відшкодувань
працівників
Частка кожної окремої страхової Досвід
роботи
страхових
компанії зібраних премій та у компаній на внутрішньому та
виплатах відшкодувань
міжнародному
страховому
ринку
Загальна сума адміністративне - Правові, організаційні, трудові
технічних витрат
ресурси
Загальний капітал компаній
Ефективність
регулювання
страхового ринку
Величина технічних резервів
Асортимент
страхових
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Економічна
інвестицій

продуктів
ефективність Культура
обслуговування
клієнтів компаній

Окреслені проблеми розвитку страхового ринку дають
підстави для розробки таких концептуальних напрямів його розвитку,
здійснення яких дозволить підвищити роль страхування в
економічному житті України та сприятиме його інтеграції у світовий
економічний простір.
Рівень розвитку страхового ринку в Україні становить не
більше 10% потенційних ризиків, тоді як в більшості в розвинутих
країнах він дорівнює не менше 90 - 95%. При цьому питома вага нашої
країни в світовому ринку сягає лише 0,01% і менше 0,05% обсягу
страхових послуг, які надаються в Європі. Це при тому, що в Україні
проживає понад 7% населення Європи і є значний промисловий,
аграрний та науковий потенціал [2].
Одним з основних елементів страхового ринку являється
перестрахування. Важко встановити, коли виникло перестрахування,
який договір поклав йому початок, але можна з упевненістю
стверджувати, що воно завжди розвивалося слідом за самим
страхуванням, оскільки перестраховувальні операції є «вторинними»,
похідними від страхових.
Перестрахування можна визначити як систему економічних
відносин вторинного страхування, згідно з якою страховик,
приймаючи страхові ризики, частину відповідальності за ними передає
на узгоджених умовах іншим страховикам (перестраховикам) з метою
створення за можливістю збалансованого страхового портфеля,
забезпечення фінансової стійкості і рентабельності страхових
операцій.
Однією з головних проблем, яка обмежує розвиток
перестрахування у нашій країні, є недосконалість його правового
регулювання. Таке становище пов'язано з тим, що нормативно-правова
база регулювання перестрахування перебуває ще у стадії розвитку і не
охоплює усього спектра відносин, пов'язаних з перестрахуванням.
На рис.1 можна розглянути структуру перестрахування за
межами України на 2 квартал 2009 року, за якою видно,що сплачено
страховикам-нерезидентами за 2 кв. 2009 року 311 420,0 тис. грн.(у 1
кв.2008 р.378 669,6 тис. грн.) :
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9,5
3,5
3
41,9
17,5

Швейцарія
Австрія
Франція
Німеччина
Росія
Великобританія

9,7

Рис.1. Структура перестрахування за межами України [4]
У зв’язку з теперішніми економічною кризою ми спостерігаєм не
дуже швидкий розвиток страхового ринку, поцесу перестрахування,
тому маємо багато проблем,які потребують швидкого вирішення.
Необхідність у перестрахуванні зростатиме в результаті
охоплення страхуванням дедалі більшої кількості великих
специфічних ризиків. З огляду на це на особливу увагу заслуговує
удосконалення законодавчої бази – у частині визначення
перестрахування як виду діяльності. Ця норма дасть змогу надавати
перестраховий захист на українському ринку не лише страховикам, а
й прафесійним страховим компаніям.
У 2009 році спостерігався спад більшості показників страхової
діяльності. Їх динаміка у порівнянні з аналогічним періодом 2008
року свідчила про такі тенденції:
 на 2,1 зменшилась кількість укладених договорів за
виключенням договорів з обов’язкового особистого страхування від
нещасних випадків на транспорті. Їх кількість у 2009 році становила
552628982 одиниць і також зменшилась на 15,4;
 на 14,4% зменшились обсяги надходжень валових страхових
премій, а обсяг чистих страхових премій зменшився на 20,8%;
 на
4,4%
зменшились
валові
страхові
виплати/
відшкодування, а обсяг чистих страхових виплат – на 6,2%;
 на 2% знизились обсяги вихідного перестрахування, в тому
числі обсяги премій, сплачених на внутрішньому ринку зменшились
на 3%, а на зовнішньому зросли на 6,4%;
 на 7% зменшився обсяг страхових резервів [3].
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Негативний вплив на розвиток страхового ринку в Україні
справляють:
- відсутність економічної стабільності, сталого зростання
виробництва, неплатоспроможність населення та дефіцит фінансових
ресурсів; значна взаємна заборгованість, накопичення неплатежів і
збитковість більшості підприємств неповна і фрагментарна
законодавча база;
- відсутність державних преференцій на страховому ринку,
неефективний контроль з боку держави, прояви монополізму;
- високий рівень інфляції (понад 10%), що ускладнює
здійснення довгострокових (накопичувальних) видів страхування в
національній валюті;
- слабкий розвиток фондового ринку, що не дає змоги
використовувати цінні папери як категорію активів для захищеного
розміщення страхових резервів; відсутність вторинного ринку
страхових послуг, механізмів ефективної взаємодії банківського та
страхового секторів економіки;
- неналежний рівень поінформованості про стан і можливості
страхового ринку, недовіра населення до страхування[2].
Досліджуючи праці відомих економістів, видно, що довіра до
страхування як інституту соціально-економічного захисту є однією з
необхідних передумов розвитку страхового бізнесу. З метою
відновлення довіри до страхової галузі необхідно:
 поступово замінити обов'язкове державне страхування
безпосереднім відшкодуванням з державного бюджету за рахунок
коштів, передбачених на утримання відповідних державних органів;
 упровадити нові ефективні та привабливі для населення форми
фінансових послуг, зокрема таких, як надання кредитів під заставу
страхових полісів тощо;
 інформувати населення через засоби масової інформації про
стан страхового ринку і рівень державного контролю за його
діяльністю [5].
Висновок. В сучасних економічних умовах соціальнопсихологічна ситуація в українському суспільстві справляє негативний
вплив як на розвиток економіки України загалом, так і настановлення
ефективної системи страхування. Ця ситуація вимагає від держави
системних, спрямованих на довгострокову перспективу і водночас
конкретних дій з відновленням довіри громадян до страхування
шляхом подолання нагальних сучасних проблем і
визнання
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страхування як ефективного фінансового механізму щодо зменшення
кризових явищ в суспільстві.
На нашу думку, єдиний шлях ефективного розвитку страхової
діяльності в Україні полягає в необхідності кардинальних соціальноекономічних реформ, які супроводжуватимуться вдосконаленням
страхової справи в нашій державі, а саме:
— утворення національної системи страхових послуг, здатної
забезпечити надійний захист довгострокових інвестиційних ресурсів,
необхідних для економічного зростання, бути реальним чинником
стабільності та стимулом розвитку підприємництва;
— здійснення пенсійної реформи на рівні сучасних світових
стандартів, що можливе лише за умови розв'язання базової проблеми
— відчутного зростання заробітної плати та інших доходів населення;
—
запровадження
державного
соціального
медичного
страхування з метою забезпечення доступності медичної допомоги для
соціально незахищених верств населення, законодавче визначення
гарантованого рівня безоплатного медичного страхування;
— проведення масового всеобучу громадян при необхідності
здійснення страхування;
— підвищення вимог до страхових організацій щодо формування
статутних фондів.
При цьому слід також врахувати, що інтенсивна глобалізація
світового страхового простору настійно вимагає від національних
страхових ринків адаптації до нового режиму міжнародної торгівлі
страховими послугами, який визначається процесами лібералізації
системи страхового нагляду та регулювання діяльності страхових
ринків, що дозволить оптимально сформувати напрями розвитку
страхового ринку в Україні. Важливим завданням, що постає перед
українськими страховиками, є з'ясування шляхів інтеграції
українського страхового ринку до міжнародних страхового та
перестрахового ринків з урахуванням особливостей національної
економіки.
Подальший розвиток вітчизняного страхового ринку за
допомогю перелічених заходів сприятиме використанню його
внутрішього потенціалу і дозволить Україні вийти на європейський
рівень розвитку страхових послуг.
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У статті досліджено проблеми, що зумовлюють необхідність застосування
державного регулювання та контролю за операціями з давальницькою сировиною.
Ключові слова: Державний контроль, операції з давальницькою сировиною,
давальницька сировина, фінансовий контроль, зовнішньоекономічна діяльність.
In this article are investigated problems which predetermine the necessity of
introduction and development of state regulation and control of operations, is with raw
materials supplied.
Keywords: the state control, actions with the supplied raw material, the supplied raw
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material, the financial account, externally activity.

Постановка проблеми. Здобуття Україною статусу країни з
ринковою економікою відкрило широкі можливості для її
інтеграційного розвитку та участі в міжнародному поділі праці. Через
кризову ситуацію в економічній сфері пострадянського простору
внаслідок руйнування єдиної загальнодержавної системи суспільного
виробництва та суспільного розподілу праці і її результатів операції з
давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності набули
широкого застосування. На етапі формування економіки незалежної
України такі операції стали єдиним засобом виходу з економічної
кризи багатьох галузей. Однак подальший розвиток давальницьких
операцій довів, що їх вплив на соціально-економічне становище
України не є однозначним, що зумовлює необхідність їх регулювання
та контролю з боку держави.
Аналіз наукових досліджень. Зовнішньоекономічна діяльність
є одним з напрямів, що досить глибоко вивчають вітчизняні та
зарубіжні науковці та практики. У працях Л. Абалкіна, В. Воротіна, Н.
Горячих, В. Гриньової, Г. Губерної, М. Корецького, А. Кредісова, І.
Михасюка, А. Сбітнєва, К. Сіо, Г. Філіної, С. Чистова розкрито роль
держави в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності. Державний
контроль як особливу стадію управлінського циклу розглядають: В.
Авер’янов, І. Іллієв, Л. Кінащук, С. Клімов, В. Князєв, В.
Кобринський, В. Малиновський, Ю. Мех, Н. Нижник, О. Оболенський,
В. Цвєтков. Державному контролю давальницьких операцій у своїх
працях приділяють увагу Т. Лапенко, І. Нижній [1], Л. Пісьмаченко
[2]. Але, майже відсутні праці, присвячені питанням організації та
проведення фінансового контролю за діяльністю суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності митними органами.
Проте, незважаючи на широке коло досліджуваних проблем,
теоретичні та практичні аспекти державного регулювання й контролю
зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною
досліджені недостатньо. Крім того, на сьогодні існує низка проблем,
пов’язаних із недосконалим нормативним та методичним
забезпеченням цих процесів, відсутній єдиний науково обґрунтований
підхід до визначення їх основних понять, положень та принципів.
У зв’язку із цим виникає необхідність створення нових підходів
до організації та здійснення державного регулювання та контролю
операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній
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діяльності як функцій державного управління, від чого залежить
конкурентоспроможність економіки України на міжнародному ринку.
Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі економічного
розвитку України давальницькі операції посідають особливе місце.
Відмітною рисою таких операцій є те, що іноземний замовник не несе
великих витрат на придбання дорогого обладнання, організацію
виробничого процесу, оформлення технічної та митної документації, а
вітчизняний виконавець має можливість у достатньому обсязі
завантажити свої виробничі потужності без закупівлі дорогої сировини
й забезпечити додаткові робочі місця в регіоні[3].
Останніми роками основні партії давальницької сировини в
Україну надходять з Німеччини, Австрії, Росії, Бельгії та Угорщини.
Серед готової продукції, виробленої з давальницької сировини в
Україні, домінують такі товари, як текстильні вироби та одяг,
продукти неорганічної хімії, добрива, органічні хімічні сполуки,
вироби з чорних металів, електричні машини та устаткування, папір,
картон тощо.
Необхідно зазначити, що будь-яка зовнішньоекономічна
операція потенційно може зашкодити економічній безпеці України.
Враховуючи специфіку давальницьких операцій (тривалі терміни
переробки сировини, складність процесів переробки, відсоткове
співвідношення частини сировини у складі готової продукції тощо),
такі операції за умови недостатнього фінансового контролю з боку
держави становлять особливу загрозу економічним інтересам країни.
Тому операції за давальницькою схемою потребують організації
своєчасного, ефективного та безперервного економічного контролю на
кожній стадії переробки, починаючи з моменту завантаження й
відправлення сировини від підприємства іноземного замовника до
повернення готової продукції, виробленої з цієї сировини, назад на
підприємство за кількісними, якісними та вартісними показниками.
На сьогодні можна визначити, з одного боку, надмірну
законтрольованість таких операцій з боку держави, а з іншого –
розпорошення інтересів контролерів та нескоординованість їх дій, що
знижує ефективність державного контролю[2].
Незважаючи на досить велику кількість контрольних органів,
слабким місцем контролю за такими операціями є те, що сам процес
переробки, сировина та виготовлена з неї готова продукція не
перебувають під державним фінансовим контролем після ввезення
сировини в Україну аж до моменту вивезення готової продукції з
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митної території нашої держави.
Відсутність такого контролю створює певні передумови для
того, щоб іноземний замовник, увізши партію сировини та
перебуваючи поза контролем, мав усі шанси реалізувати виготовлену
продукцію на митній території України, отримати дохід (при цьому не
сплачуючи мито й необхідні податки, що стягуються під час імпорту
аналогічних товарів), закупити нову партію (партії) такої ж сировини
всередині країни, повторно отримати готову продукцію та
безперешкодно вивезти її за межі України, або ж під виглядом готової
продукції вивезти закуплену в Україні продукцію більш високої
якості. Отже, в Україні залишається продукція нижчої якості, а за
кордон вивозиться найвищої якості, від чого страждає Державний
бюджет України, національний товаро-виробник та кожен споживач
окремо.
У межах одного суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності сума
збитку, що завдається Державному бюджету нашої країни, здається
незначною, якщо ж узяти до уваги, що операції з давальницькою
сировиною становлять близько 15% усіх зовнішньоекономічних
операцій, що здійснюються в Україні, та врахувати, що на митну
територію України щорічно ввозиться давальницької сировини на
суму до 1 млрд грн, то суми недоплати до бюджету є досить
суттєвими.
Головним заходом з вирішення цієї проблеми мають стати
регулярні перевірки збоку митних органів, спрямовані на
встановлення фактів наявності давальницької сировини та готової
продукції, яка з неї виробляється і підлягає вивезенню за межі митної
території України, на підприємствах, що здійснюють переробку, а
також із застосуванням можливостей Центральної митної лабораторії
здійснення їх експертного дослідження на предмет встановлення
хімічного складу та коду товарів згідно з УКТЗЕД. Іншими словами,
контролювати рух давальницької сировини необхідно на всіх стадіях її
перетворення на готову продукцію на будь-якому підприємстві,
акредитованому в тій чи іншій митниці. Саме це й має стати основним
завданням митного аудиту операцій з давальницькою сировиною.
Проблемними питаннями, що можуть виникати при операціях з
давальницькою сировиною, є такі:
– велика різноманітність технологічних схем здійснення митного
контролю та митного оформлення операцій з давальницькою
сировиною;
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– неузгодженість дій державних органів при здійсненні
контролю за операціями з давальницькою сировиною, часте
дублювання одного виду контролю іншим;
– значні часові та фінансові витрати на отримання дозволів
держорганів, пов’язаних із здійсненням операцій з давальницькою
сировиною, та недотримання термінів повернення готової продукції,
виготовленої з давальницької сировини;
– законність та правильність укладення зовнішньоекономічного
договору з переробки давальницької сировини;
– контроль етапів переробки давальницької сировини та
відповідності виготовленої кількості продукції на кожній стадії
переробки, заявленої у зовнішньоекономічному договорі;
– правильність визначення питомої ваги вартості давальницької
сировини у вартості готової продукції;
– визначення митної вартості готової продукції, виготовленої з
давальницької сировини, та правильність нарахування податків і
митних платежів;
– правильність визначення коду товару згідно з його описом та
ризик збігу коду готової продукції із заявленим кодом давальницької
сировини;
– правильне визначення країни-виробника та країни подальшої
реалізації;
– складність заповнення вантажної митної декларації,
неоднозначне тлумачення декларантами та митними органами
окремих положень нормативно-правових актів щодо операцій з
давальницькою сировиною;
– відсутність єдиної методології застосування дозвільної
системи до давальницької сировини;
– правильний розрахунок норми витрат давальницької сировини
на одиницю готової продукції, контроль за залишками та відходами, а
також використанням браку давальницької сировини.
Зважаючи на велику кількість проблемних моментів при
здійсненні операцій з використанням давальницьких схем переробки
назріла необхідність систематизації та вдосконалення нормативноправового й методичного забезпечення. Хоча в нормативних
документах і визначається порядок оформлення та подання
документів, необхідних для ввезення давальницької сировини на
митну територію України та вивезення виробленої з неї готової
продукції, але поза увагою контрольних органів залишаються стадії
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переробки такої сировини. Це може стати однією з можливих загроз
економічній стабільності країни та причиною значного погіршення
позицій національного товаро-виробника на внутрішньому ринку
країни.
Тому на особливу увагу заслуговує впровадження системного
механізму державного контролю – митного аудиту операцій з
використанням давальницьких схем переробки сировини[2].
Як зазначалося вище, у сучасних економічних умовах операції з
давальницькою сировиною набувають усе більшого розмаху. Адже в
умовах фінансової кризи виробник без витрачання власних коштів
може запустити в роботу своє виробництво, забезпечуючи при цьому
населення робочими місцями.
Іноземний замовник за таких операцій почуває себе також
досить комфортно: він не звертається до митних органів для
здійснення митного оформлення давальницької сировини та готової
продукції, для авалювання векселя до податкової адміністрації; не
зазнає значних витрат на придбання дорогого та якісного обладнання;
не займається підбором кадрів та не забезпечує організацію
технологічного
процесу.
Адже
українська
робоча
сила
висококваліфікована порівняно із закордонною, дуже дешева– саме це
визначається як причина того, чому іноземний замовник залучає
нашого виробника до співробітництва[4].
І здавалося, що все добре, але з іншого боку: використовуючи
давальницьку сировину, український виробник отримує лише мізерну
плату за виконану роботу, яка дає можливість підприємству не
стабільно функціонувати й процвітати, а лише триматися на плаву,
щоб зовсім не припинити свою діяльність. Натомість, він сплачує
податки, виплачує заробітну плату, а обладнання та устаткування
зазнають постійного зношення, оскільки будь-які капітальні інвестиції
збоку іноземного замовника – марні надії.
Це свідчить про те, що велика кількість підприємств не має
достатньо коштів для виробництва необхідної продукції із власної
сировини, а тому змушена звертатися до послуг іноземних партнерів.
Негативні наслідки використання давальницьких операцій у
вигляді правопорушень з боку суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності, які вдаються до використання давальницьких схем не як
засобу виживання, а як засобу мінімізації податкових зобов’язань або
їх уникнення, є об’єктивною передумовою посилення державного
контролю таких операцій. Для забезпечення єдиних методичних
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підходів та підвищення результативності контролю операцій з
давальницькою сировиною розроблено Технологічну схему
проведення митними органами перевірок суб’єктів ЗЕД, що беруть
участь в операціях з давальницькою сировиною як переробники, у якій
конкретизовано основні елементи контрольно-перевірочних заходів
[5].
Митні органи, здійснюючи свою основну функцію – захист
економічних інтересів України, мають приділяти особливу увагу
проблемним питанням, пов’язаним з митним оформленням
давальницької сировини та готової продукції, виробленої з цієї
давальницької сировини, щоб уникнути щонайменшої спроби
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності використовувати тіньові
схеми переробки і створити умови найбільшого сприяння тим
підприємствам, які використовують давальницькі схеми переробки та
прагнуть перейти до самостійного виробництва. Крім того, державі
необхідно підтримувати розвиток власного виробника. Без державної
підтримки таким підприємствам важко підняти власне виробництво до
рівня прибуткового.
Висновок. Таким чином, операції з використанням
давальницьких схем переробки сировини вимагають від держави,
зокрема від Державної митної служби та інших контрольних органів,
здійснення безперервного контролю за такою сировиною протягом
усього часу її перебування на митній території України.
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ПОДАТКОВИЙ АУДИТ В СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО
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Розглянуто основні причини появи податкового аудиту в Україні. Наведено
відмінності вітчизняного аудиту від аудиту, що проводиться в країнах Європейського
Союзу. Розроблено пропозиції щодо можливостей адаптації окремих елементів до
вітчизняної системи аудиту.
Ключові слова: аудит, податковий аудит, фінансовий аудит.
The main causes of tax audit in Ukraine. An audit of national differences in audit,
conducted in the European Union. The proposals on the possibilities of adaptation to the
individual elements of the national audit system.
Keywords: audit, tax audits, financial audit.

Постановка проблеми. Податковий аудит є одним з найбільш
популярних нових напрямків аудиту в Україні. На всіх етапах
діяльності організації тією чи іншою мірою зіштовхуються з
проблемами податкового характеру і намагаються їх вирішити таким
чином, щоб використати ресурси організації з максимальною віддачею
для прискорення економічного зростання.
Аналіз наукових досліджень. Проблемам дослідження
особливостей податкового контролю в Україні присвятили свої праці
науковці та практики, зокрема: В.А.Онищенко, Л.Д. Тулуш, В.В.
Березовський, В.І. Ревун, О.М. Чередниченко, Л.В. Синявська та ін.
Мета статті. Метою статті є визначення сутності, мети і
основних причин появи податкового аудиту в Україні, порівняння
фінансового і податкового аудиту.
Виклад основного матеріалу. Податковий аудит (податкова
перевірка) - це процесуальні дії контролюючих органів щодо
контролю за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою
сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а також
законністю здійснення операцій, пов'язаних з одержанням доходів і
здійсненням розрахунків. Слід зазначити, що поняття податковий
аудит використовується в практичній діяльності контролюючих
органів та суб'єктів підприємницької діяльності, але в нормативноправових актах України переважно застосовується поняття перевірка.
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Податковий аудит - один з найбільш затребуваних видів
аудиторських послуг. Податковий аудит - це незалежна перевірка
систем бухгалтерського і податкового обліку організації з приводу:
відповідності формування оподатковуваної бази по кожному виду
податків чинному законодавству України, нарахування та сплати
податків і зборів за певний період часу стану розрахунків з бюджетом і
позабюджетними фондами відповідності систем бухгалтерського і
податкового обліку вимогам чинного законодавства
З метою реалізації податкового контролю за фінансовогосподарською діяльністю платників податків, державні контролюючі
органи можуть використовувати різні форми проведення перевірок.
Залежно від обраного критерію всі види податкових перевірок
умовно можна класифікувати таким чином:
- за способом організації перевірки поділяються на планові,
позапланові, оперативні, рівночасні та зустрічні;
- за обсягом запланованих питань фінансово-господарської
діяльності платника податків - інформативні, попередні, тематичні,
комплексні, повторні;
- за місцем проведення - виїзні та камеральні (ті, що
здійснюються безпосередньо в контролюючому органі)[1].
Мета податкового аудиту - виявлених помилок систем
бухгалтерського й податкового обліку і розробка заходів по їх
усуненню. В процесі податкового аудиту вивчаються податкові бази
по кожному виду податків, що перевіряються, проводиться аудит
податкового обліку й податкової звітності, як комплексний, так і по
окремих податках. Під час аудиту податкового обліку й податкової
звітності здійснюється збір і аналіз інформації про можливості
платника податків по оптимізації оподаткування.
Результатом податкового аудиту є оцінка податкових ризиків
підприємства і зведення їх до мінімуму. За результатами податкового
аудиту отримуються професійні рекомендації по виправленню
виявлених помилок.
Розглянемо основні причини, що сприяли особливому розвитку
аудиту в Україні та появі безпосередньо податкового аудиту.
Головна причина відмінності вітчизняного аудиту від аудиту, що
проводиться в країнах Європейського Союзу полягає в розходженні
організації управління бізнесом. Так, при західному варіанті в
переважній більшості випадків реалізується принцип відокремлення
капіталу як фінансового ресурсу від процесу управління останнім.
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Такий підхід дає змогу сконцентрувати під єдиним управлінням
значні фінансові ресурси, забезпечуючи зростання ефективності
вкладень. При цьому керуючий (генеральний директор) несе
відповідальність перед власниками за результати діяльності компанії.
Це вимагає від керівництва ефективного та прозорого здійснення
виробничої діяльності з одержанням максимального прибутку,
виходячи з якого виплачуються дивіденди власникам, але й прозоро. У
цьому випадку аудитор виступає як захисник інтересів власника, а
його висновок і аудиторський звіт є гарантами відбиття всієї істотної
інформації, необхідної власникам для прийняття управлінських
рішень.
На противагу західному варіанту у вітчизняній практиці нерідко
власник організації самостійно здійснює її управління, при цьому він
зацікавлений винятково в максимізації власних доходів від бізнесу, не
визнаючи обмежень щодо способу їх одержання. У цьому випадку
аудитор виконує функції з виявлення і зниження податкових ризиків,
що властиві підприємству, а також надання консультацій з питань
"оптимізації" податкових платежів, тому що саме за рахунок зниження
податкових платежів власник нерідко одержує основну частину свого
прибутку.
В українській практиці управління бізнесом має місце не схожа
із західною схема організації процесу управління. Основною
відмінністю є те, що вітчизняні керівники практично не несуть
відповідальності за результати діяльності підприємства. Такі умови
дають змогу генеральним директорам фактично розпоряджатися
майном компанії, "перекачуючи" її доходи на особисті рахунки,
підставні, дочірні або офшорні компанії, максимально прикриваючи
дані операції у звітності.
Можливий варіант, коли генеральний директор змушений
забезпечувати регулярний дохід власника, виплата якого здійснюється
не за рахунок чистого прибутку, а через збільшення "витрат"
підприємства. Завдання керівника при цьому полягає в забезпеченні
контролю над фінансовими й товарними потоками організації і
формальному звіті перед контролюючими органами. У такому
випадку, завдання аудитора на практиці зводиться до виявлення
проблемних щодо податків місць і потенційних податкових ризиків, а
також у захисті інтересів власника при несумлінності дій
керуючого[2].
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Наведені схеми ведення бізнесу, на відміну від класичної
західної моделі, вимагають не прозорості, а навпаки, прихованості
звітності, відсутності в ній реальних фінансових показників
організації, що ускладнює, а в ряді випадків унеможливлює, контроль
за нарахуванням податків.
Єдиним винятком для вітчизняної практики є організація та
створення відкритих акціонерних товариств, що прагнуть одержати
вихід на світовий фондовий ринок з наступним фінансуванням у формі
додаткової емісії акцій.
Для України характерна складна система оподатковування,
наявність великої кількості спірних арбітражних справ з податкових
питань і значні адміністративні, фінансові і карні санкції за порушення
податкового законодавства, що потребує послуг, спрямованих на
мінімізацію податкових ризиків, які надаються в межах аудиторських
перевірок.
Таким чином, результати дослідження свідчать про значне
усічення ринку аудиторських послуг і переважну спрямованість
діяльності більшості аудиторських організацій на перевірку
правильності розрахунку і сплати податків. Це, в свою чергу, свідчить
про те, що фактично в Україні за два десятиріччя склалася система не
фінансового аудиту, спрямованого на перевірку правильності витрат
коштів, відбиття у звітності фінансової інформації про активи, пасиви
й прибуток, підтвердження або не підтвердження правильності
ведення бухгалтерського обліку відповідно до Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку та вітчизняних П(С)БО, а система
податкового аудиту, орієнтована на зниження податкових ризиків
організацій [3].
Результати
проведеного
опитування
серед
провідних
аудиторських компаній України, що здійснюють свою діяльність на
ринку аудиторських послуг свідчать, що частка кожного окремого
виду аудиту на ринку займає понад 30%, послуги в галузі
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку - близько 15%, понад
45% - послуги, що супроводжують аудит (консультування з питань
оподаткування, бухгалтерського обліку, узгодження процедур по
податковій звітності). Аудит страхових організацій, банківський і
інвестиційний аудит разом займає не більше 10% всього ринку [4].
Висновки. Аудиторська діяльність в Україні на сучасному етапі
спрямована переважно на перевірку податків. Це спричинює
формування системи не фінансового, а податкового аудиту, що не
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виконує повною мірою властивих аудиту функцій. Такі умови не
сприяють
становленню
системи
незалежного
аудиту
та
повномасштабному застосуванню Міжнародних стандартів аудиту.
Професія аудитора, яка призвана забезпечувати прозорість та
надійність економіки, ефективність регулювання економічних
процесів, в наш час найчастіше націлена не на підвищення
економічного достатку суспільства, а на вирішення фінансових питань
окремих суб'єктів господарювання всупереч загальним інтересам.
Розвиток аудиту в Україні багато в чому залежать не тільки від
набутих темпів економічного життя, притоку інвестицій, розширення
фондового ринку, але й від ідеологічної перебудови аудиторської
діяльності та якісних змін у самому аудиторському середовищі.
Кожна організація й кожен індивідуальний підприємець
зобов’язані платити встановлені законом податки і збори, проте не всі
однаково добре орієнтуються в податковому законодавстві.
Податковий аудит допоможе керівникам, головним бухгалтерам
уникнути податкових ризиків і відповідальності у вигляді штрафів і
пені. У них з’явиться реальна можливість попередити небажані
фінансові наслідки перевірок податкових інспекторів.
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ОФШОРНІ ЗОНИ ЯК РІЗНОВИД ВЕЗ. СТАВЛЕННЯ ДО
НИХ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
© Михальчук Л.В.
У статті розглянуті особливості формування офшорних зон у світі, фактори їх
розвитку, підходи до класифікації. Визначено відношення українського законодавства
до функціонування суб’єктів господарювання зареєстрованих у офшорних зонах, що
діють на території України.
Ключові слова: офшорні зони, сприятливий інвестиційний клімат, податкові
пільги.
In the article the features of offshore areas in the world, factors of development,
approaches to classification. Relations of the Ukrainian legislation to the functioning of
economic entities registered in offshore zones, operating in Ukraine.
Keywords: offshore, favorable investment climate, tax incentives.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Необхідність
здійснення обмінних операцій між країнами обумовила формування
міжнародних економічних відносин як окремої економічної категорії,
а також призвела до інтенсивного розвитку міжкраїнного поділу праці
і відповідно зміцненню взаємозв'язків в області торгівлі, руху
капіталу, наукових і технологічних знань, робочої сили, інформації.
Можна з упевненістю говорити про те, що міжнародний поділ праці і
міжнародні економічні відносини при їхньому раціональному і
правильному використанні можуть бути взаємовигідними для всіх
учасників. На сьогоднішній день є чимало підтверджень тому, що,
незважаючи на відносно успішний ріст світової економіки в цілому,
міжнародна торгівля, що базується на міжнародному поділі праці,
розвивається більш швидкими темпами.
Однією з важливих ланок у реалізації принципів відкритої
економіки є створення вільних економічних зон. Їх функціонування
пов'язується з лібералізацією й активізацією зовнішньоекономічної
діяльності. Економіка вільних економічних зон має високий ступінь
відкритості зовнішньому світу, а митний, податковий і інвестиційний
режим сприятливий для зовнішніх і внутрішніх інвестицій.
За останні кілька десятиліть розвиток вільних економічних зон
(ВЕЗ) стало одним з помітних нових явищ у світовій економіці. У
світовій практиці вони з'явилися наприкінці 50-х – початку 60-х років і
одержали широке поширення в багатьох країнах. Досить сказати, що
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на початку 90-х років за різними оцінками у світі нараховувалося
понад тисячу таких зон. Через них проходить 1/10 світового торгового
обороту, а працює в них більш 3 мільйонів чоловік.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Ні у
вітчизній, ні в закордонній літературі поки не існує єдиної оцінки і
навіть загальноприйнятого визначення вільної економічної зони. У
самій загальній формі можна стверджувати, що вільна економічна зона
– це територія, що володіє вигідним географічним положенням,
наділена своїм політичним центром більш пільговим у порівнянні з
загальноприйнятим для даної держави режимом господарської
діяльності. Іншими словами, вона виявляє собою анклав, де
здійснюється вибіркове скорочення державного втручання в
економічні процеси, тобто складає відособлену частину національного
економічного простору, на якій застосовується визначена система
пільг, не використовувана на інших територіях даної держави. Одним
з найбільш розповсюджених видів ВЕЗ є оффшорні зони [2].
Життя терміну «офшор», дало англійське вираження «off shore»,
дослівно значуще «поза берегом». По термінології, прийнятої в
економічній літературі, під офшорною діяльністю розуміється
діяльність комерційної компанії поза юрисдикцією якої-небудь
держави. Учасники міжнародних фінансових угод не є резидентами
країни, на території якої відбуваються кредитно-фінансові операції.
Офшорні зони (ОЗ) стали з'являтися в другій половині минулого
століття. В першу чергу вони залучають клієнтів тим, що це вкрай
сприятливий
валютно-фінансовий
режим,
низький
рівень
оподатковування або його повна заміна на фіксований платіж. Ще
одна обставина: високий рівень таємності будь-якої банківської і
комерційної діяльності. А це — анонімність реальних власників
компанії, можливість довірчого керування акціями офшорної компанії
(ОК) за допомогою місцевих номінальних власників.
В ОЗ існує ряд особливостей, що вигідно відрізняє їх від інших
груп країн з пільговим оподатковуванням, і створює інвестиційну
привабливість для іноземних інвесторів:
1) Тут максимально спрощена процедура реєстрації компанії, що
утворюється. Не підлягають розголошенню особистості власників
фірми. Розкриття їхніх імен може вимагатися лише у випадку початку
розслідування по факту здійснення карного злочину (шахрайство,
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незаконна торгівля зброєю, наркотиками і т.п.). Однак і в цьому
випадку е певні гарантії. У деяких ОЗ можуть випускатися акції на
пред'явника зареєстрованої компанії. Це забезпечує анонімність
справжніх хазяїнів ОК.
2) В офшорних зонах немає обмежень на вивіз валюти. Фірми
можуть вільно відкривати депозити в будь-якій валюті в яких-небудь
банках. Вони мають право робити й одержувати платежі в будь-якій
валюті без яких-небудь обмежень.
3) Більшість країн «податкового раю» не вважають карним
злочином
порушення
податкового,
валютного
і
митного
законодавства. Від фірм, розташованих в офшорних зонах, не потрібно
представлення бухгалтерських звітів і податкових декларацій. Єдиною
формою звітності є щорічний фінансовий звіт. Зовнішні аудитори
діють далеко не у всіх ОЗ. Рахунки фірм можуть бути перевірені ними
тільки за рішенням власників.
4) Засновуючи ОК в одній з численних юрисдикцій, комерційні
компанії реалізують своє право платника податків вибрати будь-які
припустимі законом методи для зменшення податкових зобов'язань,
звільнення від митних тарифів, валютного контролю, експортних і
імпортних квот.
5) В ОЗ пільговий режим визначається також відсутністю
валютних обмежень і митних податків та зборів для інвесторів, а
також низьким рівнем статутного капіталу. Найчастіше він просто
декларується, а мінімальний розмір, як правило, не встановлюється.
6) Процедура керування фірмою гранично спрощена. Іноді вона
умовна - керування в цьому випадку здійснюється секретарською
фірмою за дорученням власника.
Також важливим фактором привабливості офшора є стабільність
цього режиму. Звичайно протягом 15–25 років з моменту реєстрації
ОК інвестор гарантується від несприятливих для нього змін в ОЗ. Тут
найбільш характерний приклад — Гонконг, що є ОЗ, хоча в 1997 році
ця територія перейшла під юрисдикцію Китаю.
У чому ж складається вигода для країн, що створюють на своїй
території ОЗ? Хоча формування підприємств в офшорних зонах
асоціюється з відмиванням тіньового капіталу, однак створення
дочірніх компаній іноземними інвесторами в офшорних зонах є
ефективним механізмом залучення значних іноземних інвестицій,
створенням нових робочих місць, що сприяє розвитку національної
економіки.
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Число ОЗ у світі можна визначити лише умовно, оскільки
щороку одні з них зникають або перестають функціонувати, а інші
з'являються. Найбільш повний список офшорних зон, що визнає наша
держава, приведений у ―Переліку офшорних зон‖, затвердженому
розпорядженням Кабінету Мiнiстрiв України від 14 березня 2001 р. N
79-р.
Інвестиційна привабливість різних офшорних зон залежить від
умов реєстрації й оподатковування. Крім того, Форумом фінансової
стабільності розвитих країн, встановлений рейтинг офшорних зон за
ступенем їхньої надійності:
Перша група — Гонконг, Сінгапур, Люксембург, Швейцарія,
Дублін, острів Мен і Джерсі.
Друга група — Андорра, Бахрейн, Барбадос, Бермуди, Гібралтар,
Лабуан, Макао, Мальта, Монако.
Третя група — Ангілья, Антигуа і Барбуда, Аруба, Беліз,
Британські Віргінські острови, Кайманові острови, острови Кука,
Коста-Рика, Кіпр, Ліван, Ліхтенштейн, Панама, Багами й ін.
Слід зазначити, що фактор сприятливого інвестиційного клімату
країн другої і третьої групи грає важливу роль у виборі об'єктів
інвестування українськими господарськими суб'єктами.
Механізм створення ОК українськими резидентами, як правило
здійснюється через спеціалізовані посередницькі установи. Реєстрацію
і керування фірмою з доручення клієнта виконують так звані
секретарські компанії (СК).
Вони мають підготовлені комплекти документів, що необхідні
для реєстрації компанії в ОЗ, а також можуть запропонувати клієнту
готову ОК, що може бути практично негайно передана замовнику.
Багато великих американських і західноєвропейських фірм, що
займаються офшорним бізнесом з середини 90-х років, поспішили
відкрити свої офіси і представництва на Україні. Сьогодні в Києві та
інших містах України їх діє величезна безліч. Географія їх діяльності
охоплює майже всі існуючі сьогодні ОЗ.
Умовно СК, що діють у Києві, можна згрупувати в такий спосіб:
У першу групу входять компанії, що пропонують своїм клієнтам
весь комплекс послуг по реєстрації ОК практично в будь-який ОЗ
світу, підтримці її діяльності надалі, наданню консультаційної
допомоги по мінімізації податків, податковому плануванню. Вартість
послуг таких компаній коливається біля $ 4–5 тис. за одну ОК, і за

155
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки

неофіційними даними, щодня вони реєструють як мінімум 1–2
компанії.
Іншу групу складають СК, що узагалі про себе ніякої реклами не
дають. У своїй діяльності вони використовують принцип «від клієнта
до клієнта».
Рангом нижче на цьому ринку знаходяться фірми (зазвичай
туристичні), для яких офшорний бізнес — лише один з напрямків їх
діяльності. Як правило, вони працюють із двома-трьома країнами,
виконуючи за комісійні роль посередника між місцевої адвокатський
конторою й українським клієнтом. Зазвичай їхня комісія складає 10–
15% від загальної вартості послуг [3].
Висновок. Отже, українське законодавство відноситься щодо
існування офшорних зон досить неоднозначно. Відтак законом
України «Про оподатковування прибутку підприємств» (―Закон про
прибуток‖) у редакції від 22.05.97 р. №283/97-ВР із змінами і
доповненнями, був встановлений особливий режим оподатковування
операцій із контрагентами, зареєстрованими в офшорних зонах (п.18.3
ст. 18 ―Закон про прибуток‖: У випадку заключення договорів, що
передбачають здійснення оплати товарів (робіт, послуг) на користь
нерезидентів, що розташовані в офшорних зонах чи при здійсненні
розрахунків через таких нерезидентів або через їхні банківські
рахунки, незалежно від того чи здійснюється така оплата (у грошовій
чи іншій формі) чи безпосередньо через інших резидентів або
нерезидентів, витрати платників податків на оплату вартості таких
товарів (робіт, послуг) включаються до складу їхніх валових витрат у
сумі, що складає 85 відсотків оплаченої вартості цих товарів (робіт,
послуг).
З погляду нашого законодавця, дане положення повинне було
припинити відтік капіталу до офшорних зон і поповнити бюджет.
Проте після появи переліку офшорних зон у виді обнародуваного
розпорядження КМУ ще 01.03.2000р. №106-р (далі - Перелік)
особливо яскраво проявилася недосконалість підходу, закладеного в
п.18.3. Більш того, у деяких випадках спостерігалося його пряме
протиріччя нормам міжнародного права.
Отже, саме п. 18.3 ―Закону про прибуток‖ (із деякою часткою
умовності) можна було б назвати і зовсім необразливим (що, до того
ж, збігається із точкою зору профільного Комітету ВРУ і ГНАУ), його
застосування обумовлене винятково опублікованим Кабміном
Переліку. До цього моменту п.18.3 ―Закону про прибуток‖ узагалі не
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можна було застосовувати як правову норму, оскільки в іншому
випадку спостерігалася б відсутність (не тільки в рамках ―Закону про
прибуток‖, а взагалі в рамках українського законодавства) «гіпотези»
як елемента, необхідного для перетворення цього положення в правові
норми.
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Постановка проблеми. Затвердження національного Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» [5] є
важливим
етапом
реформування
національної
системи
бухгалтерського обліку в напрямі приведення її у відповідність до
вимог ринкової економіки та міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку. Цей стандарт визначає методологічні принципи організації та
ведення бухгалтерського обліку активів сільськогосподарського
виробництва, який до 1 січня 2007 р. здійснювався на загальних
засадах обліку запасів та основних засобів (стандарти 9 «Запаси» і 7
«Основні засоби» відповідно). Водночас при впровадженні П(С)БО 30
з’явилась низка невирішених методологічних і практичних питань,
пов’язаних з веденням обліку біологічних активів, зокрема, їх оцінка.
З розвитком ринкових відносин, утворенням і функціонуванням в
сільському господарстві різних внутрішньогосподарських формувань,
підприємств різних форм власності, наявністю інфляційних процесів
питання оцінки активів стає ще більше актуальним.
Аналіз публікацій. Дослідження проблеми оцінки активів в
Україні та за її межами проведено значною кількістю фахівців, серед
яких С. Голов, Р. Грачова, Д. Гонтар, В. Жук, Л. Сук, Г. Кірейцев,
В. Ковальов, О. Кірей, Л. Ловінська, С. Гузар, М. Огійчук, В. Палій,
Я. Соколов, В. Савченко, В. Савчук, І. Чалий та інші. Однак,
незважаючи на велику кількість публікацій з даного питання, не
вирішеними та суперечливими залишаються проблеми оцінки деяких
видів активів, зокрема, біологічних.
Мета статті. Метою написання статті є вивчення видів оцінок
активів та подання рекомендацій щодо вибору оптимального методу
оцінки біологічних активів.
Основний матеріал.
Для вибору оптимального методу оцінки біологічних активів,
доцільно проаналізувати всі види економічних оцінок, що
використовуються у обліку.
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Згідно П(С)БО 30, біологічні активи, придбані за плату,
оприбутковуються за первісною вартістю, яка складається з витрат,
фактично понесених підприємством для їх одержання, зокрема:
1. ціна придбання за вирахуванням знижок, відповідно до
договору з постачальником (продавцем), непрямих податків, крім
випадків, якщо вони не відшкодовуються підприємству відповідно до
чинного законодавства;
2. сума ввізного мита;
3. витрати на транспортування;
4. інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням
біологічних активів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні
для використання у запланованих цілях.
Первісна вартість безоплатно одержаних біологічних активів
дорівнює їх справедливій вартості з урахуванням витрат,
безпосередньо пов’язаних з доведенням їх до стану, у якому вони
придатні для використання із запланованою ціллю. На справедливу
вартість безоплатно отриманих довгострокових біологічних активів
збільшується додатковий капітал, а поточних активів ― інший
операційний дохід.
Первісною вартістю біологічних активів, що одержані як внесок
до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена
засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з
урахуванням витрат, безпосередньо пов’язаних з доведенням їх до
стану, у якому вони придатні для використання у запланованих цілях.
Первісною вартістю біологічного активу, переведеного до
складу довгострокових біологічних активів із складу поточних
біологічних активів, є його справедлива вартість, зменшена на
очікувані витрати на місці продажу[5].
Такі положення породжують виникнення ряду суперечностей з
цього приводу. Аналіз праць вчених свідчить, що противників оцінки
за справедливою вартістю більше, ніж її прибічників.
В. Ковальов розглядає можливість оцінки за справедливою
вартістю як ознаку революції в обліку. На думку В. Івашкевича,
використання терміна «справедлива вартість» – правомірно, а
застосовувати його потрібно і можливо.
Щодо оцінки біологічних активів та сільськогосподарської
продукції, то В.М. Савченко зазначає, що калькуляція планової і
фактичної собівартості та оцінка на основі неї за первісною вартістю
(внутрішніми цінами) є характерним для управлінського обліку. Для
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зовнішніх користувачів інформації, що відображається у фінансовій
звітності і є даними фінансового обліку більш важливою є оцінка саме
за ринковими цінами[1].
Між цими двома видами оцінок існує велика різниця у ступені
достовірності. Таким чином, виникає чергова проблема –
невідповідність вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи» і потреб
складання форми № 50 с.г. Фінансова звітність, складена за вимогами
нового стандарту, та інформація щодо собівартості біологічних
активів і продукції рослинництва у звіті № 50 с.г. неспівставні за
своєю природою і сутністю.
Запровадження фінансової звітності на засадах МСБО
передбачає та має реалізувати інші цілі, ніж інформаційне
забезпечення галузевого управління. Отже, вітчизняний фінансовий
облік у сільському господарстві спрямований на розвиток бізнесу, а
не на забезпечення нормального процесу природного відтворення
біологічних активів. За таких умов фінансовий менеджмент починає
виконувати функцію управління грошовим потоком, а не управління
відтворенням продукції галузі рослинництва, що не припустимо для
сільського господарства.
На противагу вище зазначеним прибічникам справедливої
вартості, Г.Г.Кірейцев, В.К.Савчук, О.Д.Гудзинський зауважують, що
нормативне закріплення в міжнародних і національних стандартах
поняття «справедлива вартість» означає відмову суспільства від
загальноприйнятого
значення
категорії
«справедливість».

Справедливість передбачає право на моральний вибір
неповторність, унікальність, невичерпність, свободу волі та
визнає відповідальність за вчинки, а не ринкову вартість, тобто
однакову ціну на аналогічні активи[7].
У сільському господарстві, з його галузевими особливостями та
прямим взаємозв’язком з природним навколишнім середовищем, і
результатом такої взаємодії – відтворенням біологічних активів,
закони ринку не діють так, як це відбувається в інших галузях
народного господарства. Про доцільність використання саме первісної
вартості (собівартості) свідчать ще й інші аргументи. Оцінка за
справедливою вартістю передбачає визначення виручки від реалізації
не після продажу продукції, а після її виробництва. В умовах
сільськогосподарського виробництва наперед спрогнозувати ринкову
ціну продукції не можливо. Ціни на ринку сільськогосподарської
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продукції досить нестійкі, протягом кількох днів чи тижнів вони
можуть неодноразово змінюватися під впливом ринкових факторів –
попиту та пропозиції. Не останню роль тут відіграє імпорт, оскільки
імпортовані товари створюють дисбаланс цін на вітчизняну
продукцію. Імпорт сільськогосподарської продукції відбувається
головним чином не через її нестачу в країні, а через високу
собівартість вітчизняної продукції. Таким чином, сільське
господарство України стає неконкурентоспроможним перед
закордонними товаровиробниками[1].
Проміжок часу між закінченням виробництва та реалізацією
виробленої продукції може бути як коротким, так і досить затяжним.
Знову ж таки вирішальну роль тут відіграють попит і пропозиція.
Швидкі зміни цін і затяжний термін реалізації додають зайвої роботи у
постійному перерахунку вартості різних видів сільськогосподарської
продукції на кожну звітну дату. Якщо його не проводити, то від цього
бухгалтерський облік, фактично, не витримує одного з основних своїх
принципів – достовірності звітної інформації.
Виникають певні труднощі також з прогнозованим обсягом
реалізації продукції. Після збирання урожаю виробник має намір
продати певну його частину, про що він повинен подати інформацію у
певній документації.
Відповідно до прогнозованого обсягу реалізації і так званої
справедливої вартості, продавець визначає майбутню виручку та
фінансовий результат, що також відображає у проміжній
щоквартальній звітності. У разі виникнення ситуації, коли виробник
не зміг вчасно реалізувати запланований обсяг продукції, а у
документації по даній операції вже визначений фінансовий результат.
Виникає ситуація коли заплановане значення не співпадає з
фактичним. Способу уникнути цього прикрого непорозуміння –
великої різниці між реальними показниками і документальними
даними – не дає ні один нормативний документ з обліку біологічних
активів.
У нормативно-правових документах сказано, що коли через
відсутність
ринку
на
відповідні
біологічні
активи
та
сільськогосподарську продукцію, стає не можливою їх оцінка за
справедливою вартістю, їх можна «тимчасово» оцінити за первісною
вартістю. Проте, як тільки інформація про ринкові ціни з’явиться,
потрібно проводити ще одну додаткову процедуру обліку – переоцінку
біологічних активів. Немає необхідності робити переоцінку, коли
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можна відразу оцінювати за первісною вартістю, що буде і
об’єктивнішим, і допоможе уникнути додаткових витрат часу та
ресурсів[1].
Вище зазначене свідчить про те, що застосування справедливої
вартості в сільському господарстві є недоречним. Для таких об’єктів
обліку як біологічні активи закони ринку є непередбачуваними і
обтяжливими, а, отже, неприйнятними, тому їх оцінка повинна
здійснюватися тільки за собівартістю виробництва (витратами на
біологічні перетворення), що є адекватним до природи їхнього
походження.
Висновок. Підсумовуючи вище сказане, можна зробити
висновок, що застосування методу оцінки за справедливою вартістю
для визнання біологічних активів є неприйнятним. Незважаючи на це,
в П(С)БО 30 «Біологічні активи» передбачено, що оцінку біологічних
активів та сільськогосподарської продукції при їх оприбуткуванні
потрібно визначати за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат
на місці продажу, а в разі, коли дану вартість достовірно визначити не
можна – за первісною вартістю. Проте, з двох запропонованих
стандартом оцінок(первісної і справедливої), перевагу слід надати, на
наш погляд, первісній вартості, тобто витратам на біологічне
відтворення (собівартості виробництва). Справедливу вартість
сільськогосподарської продукції найчастіше не можна визначити з
достатньою мірою достовірності. Вважається, що за рахунок
біологічних перетворень оцінка біологічних активів за справедливою
вартістю буде значно відрізнятися від оцінки за історичною
собівартістю. Тому, доцільно замість використання справедливої, при
оцінці біологічних активів, застосовувати первісну вартість.
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У статті обґрунтовано роль інтелектуального капіталу в бухгалтерському
обліку. Розглянуто підходи до визначення поняття, визначено структуру
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In the article the role of intellectual capital is reasonable in a record-keeping. Going
is considered near determination of concept, an intellectual capital structure and basic
methodologies of estimation of this capital are certain in an account.
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rating.

Постановка проблеми та її актуальність дослідження. В
сучасній економіці інтелектуальний капітал виходить на перший план,
оскільки він один із основних факторів, що визначає
конкурентоздатність економічних систем сьогодення [2]. Ще в кінці
минулого тисячоліття передові фірми у всіх сферах бізнесу основним
критерієм
в
конкурентній
боротьбі
вбачали
наявність
інтелектуального капіталу, вважаючи його основним джерелом
власних успіхів при створенні інноваційної продукції, яка з
найбільшим прибутком реалізується на зовнішніх ринках[1].
Проте, з появою інтелектуального капіталу в діяльність
вітчизняних підприємств появилися певні проблемами з правильним
відображенням його в обліку та оцінки ефективності використання.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок в
розробку теоретичних та методологічних основ інтелектуального
капіталу вклали такі вітчизняні вчені, як: Л. Нападовська, Л. Курило,
В. Кендюхова, С. Легенчук, О.Бутнік-Сіверський та інші.
Мета статті. Метою написання статті є визначення основних
протиріч теорії і практики обліку інтелектуального капіталу.
Викладення основного матеріалу. Нові підходи до розвитку
підприємств вимагають перенесення акценту управлінських рішень на
інтелектуальний капітал. Зазначене обумовлює необхідність пошуку
якісно нових підходів до розуміння сутності терміну «інтелектуальний
капітал» та його оцінки з метою забезпечення стійкого розвитку
підприємства [3].
Основними перешкодами у відображенні інтелектуального
капіталу в обліку є:
 неоднозначність визначення «інтелектуальний капітал» (багато
керівників взагалі не знають, що таке інтелектуальний капітал і чи
володіє їхнє підприємство даним видом капіталу);
 відсутність єдиної структури інтелектуального капіталу;
 не відображення всіх складових інтелектуального капіталу на
рахунках бухгалтерського обліку, що призводить до не повного
висвітлення інформації про даний капітал підприємства;
 недосконалість методичних прийомів оцінки інтелектуального
капіталу в обліку;
 відсутність документального забезпечення інтелектуального
капіталу в обліку.
Інтелектуальний капітал характеризує знання, інтелектуальний
потенціал організації та має такі складові: людський капітал,
організаційний або структурний та споживчий. Інтелектуальний
капітал – це знання, які можна перетворити на прибуток та оцінити.
Цю думку підтримують більшість вчених та практиків.
Цікавим є дослідження суті інтелектуального капіталу О. БутнікСіверського, в роботі якого « інтелектуальний капітал - це один із
різновидів капіталу, який має відповідні ознаки капіталу і відтворює,
одночасно, властиву лише йому (інтелектуальному капіталу)
специфіку і особливості. Як економічна категорія інтелектуальний
капітал розглядається з позиції авансованої інтелектуальної власності,
що під час свого руху приносить більшу вартість за рахунок
додаткової вартості» [4].
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Згідно з О. Кендюховим «інтелектуальний капітал – це здатність
створювати нову вартість інтелектуальних ресурсів підприємства, які
представлені людськими і машинними інтелектами, а також
інтелектуальними продуктами, створеними ним самостійно або
залученими зі сторони як засоби створення нової вартості» [5].
На нашу думку, інтелектуальний капітал – це вид капіталу, який
являється головним ресурсом підприємства і розкриває його
інтелектуальний потенціал.
В ході опрацювання літературних джерел, ми виявили, що на
сьогодні не існує єдиної структури інтелектуального капіталу, кожен
вчений по різному класифікує даний вид капіталу.
Інтелектуальний капітал оцінюють за такими показниками:
1) людський капітал, втілений у працівниках у вигляді досвіду,
знань та здібностей;
2) технологічний капітал – технічне і програмне забезпечення,
патенти. Вартість цього капіталу відображають у балансі підприємства
у вигляді статей, які визначають як капіталізовані витрати на науководослідні та конструкторські розробки.
3) ринковий капітал – ділова репутація та зв'язки із
споживачами, торговельні марки [7].
Всі ці складові капіталу визначають значущість компанії і
значною мірою формують її ринкову вартість.
Новизна інтелектуального капіталу у діяльності вітчизняних
підприємств зумовлює необхідність розробки специфічних підходів до
його відображення в обліку.
Методи виміру даного капіталу потрібні не тільки для
поглибленого вивчення суті всіх видів матеріальних активів, але й для
побудови логічної теорії, яка б чітко пояснювала, які активи потрібно
враховувати для визначення ринкової вартості підприємства.
На сьогодні вже існує чимало методик щодо оцінки складових
інтелектуального
капіталу.
Ми
вважаємо,
що
оцінювати
інтелектуальний капітал необхідно комплексно за трьома підходами:
витратний метод, дохідний метод, ринковий метод.
Витратний метод передбачає, що потенційний покупець володіє
відповідною інформацією про предмет купівлі і відповідно він не
заплатить за нього більше, чим вартість іншого об’єкта в складі
нематеріальних активів тієї же корисності.
Дохідний метод передбачає перенесення теперішньої вартості
конкретного об’єкта, на майбутні періоди відтворення зазначеного
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об’єкта. При цьому передбачається, що ніхто не буде вкладати капітал
у придбання об’єктів інтелектуальної власності, якщо такий самий
прибуток можна одержати іншим шляхом.
Ринковий метод оцінки вартості інтелектуального капіталу
передбачає порівняння оцінюваного об’єкта з іншим (аналогом), який
був проданий в один і той же час на такому самому ринку.
Середня зважена величина між цими підходами дасть
об’єктивну оцінку інтелектуального капіталу підприємства.
Слід зазначити, що в міжнародній практиці розроблено
консалтинговими фірмами низку методик оцінки інтелектуального
капіталу підприємства: «Скандіан навігатор»( Skandia Navigator),
«Келемі Монітор» (Celemi Monitor) та методи оцінки вартості
нематеріальних активів, розроблені Карлом Еріком Свайбі (Methods
for Measuring Intangible Assets by K.E. Sviiby) [8].
На сьогодні інтелектуальний капітал не являється об’єктом
обліку, тільки деякі складові, а саме інтелектуальна власність
відображається в обліку. Такі вчені, як Кравченко С.І. та Корнєєва
О.В.
[9]
розробили
таблицю
співвідношення
елементів
інтелектуального капіталу і видів активів у бухгалтерському обліку
(табл. 1).
Ринкові активи, інфраструктурні активи та людські активи
виступають як непряме відображення гудвілу.
Ми
пропонуємо
на
законодавчому
рівні
закріпити
інтелектуальний капітал як об’єкт обліку. Це дозволить покращити
процедури визначення даного капіталу на підприємстві та його
відображення у бухгалтерському обліку.
Таблиця 1
Співвідношення елементів інтелектуального капіталу і видів
активів у бухгалтерському обліку за С.І. Кравченком та
О.В. Корнєєвою
Елементи ІК
Види активів
Інтелектуальна власність Права інтелектуальної власності
Ринкові активи
–
Інфраструктурні активи
–
Людські активи
(в обліку можуть бути відображені у
вигляді витрат на розвиток персоналу, а
не активів)
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Слід зазначити, що не всі частини інтелектуального капіталу
відображаються на рахунках обліку. Нині, тільки технологічний
капітал, а саме права інтелектуальної власності закріплюються на
окремих субрахунках нематеріальних активів. Людський та ринковий
не обліковується, тому ми пропонуємо, розширити номенклатуру
рахунку 12 «Нематеріальні активи». Таким чином, рахунок 12
«Нематеріальні активи» матиме вигляд (табл. 2)
Таблиця 2
Удосконалення рахунку 12 «Нематеріальні активи»
121 Права
користування
природними
ресурсами
122 Права користування майном
123 Права на комерційні позначення
12
124 Права на об’єкти промислової власності
«Нематеріальні
125 Авторське право та суміжні з ним права
активи»
126 ----------------------------------------127 Інші нематеріальні активи
128 Людський капітал підприємства
129 Ринковий капітал підприємства
Також, ми радимо розробити форму звіту, яка на нашу думку
дасть змогу без проблем відображати інтелектуальний капітал
підприємства. Даний документ ми назвали «Звіт про інтелектуальний
капітал» і він складатиметься з таких розділів:

I. Людський капітал
II. Технологічний капітал
III. Ринковий капітал.
Висновки. Відображення інтелектуального капіталу на рахунках
бухгалтерського облік та в спеціалізованій звітності дозволить
сформувати всю інформацію про інтелектуальний потенціал
підприємства за певний період. На нашу думку, такі вдосконалення
дозволять якісно та ефективно здійснювати облік інтелектуального
капіталу на підприємстві.
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In a publication the questions of role and value of administrative account are
investigated in the informative system of agricultural enterprise.
Keywords: administrative account, administrative decisions, informative system.

Вступ. Пошуки ефективних мікроекономічних механізмів
управління підприємством обумовили появу управлінського обліку.
Управлінський облік – це інтегрована система обліку витрат і доходів,
нормування, планування, контролю і аналізу, що надає інформацію
для оперативних управлінських рішень і розвитку підприємств.
Управлінський облік як самостійне поняття використовується в
нашій країні порівняно недавно. Є спеціалісти, які по сьогоднішній
день мають сумніви, щодо правомірності його існування, але
більшість теоретиків та практиків у сфері обліку підтримують думку
про те, що управлінський облік як самостійний вид формування та
використання економічної інформації не лише має право на існування,
але й необхідний. Ця тенденція знайшла відображення у міжнародних
стандартах обліку та звітності, у англомовній економічній літературі, в
практиці діяльності багатьох закордонних фірм.
Аналіз досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження
питань теорії і практики, організації та розвитку управлінського обліку
належить вітчизняним вченим: О.С. Бородкіну, Ф.Ф. Бутинцю, С.Ф.
Голову, З.В. Задорожному, М.В. Кужельному, М.С. Пушкарю, В.В.
Сопку, Н.М. Ткаченко, М.Г. Чумаченку та іншим. Галузеві аспекти
управлінського обліку досліджували провідні науковці, серед яких
П.М. Гарасим, М.Я. Дем’яненко, Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрий,
В.Г. Лінник, Ю.Я. Литвин, Т.Г. Маренич, В.Б. Моссаковський, Н.Л.
Правдюк, П.Т. Саблук.
Незважаючи на численні наукові розробки, проблема створення
цілісної системи управлінського обліку в сільському господарстві, яка
б враховувала специфіку галузі, залишається невирішеною. Діюча
система організації управлінського обліку в сільськогосподарських
підприємствах
України
не
відповідає
сучасним
умовам
господарювання. Відсутнє належне нормативне, документальне та
методичне його забезпечення.
Виклад основного матеріалу. Поняття ―управлінський облік‖
з'явилось у вітчизняній економічній літературі після публікації робіт
академіка М.Г. Чумаченка, який відзначає, що ―основною функцією
управлінського обліку є складання попередніх кошторисів затрат,
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оперативне виявлення відхилень від кошторисів, систематичний аналіз
витрат виробництва і варіантів управлінських рішень на базі оцінки їх
собівартості‖ [1].
Управлінський (внутрішньогосподарський) облік не є якимось
самостійним бухгалтерським обліком. Це є продовження, а точніше
подальше
поглиблення,
деталізація
даних
бухгалтерського
фінансового обліку в частині витрат і доходів діяльності, коли
розкривається ефективність придбання ресурсів, технологічних та
організаційних рішень, мотивації тощо. Цей облік є комерційною
таємницею підприємства і складається для конкретного підприємства
виходячи з характеру організаційних рішень. Основними
користувачами інформації з управлінського обліку є керівники,
власники, засновники, менеджери. Це конфіденційна бухгалтерська
інформація, тобто таємна. На відміну від фінансового обліку він
розробляється самим підприємством з урахуванням різних параметрів,
беручи до уваги при підготовці варіантів управлінських рішень якісні
чинники. У той час як у фінансовому обліку всі операції
відображаються на рахунках і у звітності в єдиному грошовому вимірі.
Порівняльна характеристика управлінського та фінансового
обліку представлена в таблиці 1.
Розробка та втілення управлінських рішень базується на
плановій, нормативній, технологічній, обліковій та аналітичній
інформації. Контроль та регулювання реалізується на базі планів та
фактичних даних оперативного обліку.
Оцінка результатів управлінських рішень та відповідальність за
їх виконання здійснюється по даним внутрішньої звітності. Аналітичні
розрахунки, виконані за допомогою специфічних прийомів,
застосовується для планування та координації майбутнього розвитку
підприємства. Ці функції у інформаційній системі підприємства і
виконує управлінський облік.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика управлінського та
фінансового обліку
№
п/п
1.
2.

Ознака
порівняння
Обов'язковість
ведення
Користувачі
інформації

Управлінський облік
За рішенням керівництва
підприємства
Власники, адміністрація,
підприємства i особи,

Фінансовий
облік
Обов'язковість ведення
передбачено в Законі
Зовнішні та внутрішні
користувачі
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3.

Сфера обліку

4.

Об’єкти обліку

5.

8.

Часовий аспект
(спрямованість)
Tepміни подання
інформації
Відкритість
даних
Відповідальність

9.

Точність

10.

Елементи методу
дослідження

11.

Основні
групування
витрат

12.

Вплив технологічних процесів

6.
7.

які готують інформацію
Центри витрат i центри
відповідальності
Витрати, доходи та фінансові
результати від усіх видів
діяльності
Opiєнтація на майбутнє

Господарська діяльність підприємства
Господарська
діяльність
підприємства
Фіксація подій
минулого
На вимогу користувачів
Після закінчення
звітного періоду
Комерційна таємниця
Відкриті для всіх
користувачів
Дисциплінарна
Адміністративна i
кримінальна
Можливі приблизні розрахунки Максимальна точність
інформації
Документування, інвентарДокументування,
ризація, оцінка, калькулюінвентаризація, оцінка,
вання, рахунки i подвійний
рахунки i подвійний
запис, внутрішня звітність,
запис, звітність,
групування, індексний метод,
балансове
елімінування та ін.
узагальнення
- для визначення co6iвapтості
За економічними
продукції та виробничих запасів;
елементами
- для планування i прийняття
рішень;
- для контролю і регулювання
Суттєвий
Майже відсутній

Управлінський облік на підприємствах має здійснюватись із
дотриманням відповідних принципів. Т.П. Карпова виділяє такі
принципи управлінського обліку: безперервність діяльності
підприємства; використання єдиних для планування і обліку одиниць
вимірювання; оцінка результатів діяльності підрозділів підприємства;
прийнятність і багаторазове використання первинної і проміжної
інформації з метою управління; формування показників внутрішньої
звітності, як основи комунікаційних зв'язків між рівнями управління;
використання бюджетного (кошторисного) методу управління
затратами, фінансами, комерційною діяльністю; повнота і
аналітичність, що забезпечує вичерпну інформацію про об'єкти обліку;
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періодичність, що відображає виробничий і комерційний цикли
підприємства, встановлені обліковою політикою [2].
Облік на сільськогосподарських підприємствах, на відміну від
інших виробництв, характеризується певними особливостями, що
зумовлені технологією виробництва сільськогосподарської продукції і,
відповідно, впливають на організацію та методику управлінського
обліку. До них належать: використання землі як основного ресурсу,
наявність біологічних активів, сезонність виробництва, залежність від
природно-кліматичних умов, тривалість операційного циклу,
структура власних матеріальних ресурсів тощо.
За своїм змістом та призначенням управлінський облік
орієнтується на майбутнє. Це облік для плану, для прогнозу, для
прийняття рішення, одночасно це облік обставин, які можливо,
відбудуться на протязі плануємого періоду.
Таким чином, становлення та розвиток управлінського обліку
має здійснюватись з орієнтацією не лише на задоволення потреб
кожного дня, оперативного управління, але й з врахуванням близької
та віддаленої перспективи. Мета управління реалізується в очікуваних
результатах господарювання, за допомогою обліку необхідно ці
результати передбачити та забезпечити їх досягнення. Традиційний
облік того, що є, доповнюється обліком того, що буде.
Важливою характеристикою західних систем управлінського
обліку є оперативність обліку витрат. З цієї точки зору витрати
поділяють на облік фактичних витрат та облік витрат по системі
―стандарт-кост‖. Система ―стандарт-кост‖ включає в себе розробку
норм стандартів на витрати праці, матеріалів,складання стандартної
калькуляції та облік фактичних витрат з визначенням відхилень від
стандартів (норм).
В західній практиці широко використовується система ―директкостінг‖, мета якої полягає в організації розмежованого обліку
постійних та змінних витрат. Використовуючи різні аспекти
організації ―директ-костінг‖ на заході та аналізуючи його застосування
у західному обліку випливає неоднозначність поняття ―директкостінг‖: з однієї сторони - це характеристика підсистеми
управлінського обліку з точки зору включення у собівартість затрат, а
з іншої, що дуже важливо-це і є система управлінського обліку, що
основана на класифікації витрат на постійні та змінні в залежності від
обсягів діяльності.
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Висновки. Отже, управлінський облік виступає складовою
частиною інформаційної системи підприємства. Ефективність
управління забезпечується інформацією про діяльність структурних
підрозділів, служб, відділів. Управлінський облік формує таку
інформацію для керівників різних рівнів управління всередині
підприємства з метою прийняття ними вірних управлінських рішень.
Зміст управлінського обліку визначається цілями управління, він може
бути змінений за рішенням адміністрації в залежності від мети та
інтересів, які стоять перед керівниками внутрішніх підрозділів. Таким
чином суть управлінського обліку можна визначити, як інтегровану
систему обліку, планування, контролю та аналізу, яка систематизує
інформацію для оперативних управлінських рішень та координації
проблем майбутнього розвитку підприємства.
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У статті розглянуто суть фондів фінансування будівництва як механізму
залучення коштів у житлове будівництво. Особлива увага приділена особливостям
його функціонування та обліку на сучасному етапі існування.
Ключові слова: фонд фінансування будівництва, управитель, забудовник,
довірителі.
The article looks into the construction funds as a mechanism to attract funds into
housing construction. Special attention is paid to the peculiarities of its operation and
accounting at the present stage of existence.
Key words: Construction Financing Fund, manager, principal, constractor.

Ринок житлового будівництва є одним з таких ринків, які
найдинамічніше розвивається на даному етапі розвитку країни. Це
вимагає більш детального дослідження механізмів залучення коштів у
будівництво, а саме Фонду Фінансування Будівництва (ФФБ).
Актуальність
теми
дослідження.
Інвестування
у
новозбудоване житло, незважаючи на ризики є популярним серед
населення. Останнім часом досить багато дискусій точиться навколо
механізмів залучення коштів у житлове будівництво. Адже не секрет,
що кількість афер навколо новобудов зростає. Усі існуючі механізми
купівлі житла на етапі будівництва — доволі ризиковані інструменти
інвестицій. За кожним із них може ховатися фінансова піраміда. З
початку 2006 року, до статті 4 Закону України «Про інвестиційну
діяльність» було внесено зміни, які суттєво обмежили джерела
фінансування житлового будівництва. При цьому значно зросла
зацікавленість забудовників у використанні ресурсів фондів
фінансування будівництва (далі - ФФБ), механізм діяльності яких
врегульований Законом «Про фінансово-кредитні механізми і
управління майном при будівництві житла та операціях з
нерухомістю» (далі – Закон про управління майном в будівництві), що
стало основою дослідження.
Цілі статті. Метою статті є аналізі особливостей формування
ринкових відносин у галузі будівництва, аналіз механізмів залучення
інвестицій у житлове будівництво, а саме фондів фінансування
будівництва та визначенні особливостей їх обліку.
Завдання статті. Основними завданнями статті є:
1.розглянути теоретичні засади функціонування фондів
фінансування будівництва на ринку України;
2.проаналізувати
правове
забезпечення
функціонування
будівництва в Україні;
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3.розглянути особливості обліку у ФФБ;
Виклад основного матеріалу дослідження. Протягом останніх
років в Україні активно створюється система фінансово-кредитних
механізмів, спрямованих на фінансування масового будівництва
житла. Однією з юридичних підстав створення такої системи є Закон
№9781, що визначає загальні принципи, правові й організаційні
основи залучення коштів фізичних та юридичних осіб в управління з
метою такого фінансування, а також особливості управління цими
коштами. Згідно з Законом №978, суб’єктами такої системи
фінансово-кредитних механізмів при будівництві житла є як фінансова
установа, що здійснює управління коштами (управитель), так і фізичні
та юридичні особи (довірителі), які передали їх в управління. Оскільки
мета передачі коштів, як правило, - отримання довірителями у
власність житла, то у такому разі, згідно зі ст. 5 Закону №978, йдеться
про створення фінансовою установою фонду фінансування
будівництва.
Фонд фінансування будівництва – це грошові кошти, отримані
Банком вiд фізичних та юридичних осiб в довірче управління, які
будуть використані Банком в майбутньому на фiнансування
будівництва.
Схема роботи через ФФБ покликана зробити будівництво житла
відкритим та прозорим для всiх учасників будівельного ринку (рис.1.).
Для цього був створений новий учасник на цьому ринку: БанкУправитель такого фонду, який залучає кошти фізичних та юридичних
осiб, спрямовує їх на фiнансування будівництва, здiйснює контроль за
процесом будівництва та цільовим використанням грошових коштiв, а
також кредитує всiх учасників цієї схеми пiд заставу житла, яке ще
тільки будується.
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Рис. 1. Механізм функціонування ФФБ
Фонди фiнансування будівництва надають низку привiлей та
додаткових гарантiй покупцям квартир в новобудовах. Мiж учасником
фонду фiнансування будівництва та банком укладається договiр, в
якому передбачено рiзнi форми спiвпрацi. Пiд час будівництва нового
будинку довiритель може змiнити об’єкт iнвестування, передати право
вимоги третiм особам, вийти з фонду та повернути свої грошові
кошти. Крім цього, Довiритель має право самостійно обирати поверх
та кількість кімнат нової квартири, перепланувати квартиру або
об’єднати декілька квартир в одну через внесення змiн в проект на
етапi будівництва.
При спiвпрацi з банком Забудовник – будiвельна організація
отримує постiйне фiнансування, а Довiритель – покупець нової
квартири – гарантії того, що будинок буде збудовано у заплановані
строки та відповідної якості. Банк-управитель в цiй схемi виконує такі
функції:
1. банк здiйснює постiйний контроль процесу будівництва
будинків;
2. при порушеннi будівельною організацією своїх зобов’язань
банк приймає на себе функції забудовника;
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3. банк контролює цільове використання коштiв будівельною
організацією;
4. банк контролює виконання строкiв будівництва, технічних
характеристик будинків та квартир;
5. усе житло, що будується, страхується на випадок ризику
порушення строкiв будівництва та нанесення моральної та
матеріальної шкоди внаслідок неякiсного проведення будівельномонтажних робіт на користь учасника фонда фiнансування
будівництва.
Дуже важливою перевагою придбання житла через участь у
фондi фiнансування будівництва є той факт, що Довiритель стає
власником житла одразу ж після закінчення будівництва.
Також слід визначити ще одну перевагу для майбутнього
власника житла, яка робить придбання нового житла через участь в
ФФБ більш вигідним та зручним – оформлення права власності та
технічного паспорта на квартири здійснюється Забудовником
власними силами та за власний рахунок.
При веденні бухгалтерського обліку управителі ФФБ повинні
керуватися насамперед Положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку. Хоча ДКРРФП затвердив Методичні рекомендації, що
визначають порядок ведення бухгалтерського обліку операцій
управління майном, отриманим в управління за договором з
юридичними та фізичними особами, вказані Методичні рекомендації
треба застосовувати лише в частині, що не суперечить чинному
законодавству, яке регулює питання бухгалтерського обліку і
звітності[4].
Згідно зі ст. 1030 ЦК, майно, передане в управління, має бути
відділене від іншого майна установника і від майна управителя. Тобто
майно, передане в управління, слід враховувати в управителя в
окремому балансі, і щодо нього слід вести окремий облік. Розрахунки,
пов’язані з управлінням майном, здійснюються на окремому
банківському рахунку. На цей аспект також звертає увагу і ДКРРФП у
своєму Листі від 14.07.2004 р. №3619.
Аналітичний облік операцій з управління майном, отриманим в
управління, управитель здійснює окремо за кожним ФФБ, за кожним
об’єктом будівництва і забудовником. Для ведення бухгалтерського
обліку з управління майном, отриманим в управління, рекомендується
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відкрити субрахунок 481 "Внески установників - фізичних осіб до
ФФБ" і субрахунок 482 "Внески установників - юридичних осіб до
ФФБ".
Згідно зі ст. 13 Закону №978, система функціонування ФФБ
передбачає формування управителем ФФБ оперативного резерву,
використання коштів якого регламентовано ст. 17 цього Закону.
Засоби оперативного резерву, сформованого управителем, згідно
зі встановленим обмеженням за рахунок отриманих в управління
коштів, управитель використовує для виконання таких операцій:
- повне або часткове повернення коштів довірителям з ФФБ;
- перерозподіл вилучених в управління коштів між об’єктами
будівництва внаслідок здійснення довірителями операції зміни об’єкта
інвестування.
Для обліку такого резерву доцільно відкрити субрахунок 483
"Оперативний резерв".
Розглянемо типові проведення при відображенні операцій з ФФБ
(табл.1).
Найголовнішою особливістю функціонування ФФБ є той факт,
що відносини між учасниками будівництва ґрунтуються на принципах
довірчої власності: «договір управління майном - договір, за яким
установник управління передає управителю у довірчу власність майно
з метою досягнення визначених ним цілей та встановлює обмеження
щодо окремих дій управителя з управління цим майном.
На основі цього факту у обліку, який здійснюється у ФФБ
існують деякі проблеми відображення і потребують подальшого
вивчення і удосконалення. Однією з концептуальних проблем є
відображення в обліку управителя активів, які знаходяться у довірчій
власності через неоднозначність багатьох норм Кодексу і Закону, що
інколи призводять до виникнення певних труднощів з відображення
господарських операцій в обліку управителів ФФБ.
Таблиця 1
Типові проведення при відображенні операцій з ФФБ
№
1.
2.
3.

Зміст операції
Відображено внесення довірителем коштів
до ФФБ
Сформовано управителем ФФБ оперативний
резерв
Відображено
перерахування
коштів
забудовнику для фінансування спорудження
об’єкта будівництва

Дт
311

Кт
481,482

Сума
120000

481,482

483

100000

631

311

120000
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4.

5.

6.
7.
8.
9.

Відображено
повернення
забудовником
коштів на вимогу управителя у разі
зменшення
обсягу
підтвердженого
замовлення внаслідок відмови довірителів
від участі у ФФБ, а також в інших випадках,
визначених договором
Відображено повернення довірителю коштів
у розмірі і в порядку, визначених Правилами
ФФБ, внаслідок дострокового припинення
управління майном з ініціативи довірителя
Відображено
передачу
майна
після
закінчення будівництва
Нараховано
й
отримано
винагороду
управителя ФФБ
Відображено витрати, пов’язані з наданням
послуг з управління ФФБ
Відображено фінансовий результат

311

631

60000

482,483

311

60000

482,483

631

60000

481,482
311
92,83 і
т.д.
791,
703

703
481,482
22,65,66
і т.д.
92,93 і
т. д. 791

10000
10000
5000
5000
10000

Висновки. Здійснюючи дослідження в галузі будівництва На
думку експертів, на вітчизняному ринку сьогодні немає цілком
надійних механізмів інвестування в житлове будівництво, які
дозволяють захистити пересічного громадянина-інвестора від усіх
ризиків. Найпоширеніші в Україні способи інвестування в будівництво
житла – купівля безвідсоткових (цільових) облігацій, а також участь у
Фондах фінансування будівництва. Внісши низку змін до законів «Про
інвестиційну діяльність» та «Про фінансово-кредитні механізми і
управління майном при будівництві житла та операціях з
нерухомістю», Верховна Рада забов’язала забудовників відмовлятися
від інвестиційних договорів на користь ФФБ чи облігацій. Протягом
останніх років в Україні активно створюється система фінансовокредитних механізмів, спрямованих на фінансування масового
будівництва житла.
Будівництво житла шляхом створення фондів фінансування
будівництва, попри певні недоліки нормативного регулювання даної
сфери, є одним з найефективніших в Україні способів інвестування
будівництва та найбільш надійним для інвесторів. Варто зазначити, що
цей правовий інститут розвивається досить швидко.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про фінансово-кредитнi механізми i управлiння майном при
будівництвi житла та операціях з нерухомiстю» вiд 19 червня 2003 року № 978-IV зi
змiнами та доповнення;
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2. Закон України «Про внесення змiн в деякi законодавчі акти України» вiд
15.12.2005 р. №3201;
3. Цивільний кодекс України.
4. Методичні рекомендації з ведення управителями бухгалтерського обліку
грошових коштів і майна фонду фінансування будівництва і/або фонду операцій з
нерухомістю, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 07.05.2004 р. №533.
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У процесі фінансово-господарської діяльності у підприємства постійно
виникає потреба в проведенні розрахунків зі своїми контрагентами. Відвантажуючи
виготовлену продукцію, надаючи певні послуги підприємство, як правило, не отримує
оплату відразу, тобто відбувається кредитування покупця. Таким чином, протягом
періоду від моменту відвантаження продукції до моменту надходження платежу
засоби підприємства знаходяться у вигляді дебіторської заборгованості.
Ключові слова: зобов’язання, розрахунки, дебіторська заборгованість,
сумнівний борг, резерв сумнівних боргів, рефінансування, факторинг.
While financial and economic activities in the enterprise constantly need arises in the
calculation of their counterparts. Shipping of manufactured products, providing certain
services company usually does not receive payment immediately, that is lending the buyer..
Thus, during the period from the date of shipment of products until receipt of payment,
means companies are in the form of receivables.
Keywords: obligation, рayments, account receivable, doubtful debts, рrovision for
doubtful debts, refinance, factoring.

Постановка проблеми та аналіз останніх джерел і публікацій.
На сьогодні одним з найбільш складних і суперечливих питань
бухгалтерського обліку в Україні є облік дебіторської заборгованості,
що пов’язано з існуванням проблеми неплатежів. Суб’єкти
господарювання на перший план висувають вирішення власних
проблем, замість виконання фінансових зобов’язань по платежах
перед партнерами.
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Дослідженню проблем обліку дебіторської заборгованості
присвячено ряд праць вчених. Серед них:
Л. Городянська,
Н. Матицина, В. Громов, О.Ф. Вівчурко, П. Хомин, М.Д. Білик, К.С.
Сурніна, С.А. Кузнєцова, Л.А. Некрасенко, М. Г. Чумаченко, А.
Шаповалова, та інші.
Формування цілі статті. Мета статті – виявити проблеми,
пов’язані з визнанням, обліком та контролем стану дебіторської
заборгованості, обґрунтувати перспективи розвитку та вдосконалення
існуючих методик обліку дебіторської заборгованості.
Виклад основного матеріалу. В даний час в Україні
відбуваються істотні зміни в господарській, економічній і соціальній
діяльності підприємств. Це призводить до об'єктивної необхідності
еволюції нормативного регулювання розрахункових відносин між
контрагентами. Правова регламентація розглядається не тільки як
метод, а і як принцип управління.
Законом України ―Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні‖ визначено, що бухгалтерський облік забезпечує
надання користувачам фінансової звітності для прийняття відповідних
рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий
стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства [1,
с.3] (зокрема, про стан дебіторської заборгованості, про законність і
підтвердження господарських операцій, в результаті яких вона
виникла). Це, в свою чергу, зобов’язало управлінців підприємницьких
структур показувати лише реальні фінансові можливості фірми, на
основі яких вони приймають певні рішення.
Досліджуючи проблеми стану дебіторської заборгованості
виявлено, що її розвиток розпочався з встановленням незалежності. На
даний час облік дебіторської заборгованості регулюється
законодавчими актами, проте незважаючи на контроль з боку держави,
в системі розрахунків з дебіторами існує ряд проблем пов’язаних з
несвоєчасністю погашення заборгованості покупцями.
Основним законодавчим актом, який прямо регулює облік
дебіторської заборгованості є П(С)БО 10. Решта законодавчих актів
розглядають дебіторську заборгованість як об’єкт податкового обліку
та порядок її відображення в звітності підприємств, а також містять
конкретні рекомендації в певних питаннях.
У
процесі
дослідження
питань
обліку дебіторської
заборгованості були встановлені основні його недоліки, зокрема:
1) розуміння сутності поняття дебіторської заборгованості;
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2) визначення резерву сумнівних боргів;
3) проблема неплатежів;
4) рефінансування дебіторської заборгованості;
Згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборгованість – це сума
заборгованості дебіторів підприємству на певну дату, а дебітори –
юридичні чи фізичні особи, які заборгували підприємству грошові
кошти, їх еквіваленти або інші активи [2, с.48]. Однак, дане
визначення не передбачає такого аспекту, як характер заборгованості.
Наприклад, якщо підприємство взяло в банку грошовий кредит, то
воно є зобов’язаним останньому, але це не вважатиметься
дебіторською заборгованістю. Отже, доцільно уточнити визначення,
що дебіторська заборгованість – це грошове чи негрошове (коли
передбачається взаємозалік заборгованостей) зобов’язання дебіторів
перед кредиторами за отримані товари, виконані роботи, надані
послуги.
Згідно П(С)БО 10 дебіторська
заборгованість визнається
активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх
економічних вигід та може бути достовірно визначена її сума [2, с.48].
Поточна дебіторська заборгованість включається до підсумку
балансу за чистою реалізаційною вартістю. Чиста реалізаційна
вартість дебіторської заборгованості — сума поточної дебіторської
заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.
Сумнівний борг — це поточна дебіторська заборгованість, щодо
якої існує невпевненість її погашення боржником. Однак, якщо минув
термін позовної давності (3 роки), то сумнівні борги вважаються
безнадійними та списуються з балансу підприємства.
На величину чистої реалізаційної вартості дебіторської
заборгованості впливає метод визначення величини резерву сумнівних
боргів.
Стандартом не виділений базовий спосіб оцінки резерву
сумнівних боргів, а тому вони є рівноправними і підприємство
самостійно робить вибір відповідно до своєї облікової політики.
Одночасно актуальною залишається непристосованість методів
визначення резерву сумнівних боргів до обліку на українських
підприємствах і, виходячи з цього, недостовірність даних при
відображенні резерву сумнівних боргів в балансі. Як наслідок, багато
підприємств взагалі не розраховують його. Вирішити цю проблему
можна, затвердивши перелік документів, що підтверджуватимуть і
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обґрунтовуватимуть
визнання
заборгованості
сумнівною
(безнадійною).
Непогашення боргів дебіторами – чи не найпоширеніша
проблема усіх господарюючих суб’єктів. Причиною неплатежів є те,
що більшість дебіторів намагаються ―обіграти‖ своїх кредиторів,
чекаючи коли мине строк позовної давності, щоб взагалі уникнути
зобов’язань. Тому, найкращим гарантом повернення заборгованості
дебіторів є передбачена у договорах їхня майнова відповідальність.
Здебільшого договори з покупцями не укладаються, а коли вони є,
неможливо прослідкувати відповідність господарських операцій та
відображення в бухгалтерському обліку змісту договорів. Щоб
запобігти впливу незадовільної роботи бухгалтерії продавця, слід
щомісяця або один раз на квартал звіряти розрахунки з покупцями і
замовниками (за кожним окремо) [3, с. 51].
Актуальною для України є проблема рефінансування
дебіторської заборгованості, що являє собою систему фінансових
операцій, які забезпечують прискорену трансформацію дебіторської
заборгованості у грошові активи. Основними формами рефінансування
є факторинг, та облік векселів.
Факторинг (від англійського factor – маклер, посередник) – це
банківська операція, суть якої полягає в придбанні банком (фактором)
у постачальника (продавця) права вимоги у грошовій формі на
дебіторську заборгованість покупців за відвантажені їм товари
(виконані роботи, надані послуги), з прийняттям ризику виконання
такої вимоги, а також приймання платежів. Ще недавно розвиток
факторингу обмежувався на законодавчому рівні. Сьогодні – це
ліцензована банківська послуга і право на її здійснення мають
практично всі банки. Щоправда, лише деякі з них позиціюють себе на
ринку як продавці факторингових послуг. Найвідоміші з них — ―ТАСКомерцбанк‖, ―Укрсоцбанк‖, ―Приватбанк‖. Це аж ніяк не означає, що
інші банки не здійснюють таких операцій, проте здебільшого вони
мають індивідуальний характер і надаються як додаткові послуги
окремим клієнтам, а не як широко анонсовані ринкові програми [4, c.
30].
Сьогодні в Україні попит та пропозиція на факторинг ще не
стали масштабними, хоч і постійно збільшуються.
Через недосконалість ринку цінних паперів в Україні обіг
вескелів не є досить поширеним. Крім того у випадку використання
векселів найчастіше номінальна сума векселя дорівнює сумі платежу
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за ним, при такій умові не виникає ні доходу ні збитку, крім
відкладення строку платежу за товари, роботи, послуги. Це є вигідним
для дебіторів. Кредитори теж могли б мати в цьому інтерес в такому
ракурсі: вексельні розрахунки привабили б більше дебіторів, що не є
платоспроможними на даний момент часу, однак прагнуть стати
потенційними покупцями. В свою чергу це розширить межі бізнесу.
До того ж переказним векселем вони б могли передавати
заборгованість дебіторів власним кредиторам.
Щоб уникнути
непогашення дебіторської заборгованості
облікова політик підприємства повинна бути зорієнтована на:
1) своєчасне здійснення контролю за співвідношенням
дебіторської і кредиторської заборгованості. Значне перевищення
дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стабільності
підприємства і робить необхідним залучення додаткових джерел
фінансування;
2) диверсифікацію кількості замовників, з метою зменшення
масштабу ризику неоплати;
3)
контроль
стану
розрахунків
за
простроченими
заборгованостями задля уникнення кредитування покупця;
4) передбачення майнової відповідальності за несвоєчасні
платежі;
4) своєчасне виявлення недопустимих видів дебіторської
заборгованості, до яких, в першу чергу, відносяться прострочена
заборгованість покупців понад три місяці;
5) забезпечення використання сучасних форм фінансування
дебіторської заборгованості.
6) побудову ефективної системи контролю за рухом і
своєчасною інкасацією дебіторської заборгованості.
Потрібно вдосконалити методику визначення суми резерву
сумнівних боргів, для цього потрібно внести зміни в діюче
законодавство для стимулювання створення підприємствами цього
резерву.
Висновки. Отже, головна проблема обліку дебіторської
заборгованості полягає в тому, щоб не допустити прострочення
термінів платежу та доведення заборгованості до стану безнадійної.
Облікова політика підприємства повинна бути побудована таким
чином, щоб якомога більше зменшити втрати підприємства, від
дебіторської заборгованості в тому числі. Правильно організований
бухгалтерський облік повинен мати таку систему рахунків, яка б
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достатньою мірою відображала і характеризувала всю господарську
діяльність з вимушеною конкретизацією.
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фермерських господарств на основі проведеного порівняльного аналізу їх переваг та
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Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими
та практичними завданнями. Ведення обліку для фермерських
господарств є необхідним і доцільним, тому що дає можливість для
досягнення мети та успішного розвитку господарства, а також є
засобом самоконтролю за економічним і фінансовим станом
господарства, його платоспроможністю. Ведення обліку забезпечує

185
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки

фермера інформацією про результати діяльності господарства, про
позитивні і негативні сторони цієї діяльності.
З наданням фермерському господарству юридичного статусу
господарської одиниці воно зобов’язане вести бухгалтерський облік та
подавати звітність. Загальні основи обліку фермерських господарств
визначаються відповідно до Закону України «Про бухгалтерський
облік і фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996XIV.
Проблема ведення обліку для фермерських господарств не нова.
Ще в 20-ті роки для них передбачалося використання касової книги за
грошовими надходженнями і витратами, в якій визначалися
результати, інвентарної книги обліку і виробничих запасів, затрат
праці власників і найманих осіб.
Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких
започатковано розв’язання проблеми. Питання вибору форм обліку
фермерськими господарствами висвітлені у працях І.Д. Ватулі, В.С.
Гандрабури, Л.О. Гладкої, М.Я. Дем’яненко, А.М. Деркача,А. Коваленко,
О.В. Радової, М.Ф. Огійчука та інших авторів.
Метою статті є систематизація та удосконалення існуючих
підходів до вибору форм обліку фермерськими господарствами, аналіз
їх переваг та недоліків.
Виклад основних результатів дослідження. Розглядаючи
фермерське господарство як господарську одиницю, необхідно
розмежовувати його з поняттям «мале підприємство», тому що воно
поєднує статус юридичної особи і особистої власності фермера. Також
відповідно до ст. 63 ч. 7 Господарського кодексу України малими
(незалежно від форми власності) визнаються підприємства із
середньообліковою чисельністю працівників за звітний (фінансовий)
рік до 50 чоловік включно та обсягом валового доходу від реалізації
продукції (робіт, послуг) за цей період до 70 млн. грн., в той час, як
Закон України від 19 червня 2003 р. № 973-IV «Про фермерське
господарство» визначає його як сімейне підприємство, що офіційно
зареєстровано без обмеження його розміру та обсягів виробництва і
реалізації.
Для ведення бухгалтерського обліку господарству дозволяється
самостійно обирати форму бухгалтерського обліку. Безперечно, воно
обирає методи і процеси обліку таким чином, щоб достовірно
відобразити результати діяльності та фінансовий стан підприємства, а
також забезпечити зіставність показників фінансових звітів.
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Для прийняття кожним фермерським господарством найбільш
виваженого рішення щодо вибору форм обліку доцільно провести
порівняльний аналіз їх переваг і недоліків (табл. 1):
Таблиця 1
Переваги та недоліки форм бухгалтерського обліку у
фермерських господарствах
Форма
обліку
Проста

Спрощена

Переваги

Недоліки

Ведення Книги обліку доходів і витрат
не вимагає спеціальних знань з
бухгалтерського обліку, тому що записи
в ній робляться без взаємозв’язку
господарських засобів та джерел їх
утворення. Даний облік фермер в змозі
вести самостійно, без залучення
фахівця з бухгалтерського обліку.
Передбачає збір даних для потреб
господарства без використання
подвійного запису. Не вимагає
попередньої калькуляції собівартості
продукції.

Підходить для
господарств, які
обліковують незначну
кількість, близько ста,
одноманітних
господарських операцій.
Не достатня кількість
облікових регістрів
обмежує аналітичні дані
про показники
фінансово-економічної
діяльності у розрізі
звітних періодів. Дана
форма направлена на
складання податкової
звітності з податку на
прибуток в той час, коли
більшість фермерських
господарств сплачують
фіксований
сільськогосподарський
податок. Не враховує
вимоги П(С)БО, що
утворює труднощі при
складанні річної
фінансової звітності.
Рахунки, що
використовуються не
мають визначених
шифрів і кількості, що
ускладнює роботу з
ними. Недостатня
кількість та
недосконалість
облікових регістрів.

Використовується принцип подвійного
запису, що забезпечує конкретизацію
господарських операцій. Враховує
вимоги національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку та
інших законодавчих актів, що дозволяє
скласти річну фінансову звітність.
Облік ведеться в Журналі реєстрації
господарських операцій в
хронологічній послідовності і за
систематичними ознаками.
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Спрощена
для господарств, що
відповідають
статусу малих
підприємств
Загальна

Використання спрощеного плану
рахунків, який передбачає застосування
восьмого класу «Витрати за
елементами» та рахунка 23
«Виробництво». Дає змогу створити
інформаційну основу для якісного
управління господарством.
Забезпечує повне і достовірне
висвітлення облікової інформації.
Відповідає вимогам законодавства і
дозволяє подати річну фінансову
звітність відповідної якості.

Необхідність
кваліфікованого
працівника у сфері
бухгалтерського обліку.

Підходить до
застосування тільки у
великих підприємствах і
вимагає створення
бухгалтерської служби.

Згідно пункту 1.6 Методичних рекомендацій з організації та
ведення бухгалтерського обліку в фермерських господарствах,
затверджених наказом Міністерством аграрної політики України від 2
липня 2001 року № 189, визначається порядок ведення обліку для
фермерських господарств за такими формами:
- проста (без використання подвійного запису) – для
фермерських господарств, у яких працюють власник (голова
господарства) і члени його сім’ї, тобто без залучення найманих
працівників;
- спрощена (з подвійним записом) – для фермерських
господарств із середньообліковою чисельністю працівників за звітний
період до 10 чоловік включно (крім членів сім’ї) та обсягом виручки за
рік не більше 500 тис. грн.;
- спрощена для господарств, що відповідають статусу малих
підприємств – облік ведуть за спрощеним Планом рахунків
бухгалтерського обліку, а звітність складають відповідно до П(С)БО
25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства»;
- загальна – облік ведеться за загальним Планом рахунків з
використанням журнально-ордерною форми.
Висновки та перспективи подальших досліджень у даному
напрямі. Узагальнюючи досліджені дані можна сказати, що кожна
форма обліку, які пропонуються законодавством, має певні
особливості щодо застосування та відображення бухгалтерської
інформації. Під час вибору форми обліку фермерське господарство
повинно враховувати переваги та недоліки кожної з них і обрати
оптимальний варіант для себе. На нашу думку, особливе місце у
переліку пропонованих форм займає спрощена для господарств, що
відповідають статусу малих підприємств, адже вона побудована на
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принципі подвійного запису та має регламентований перелік рахунків
для обліку, що дозволяє прослідкувати всі здійснені операції та
забезпечує підприємство достовірною і повною інформацією як для
прийняття господарських рішень, так і для складання та подання
відповідних форм звітності.
Однак, для великих фермерських господарств ми пропонуємо
застосовувати форму обліку із загальним планом рахунків, тому що
вона дозволить в повній мірі відобразити всі господарські операції, що
відбулися на підприємстві та уникнути порушення норм чинного
законодавства.
Зважаючи на постійне удосконалення бухгалтерського обліку в
умовах автоматизованих систем, фермерським господарствам також
необхідно стежити за даними змінами та аналізувати можливості
автоматизації спрощеного обліку, що забезпечить підвищення
оперативності обліку та контролю.
Загалом,
використання
відповідних
систем
і
форм
бухгалтерського обліку залежить від особливостей розвитку
фермерського господарства та рівня кваліфікації його облікових
працівників.
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Описано основні стратегічні напрями процесу реформування системи медичної
допомоги в Україні і викладено авторське бачення загальних підходів до проведення
ефективної реформи в системі охорони здоров’я. Доведено, що запровадження
обов’язкового медичного страхування населення – це перехід у медичному
забезпеченні країни на європейські стандарти в питанні здоров’я людини.
Ключові слова: обов’язкове медичне страхування, добровільне медичне
страхування.
The authors describe the main strategic directions in the process of reforming
medical aid in modern Ukraine; outline their own understanding of general approaches
toward realizing an efficient reform in the system of health protection; scientifically prove
that the introduction of mandatory medical insurance for the population means a transition
of the country to the European standards in medical services.

Keywords: Mandatory health insurance, voluntary medical insurance.

Вступ. В сучасних умовах економіки важливого значення
набуває розвиток страхового ринку в Україні. На сьогоднішній день в
Україні виникає потреба у реформуванні діючих видів страхування та
впровадженні нових. У країнах ЄС діє принцип обов’язкового
медичного страхування, а в Україні існує лише низка проектів закону
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне
страхування». Також з-поміж багатьох проблем України варто
відмітити зменшення населення, що пов’язана, перш за все, з низьким
рівнем здоров’я.
Постановка проблеми. Проблема медичного страхування
присвячена праці вітчизняних вчених, зокрема О. Макарова
розробляла перспективи розвитку системи соціальних внесків в
Україні; В. Мортікова з’ясовувала фінансовий аспект реформування
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охорони здоров’я; В. Колоденко досліджував шляхи фінансової
підтримки регіональних систем охорони здоров’я України.
Метою статті є розкриття проблем медичного страхування, що
характеризується низьким рівнем в Україні.
Результати. Організація охорони здоров’я, яка забезпечує право
кожного громадянина на одержання медичної допомоги, може бути
забезпечена системою страхової медицини. За допомогою страхової
медицини вирішуються питання гарантованості і доступності
медичних послуг для широких верств населення, залучення
додаткових ресурсів у сферу охорони здоров’я.
На сьогоднішній день у Верховній Раді зареєстровано аж три
законопроекти про Обов'язкове Медичне страхування. Законопроекти
є доволі схожими. Як завжди, намір благий - зробити всім добре:
людям - здоров'я, а працівникам медичної сфери - гідне існування.
Медичне страхування в Україні на сьогоднішній день
добровільне. Розмови експертів щодо необхідності запровадження
обов’язкового медичного страхування точаться вже не один рік. Однак
і донині немає адекватної позиції стосовно вирішення проблем,
пов’язаних з обов’язковим медичним страхуванням. Не зрозуміло, і
хто виступатиме таким страхувальником. Якщо фонд соціального
медичного страхування – то потрібне додаткове фінансування. Коли ж
наділити такими повноваженнями державну страхову компанію, це
може призвести до монополізації галузі.
Запровадження обов’язкового медичного страхування може
розтягнутися на роки. Наприклад, у Росії цей процес триває вже
десятиліття, страхові внески ж нині становлять лише 20-25% суми
бюджетних надходжень.
Нині згідно з практикою фінансування охорони здоров’я в
Україні відсоток, який виділяється на медичне обладнання, дуже
низький, а знос обладнання перевищує 60-70%. У структурі видатків
основне місце посідає заробітна плата та витрати на утримання
закладів охорони здоров’я, що становить близько 90% усіх коштів, що
виділяються. Отже, майже не залишається коштів на оновлення
техніки, застосування новітніх технологій та підвищення кваліфікації
фахівців, що не дає можливості надати кваліфіковану допомогу і не
відповідає стандартам зарубіжних країн.
Порівняємо обсяги фінансування медицини в Україні з іншими
зарубіжними країнами. Видатки на одну особу в Україні є меншими у
порівнянні з Польщею у 2 рази, з Німеччиною – у 8 разів. У Польщі є
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державний фонд здоров’я, куди люди переказують кошти, потім фонд
має витрачати гроші на лікування. Питома вага видатків на охорону
здоров’я в загальному обсязі ВВП у Німеччині становлять -8,7%, у
Норвегії – 8,6, у Великобританії – 6,9, у Португалії – 6,7, у Польщі –
6,2, у США- більше 15, у Австралії – 8,2, а в Україні – 3,3%. Хоча за
даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, для нормального
функціонування системи медицини питома вага видатків на охорону
здоров’я у ВВП має бути не менше 5%. Згідно з даними, наведеними
вище, Україна поступається іншим країнам за обсягом фінансування
медицини майже в 2,5 раз. У зв’язку з євроінтеграцією держава має
наблизити рівень видатків на охорону здоров’я до рівня видатків країн
ЄС.
Для поступового наближення стандартів до країн ЄС доцільно
розпочати реформування в напрямі медичного страхування, а саме
удосконалення системи розподілу фінансових ресурсів у галузі
охорони здоров’я.
Для ефективного функціонування обов’язкового медичного
страхування запропоновано створити Медичний страховий фонд
України (МСФУ)
шляхом поступового реформування Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Беручи
до уваги,що МСФУ буде виконувати принципово нові функції від
діючих, реформування Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності можливо здійснити в таких два етапи:
- 1 етап (20010-2011 рр.) – розширення функцій, підбір
персоналу, затвердження нормативно-правової бази.
Цей етап передбачає доповнення функцій Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, зокрема виконання
функцій страховика, збір та акумуляцію страхових внесків
роботодавців, громадян та інших коштів, призначених для
фінансування фонду, а також в разі настання страхового випадку –
перерахунок відшкодування на рахунок медичного закладу, до якого
звернувся застрахований.
- 2 етап (2012-2013рр.) – розробка структури управління,
механізму фінансування, організація взаємин з медичними закладами.
Метою обов’язкового медичного страхування буде забезпечення
одержання медичної допомоги громадянами України у разі настання
страхової події за рахунок накопичених коштів Медичним страховим
фондом. Джерелами формування фінансових ресурсів МСФУ будуть
страхові внески роботодавців, застрахованих осіб, а також частка
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коштів державного бюджету, виділених на охорону здоров’я.
Необхідно відзначити, що згідно зі ст. 11 законопроекту «Про
фінансування охорони здоров’я і медичне страхування», який був
схвалений профільним комітетом ВР, страхувальниками ОМС є
органи місцевого самоврядування, роботодавці, Пенсійний фонд
України, фонди загальнообов’язкового державного соціального
страхування та інші платники страхових внесків. Проте фінансування
МСФУ з Пенсійного фонду та фондів соціального страхування є
недоцільним, адже ці фонди також дотуються з бюджету
Перевагами механізму фінансового забезпечення Медичного
страхового фонду є:
- акумуляція фінансових ресурсів в єдиному фонді, що
передбачає перерахування коштів безпосередньо у МСФУ без участі
посередників та використання коштів виключно за цільовим
призначенням;
- взаємовідносини з державними та приватними медичними
закладами , затверджені договором, в якому буде визначено відсоток
оплати послуг Медичним страховим фондом, пацієнтом та за рахунок
медичного закладу;
- медичний страховий поліс, з одного боку, гарантуватиме
надання оперативної медичної допомоги пацієнту, отже безпеку його
життя і здоров’я, а з іншого – оплату медичних послуг, наданих
медичним закладом.
Медико-соціальні послуги, надані потерпілим внаслідок
нещасного випадку на виробництві у І півріччі 2010 року.
Виконавчою дирекцією Фонду у І півріччі 2010 року проведено
роботу для забезпечення медико-соціальної реабілітації, відновлення
здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві. Забезпечено
лікування потерпілих в стаціонарних медичних закладах, санаторнокурортне лікування, медичну реабілітацію та організацію санітарного і
спеціального медичного догляду за потерпілими, а також забезпечено
інвалідів праці необхідними медикаментозними препаратами,
додатковим харчуванням, автомобілями, інвалідними колясками,
протезно-ортопедичними виробами тощо.
Протягом І півріччя 2010 року загальна кількість потерпілих, які
отримали медико-соціальні послуги, склала – 38657 осіб.
Впродовж І півріччя 2010 року загальна кількість потерпілих, що
були проліковані у лікувально-профілактичних закладах за кошти
Фонду на підставі висновків МСЕК, становить 10945 осіб.
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Також, слід зазначити, що 15097 потерпілих на виробництві
булим забезпечені лікарськими засобами та виробами медичного
призначення.
Доцільність
запровадження
обов’язкового
медичного
страхування полягає в тому, що, за своєю суттю, медичне страхування
охоплює всю сферу діяльності медичної галузі й поширюється
однаково на всіх суб’єктів медичного страхування: страховика,
страхувальника, застрахованого та на медичний заклад чи окремо
лікаря-практика, що дає змогу забезпечити повне використання певної
інноваційної моделі економічного генезису для захисту інтересів
людини в питаннях збереження їхнього здоров’я.
Реалізація системи обов’язкового медичного страхування у
повсякденному житті суспільства й медичної галузі дасть змогу чітко
виокремити такі принципи медичного стахування ,як: переваги
колективного медичного страхування над індивідуальним; поєднання
в країні обов’язкового і добровільного медичного страхування;
загальнодоступність для участі населення в обов’язкових програмах
медичного страхування; розмежування функцій і повноважень поміж
бюджетними і позабюджетними джерелами фінансування.
Для обов’язкового медичного страхування характерне те, що
сплата страхувальниками внесків здійснюється у встановлених
розмірах і у встановлений час, а рівень страхового забезпечення
однаковий для всіх застрахованих.
В основу проведення обов’язкового медичного страхування
закладаються програми обов’язкового медичного обслуговування. Ці
програми визначають обсяги й умови надання медичної та лікувальної
допомоги населенню. Програма охоплює мінімально необхідний
перелік медичних послуг, гарантованих кожному громадянину, який
має право ними користуватися.
Бюджетно-страхова фінансується за рахунок цільових внесків
підприємців, працівників і субсидій держави. Медичні послуги
оплачуються за рахунок внесків до фонду охорони здоров’я.
Найпростішим є внесок, що вноситься наймачем і працівником.
Внески залежать від платоспроможності, а доступ до послуг залежить
від потреби. Медичний фонд, як правило, незалежний від держави, але
діє в рамках законодавства. При соціальному страхуванні гарантується
право на точно обумовлені види послуг і встановлюються такі частки
внесків і на такому рівні, які дають гарантію використання такого
права. Фінансування з позабюджетних фондів медичного страхування
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переважає в Німеччині (78%), Італії (87%), Франції (71%), Швеції
(91%), Японії (73%) тощо.
На нашу думку, вирішення проблем переведення галузі охорони
здоров’я на страхові засади потребує подальшого дослідження
сутності і ролі медичного страхування в умовах трансформаційної
економіки; визначення його місця в системі соціального захисту;
поглиблення обґрунтування основних принципів його побудови і
функціонування; опрацювання методичних та організаційних засад
медичного страхування, які б відповідали новим економічним реаліям.
В Україні система охорони здоров’я не відповідає ринковим
вимогам та об’єктивно потребує реформування. Йдеться про
створення економічно обґрунтованої і соціально спрямованої моделі
функціонування охорони здоров’я – бюджетно-страхової моделі, яка б
органічно поєднувала державний і приватний сектори медицини,
ґрунтувалася на принципах обов’язковості, солідарності, доступності
та фінансовій самостійності. Суть даної моделі полягає в тому, що
вона передбачає фінансування охорони здоров’я за рахунок коштів
бюджетної системи, обов’язкових страхових внесків та добровільного
медичного страхування. Згідно з рекомендаціями Всесвітньої
організації охорони здоров’я (далі ВООЗ), ефективне фінансування
охорони здоров’я може бути досягнуто за рахунок чотирьох основних
джерел: перших двох – державних (обов’язкове медичне страхування і
фінансування із загальнодержавних фондів); двох інших – приватних
(плата за медичні послуги та добровільне медичне страхування). Така
практика
фінансування
охоплює
практично
всі
країни
західноєвропейського регіону.
Висновки. Нині система фінансування медицини діє
неефективно, тому запропоновано поступово реорганізувати Фонд
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у
Медичний страховий фонд України, встановити єдиний страховий
внесок для роботодавців та працівників, розроблено прогноз
фінансових ресурсів фонду, а також механізм його фінансування.
ДляУкраїни це є один з напрямків реформування здоров’я. Отже, є
доцільність у подальших розробках механізмів, схем та прогнозів
фінансування медицини.
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
© Обертюх С.В.
В даній статті розглянуто основні проблеми обліку основних засобів та деякі
аспекти введення в нинішню облікову концепцію принципів міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку, зокрема, в такий підрозділ як «облік основних засобів».
Показано важливість вирішення існуючих проблем обліку основних засобів, та
показані перспективи зближення національних П(с)БО №7 ти М(с)БО № 16
Ключові слова: основні засоби, завдань обліку основних засобів, первісна
вартість, амортизаційні відрахування, оцінка основних засобів.
In this article the basic problems of major funds and some aspects of the introduction
of the concept of current accounting principles for international accounting standards,
particularly in this subsection as "fixed assets accounting‖, have been shown. Also the
importance of solving the existing problems of major funds, and prospects of approximation
of national accounting standard №7 and international accounting standard №7 have been
shown/
Key words: fixed assets, fixed assets accounting tasks, initial cost, depreciation,
valuation of fixed assets.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. У наш час час швидких змін у діловому та правовому середовищі, які проходять
крізь призму світової глобалізації та взаємоінтеграції різних
економічних об’єднань, питання реформування та зближення
українського законодавства з міжнародним є одним з найактуальніших
і найбільш проблемних питань.
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Не стало винятком і питання зближення принципів і
методологічних засад фінансового обліку в Україні з міжнародними
стандартами.
В даній статті нами зроблено спробу розглянути основні
проблеми обліку основних засобів та деякі аспекти введення в
нинішню облікову концепцію принципів міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку, зокрема, в такий підрозділ як «облік основних
засобів».
Основні засоби складають основу матеріально – технічного
функціонування будь – якого підприємства, тому, від того, наскільки
ефективно використовуються наявні засоби праці, від їх відповідності
сучасному етапу розвитку НТП, залежать і загальні результати роботи
підприємства.
Ринкова економіка стимулює підприємства до впровадження
нової техніки та технологій, розширює можливості щодо
використання нових фінансових інструментів і механізмів, проте на
практиці виникає проблема щодо реальності їх застосування. Перш за
все, це обумовлено повною відсутністю, або нестачею власних
обігових коштів, низькою ліквідністю активів, застарілою
матеріально-технічною базою, витрати на утримання якої
перевищують наявні прибутки, та, звичайно, недосконалою
законодавчою базою, що у значній мірі регламентує діяльність
підприємств. Саме тому особливо актуальними є дослідження
проблемних питань обліку та аналізу основних засобів підприємств і
напрямків його удосконалення
Світові фінансові кризи 1990-х та 2008–2010 рр. та причетність
до них глобальної інформаційної системи, якою є бухгалтерський
облік свідчать про наявність суттєвих проблем та необхідність
розробки нових підходів і принципів формування бухгалтерської
інформації і підтвердження її достовірності. З огляду на зазначене,
відбувається переосмислення і завдань бухгалтерського обліку при
відображенні реального майнового стану підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у
розробку теоретичних основ і методологічних підходів до проблеми
аналізу та обліку основних засобів зробили провідні вітчизняні вченіекономісти, такі як - Ф.Ф. Бутинць, П.І. Гайдуцький, В.М. Жук, Г.Г.
Кірейцев, В.Б. Моссаковський, М.Ф. Огійчук, Л.К. Сук та багато
інших. Однак, дослідження щодо пристосування існуючих принципів
та завдань бухгалтерського обліку до потреб ефективного і

197
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки

раціонального
використання
основних
засобів
потребують
поглиблення в напрямку їх адаптації до міжнародних принципів та
вимог.
Цілі статті. Зважаючи на вищесказане, основними завданнями
нашого дослідження є:
- визначення основних задач та проблемних аспектів обліку
основних засобів;
- виділення основних відмінностей між визначенням принципів
обліку основних засобів за П(с)БО.
Виклад основного матеріалу. Аналіз літературних джерел дає
можливість стверджувати, що немає однозначного визначення завдань
обліку основних засобів, проте всі вони досить наближені один до
одного. До таких завдань можна віднести:
- своєчасне, правильне документальне оформлення, відображення в
обліку надходження основних засобів (фондів), їх внутрішнього
переміщення (з цеху в цех, зі складу на склад, з відділу у відділ тощо),
ефективного
використання,
вибуття
(ліквідація,
реалізація,
безкоштовна передача); своєчасне (щомісячне) відображення в обліку
зносу (амортизації) основних засобів;
- найсуворіший систематичний контроль збереження кожного
об’єкта основних засобів і ефективного використання машин,
устаткування, транспортних засобів і виробничих площ;
- правильне обчислення і своєчасне відображення в обліку
амортизаційних відрахувань та сум зносу основних засобів;
- правильне і своєчасне відображення витрат на ремонт основних
засобів;
- визначення результатів від ліквідації, а також збитків від
списування не повністю амортизованих об'єктів основних засобів;
- виявлення зайвих та морально застарілих основних засобів.
Слід зазначити, що ефективного результату у досягненні цих
цілей можна досягти лише за умови широкого використання
інформаційних систем і комп’ютерних технологій обліку.
Сучасні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених свідчать, про
те, що облік та аналіз основних засобів в останній час дещо
ускладнився, а певні проблеми, що виникають у цьому напрямку
негативно впливають на процес управління виробництвом, знижуючи
ефективність використання основних засобів. До кола таких проблем
можна віднести:
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– різні підходи до визначення як терміну, так і сутності основних
засобів у фінансовому і податковому обліку, принципів їх оцінки;
– проблеми вдосконалення обліку амортизації;
– проблеми підвищення інформативності первинних документів
з обліку основних засобів;
–
проблеми
інформаційного
забезпечення
управління
матеріально-технічною базою, що представлено на підприємстві
системою обліку, аналізу, внутрішнього контролю;
– проблеми аналізу ефективності використання основних засобів
і можливості її прогнозування .
В окрему групу слід виділити проблеми складності оцінки
основних засобів, які полягають у виборі вартості, за якою доцільно їх
вимірювати.
Згідно норм П(с)БО 7 „Основні засоби‖ підприємства можуть
використовувати два види оцінки вартості основних засобів - первісну
або справедливу.
Традиційним і найбільш методично розробленим способом
оцінки в національній обліковій практиці є відображення основних
засобів за первісною вартістю, яка складається з фактичних витрат на
їх виробництво і придбання.
Проте, при оцінці основних засобів в умовах інфляційних
процесів застосування первісної вартості може привести до
негативних наслідків. Навіть за умов незмінних цін, потенціал
основних засобів не залишається незмінним, оскільки скорочується
термін їх використання, вони стають морально застарілими. Основні
засоби, які мають однакові характеристики, але придбані в різні
періоди матимуть різну вартість, а проведення постійних переоцінок
збільшує витрати підприємства, що в кінцевому результаті впливає на
його фінансовий результат.
Основними проблемами, що виникають в процесі оцінки за
справедливою вартістю основних засобів, є:
- на сьогодні відсутні методичні основи обґрунтованого
визначення вихідної оцінки основних засобів, що є досить важливим;
- використання поняття «справедлива вартість» у П(С)БО,
оскільки ринкові ціни не можна назвати справедливими, так як вони
не можуть бути одночасно справедливими для двох учасників ринку –
продавця і покупця;
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- при виборі об’єктивного методу оцінки основних засобів
необхідно мати на увазі, що не існує такої оцінки, яка б задовольняла
вимоги всіх без винятку користувачів фінансової звітності.
Для вирішення поставлених завдань варто здійснити такі дії:
– удосконалити методику обліку надходження основних засобів
у системі аналітичних рахунків, що дозволить спростити систему
бухгалтерських записів;
– розробити бухгалтерську модель економічного механізму
амортизації, що сприятиме вирішенню проблем фінансового,
внутрішньогосподарського обліку амортизаційних процесів та їх
податкового аспекту;
– удосконалити методику обліку витрат на ремонти основних
засобів, що підвищить ефективність управління витратами;
– розробити модель залежності експлуатаційних витрат від віку
устаткування, яка дозволить визначити доцільність проведення
ремонту основних засобів.
Реалізація вищенаведених дій дасть змогу удосконалити
організацію та методику обліку та аналізу основних засобів,
підвищити їх інформативність і прогнозувати ефективність їх
використання на підприємстві.
Не менш важливим, порівняно з визначенням завдань, що
ставляться до обліку основних засобів, є обґрунтування принципів їх
обліку враховуючи вимоги МСФЗ. Загальне визнання облікових
принципів залежить від того, наскільки вони відповідають трьом
критеріям: доречності, об'єктивності й здійсненності.
Принцип доречності виконується, якщо інформація про певну
господарську одиницю має зміст і принесе користь споживачам
інформації. Об'єктивність є тоді, коли на інформацію не впливають
особисті думки, дії чи оцінки тих, хто її готує. Принцип здійсненності
реалізується, якщо його застосування не спричиняє надмірних
труднощів чи витрат.
На жаль, ці принципи не завжди враховуються та дотримуються
нашими законотворцями при впровадженні тих чи інших норм, що
часто приводить до суперечностей, незручностей ведення бізнесу.
Фінансова звітність, яку складають підприємства різних країн
світу, має певні відмінності, зумовлені соціальними, економічними та
політичними чинниками. Подолати ці відмінності якоюсь мірою
дозволяють міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, що носять
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рекомендаційний характер і слугують найбільш зручним засобом
―спілкування‖ між підприємствами різних країн.
Крім власне стандартів, до складу міжнародних стандартів
обліку входить Концептуальна основа підготовки і подання фінансової
звітності, в якій викладені основні принципи ведення обліку і
звітності. Цим принципам на Заході надають велике значення,
оскільки теоретичні, на перший погляд, положення мають суттєвий
вплив на практику ведення обліку і є базою для прийняття
управлінських рішень. Загальновизнаних принципів МСФЗ є
чотирнадцять, вони є основою відображення в обліку і звітності
інформації про основні засоби у відповідності з МСФЗ. Принципи,
закладені в порядок формування звітності згідно з МСФЗ, роблять її
адекватнішою і здатною відобразити реальний майновий стан
організації. Нажаль принципи обліку, які закріплені в національних
П(с)БО, не здійснюють значного впливу на фактичне ведення
бухгалтерського обліку.
Згідно Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні" (ст. 4) і п. 18 П(С)БО 1 "Загальні вимоги до
фінансової звітності" бухгалтерський облік та фінансова звітність в
Україні ґрунтуються на десяти основних принципах, що в основній
частині дублюють принципи обліку за міжнародними стандартами. Ці
принципи є важливою складовою методології бухгалтерського обліку
та базою для розробки єдиних правил ведення бухгалтерського обліку
і складання фінансової звітності в Україні. Вони взаємопов'язані та
забезпечують
виконання
бухгалтерським
обліком
в
мікроекономічному середовищі його функцій – інформаційних,
контрольних і загальноекономічних. Саме на основі цих принципів
ґрунтується і облік основних засобів підприємств.
Разом з тим, порівняння принципів обліку, що прийняті в
національній системі обліку і за міжнародними стандартами
фінансової звітності свідчить, що можливість застосування
міжнародних принципів обліку до вітчизняних вимог обліку основних
засобів вимагає певної їх адаптації з урахуванням економічних умов
господарювання, в яких діють вітчизняні підприємства.
Аналізуючи національні П(с)БО 7 та МСФЗ 16, можна
стверджувати, що принципи міжнародних стандартів знайшли своє
відображення в національних стандартах. Але, враховуючи нинішню
економічну ситуацію, практичне виконання даних принципів «кульгає
на дві ноги». Причинами цього можуть бути різні обставини,
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починаючи з некомпетентності працівників і закінчуючи
недостатністю інвестицій в основні фонди та несприятливий
інвестиційний клімат.
Крім того, є відмінності між П(с)БО і МСФЗ, які потребують
детального вивчення та правильного їх впровадження. Ці відмінності
стосуються визнання, оцінки та переоцінки основних засобів.
Висновки. Отже, підсумовуючи вищезазначене, можна зробити
наступні висновки:
- сучасна методологія обліку основних засобів потребує якісного
перегляду та доопрацювання, що дасть змогу вирішити та реалізувати
основні завдання обліку основних засобів;
- для зближення П(с)БО та МСФЗ слід детально проаналізувати,
до яких змін воно приведе та яким чином його провести без втрат для
економіки.
Проведений аналіз принципів та завдань обліку основних засобів
дає привід свідчити, що загальновизнані у міжнародній практиці
принципи бухгалтерського обліку в цілому знайшли своє
відображення у прийнятих в Україні національних Положеннях
(стандартах) бухгалтерського обліку. Проте, практичне застосування
задекларованих принципів обліку вимагає суттєвих доопрацювань та
доповнень в напряму пристосування до конкретних умов
господарювання та облікової практики. Уточнення завдань та
пристосування міжнародних принципів бухгалтерського обліку
основних засобів до специфіки національних умов забезпечить
теоретичне підґрунтя розробки методичних рекомендацій щодо
розробки системи бухгалтерського обліку основних засобів на
міжнародних засадах.
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У статті досліджено сутність поняття «нематеріальні активи» та
«інтелектуальна власність». Проаналізовано підходи вітчизняних вчених до
трактування поняття та питання щодо класифікації та оцінки об’єктів інтелектуальної
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Постановка проблеми.
На сучасному етапі розвитку
економічна діяльність підприємств все частіше базується на
використані інтелектуальних ресурсів, характеризується збільшенням
частки інтелектуальної праці та новітніх технологій. Проблемними є
питання щодо визначення сутності, класифікації та оцінки
нематеріальних активів, що зумовлює проблему об’єктивного
відображення їх в обліку.
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Мета статті. Метою нашого дослідження є обґрунтування
інтелектуальної власності як об’єкта обліку та визначення її впливу на
діяльність підприємства.
Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку
суспільства питання інтелектуальної власності перетворилось на
критичне для кожного великого підприємства та держави в цілому.
Інтелектуальна власність почала здійснювати значний вплив на
економічну діяльність підприємства, стала її невід’ємною частиною.
У вітчизняній теорії та практиці для відображення будь-яких
нематеріальних активів використовується термін «інтелектуальна
власність», а для цілей ведення бухгалтерського обліку і складання
звітності – поняття «нематеріальні активи» [10]. Термін
«інтелектуальна власність» сформувався в процесі обговорення та
вирішення проблем юридичної регламентації в рамках права власності
щодо створення, використання та охорони результатів інтелектуальної
діяльності. Більш економічний термін «нематеріальні активи»
найчастіше відображає умовно-нормативний підхід і являється
елементом бухгалтерської моделі фірми [6].
Відповідно до П(С)БО 8, нематеріальний актив - немонетарний
актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та
утримується підприємством з метою використання протягом періоду
більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він
перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних
цілях чи надання в оренду іншим особам [8].
Категорію ж інтелектуальна власність економісти різних шкіл
трактують по-різному (табл.1).
Таблиця 1
Визначення категорії «інтелектуальна власність»
№
Визначення інтелектуальної власності
Автор
п/п
1
Відображає
відносини
володіння, Гавкалова Н.,
користування
і
розпорядження Маркова Н.
результатом інтелектуальної творчої [2, с.56 ]
діяльності людини
2
Юридичне поняття, що
охоплює Козирєв А.
авторські та інші права, які належать до [4, с.13 ]
інтелектуальної власності
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3

4

5

Результат творчої діяльності людини,
тобто ідеї, думки, образи, символи, які
втілюються в матеріальних носіях.
Виділяються у складі нематеріальних
ресурсів
Результати науково-технічної діяльності,
що мають правову охорону

Петрович Й.
[7, с.115 ]

Прокопев Г.
[9, с.16 ]

Складова
частина
потенціалу Бойчик Г.
підприємства, яка забезпечує економічну [1, с.170 ]
користь протягом тривалого періоду і
має ту особливість, що в них відсутня
матеріальна основа здобування доходів
та невизначені майбутні розміри цих
доходів

Досліджуючи термін ―інтелектуальна власність‖, ми зіткнулись з
такими поняттями як власність, володіння та право власності, тому
доцільно дати їм визначення.
Власність – це економічна категорія, яка є проявом суспільних
відносин з приводу привласнення матеріальних благ.
Право власності – це врегульовані законом суспільні відносини
щодо володіння, користування і розпорядження майном.
Володіння - це фактична наявність речі у особи, яка вважає дану
річ своєю.
Отже, категорія «інтелектуальна власність» не має єдиного
трактування. Існують розбіжності щодо того чи є інтелектуальна
власність правами чи ресурсами підприємства. В жодному з них не
розкриваються властивості об’єктів як активів, що вказує на
важливість та необхідність уточнення визначення.
На нашу думку, під інтелектуальною власністю варто розуміти
сукупність інформаційних факторів, які створюються на підприємстві
та за його межами для одержання переваг над конкурентами. Права
власності являються активами підприємства, тому що захищене
законодавством право збільшує цінність підприємства на ринку.
Питанню класифікації нематеріальних активів для цілей обліку
приділяється значна увага українськими вченими.
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Більшість науковців вважають, що права користування надрами,
іншими ресурсами природного середовища не можна включати до
складу нематеріальних активів, тому що природні ресурси – це
матеріальні об’єкти, а право користування ними – це лише дозвіл
органів державної влади, який сам по собі не може використовувати у
виробництві, торгівлі, в адміністративних цілях чи для надання в
оренду іншими особам, а тому не може бути активом [11].
Лук’янюк Н.Г. пропонує вилучити слово «право», оскільки
нематеріальними активами є об’єкти інтелектуальної власності, а не
права [5].
У міжнародній практиці виділяють три основні складові
нематеріальних активів по відношенню до джерел активів:
- нові розробки (винаходи);
- організаторський капітал;
- якість людських ресурсів.
В Україні законодавчо як нематеріальні активи вирізняють
перші дві категорії. Це пов’язано з неможливістю контролю людських
ресурсів, неможливістю їх ідентифікації та відсутністю методів оцінки
людського капіталу.
Специфіка нематеріальних активів як не уречевленої частки
майна підприємства впливає на особливості їх оцінки. Відображення в
балансі об’єкта прав інтелектуальної власності, здійснення їх оцінки
можливо, якщо об’єкт буде ідентифіковано, існує можливість
надходження економічних вигід від його використання та вартість
об’єкта може бути достовірно визначена.
О. Гавриленко, С. Довгий та ін. пропонують процедуру оцінки
об’єктів інтелектуальної власності проводити з використанням шести
етапів: визначення завдання, складання плану оцінки, збирання та
перевірка інформації, застосування доречних підходів до оцінки,
узгодження, складання звіту про результат оцінки вартості [3]. Автори
врахували міжнародний досвід та виокремили теоретичні підходи до
проведення оцінки об’єктів інтелектуальної власності.
Дослідження показало, що для визначення вартості окремих
об’єктів інтелектуальної власності підприємства відповідно до
міжнародних стандартів використовують три основні підходи –
прибутковий, витратний, ринковий [3].
Суть прибуткового підходу полягає в тому, що ніхто не
вкладатиме свій капітал у придбання того чи іншого об'єкта
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нематеріального характеру, якщо такий самий дохід можна отримати
будь-яким іншим способом.
Витратний підхід заснований на припущенні, що потенційний
покупець, володіючи відповідною інформацією про предмет купівлі,
не заплатить за нього більше, ніж за інший об'єкт у складі
нематеріальних активів тієї самої корисності.
Ринковий підхід до оцінки вартості інтелектуальної власності
передбачає використання методу порівняльних продаж. Суть цього
методу полягає у прямому порівнянні оцінюваного об'єкта з іншими,
аналогічними за якістю, призначенням і корисністю, що були продані
в порівняний час на аналогічному ринку.
Висновки. Категорія «інтелектуальна власність не має єдиного
трактування, тому багато економістів використовують визначення яке
розроблене у праві. Тому пропонуємо трактувати інтелектуальну
власність як сукупність факторів завдяки яким підприємство у своїй
діяльності отримує переваги над конкурентами. Вказано на те, що
інтелектуальна власність є ресурсом, так як збільшує цінність
підприємства на ринку.
Визначено та розглянуто підходи до проведення оцінки об’єктів
інтелектуальної власності та вказано на недоліки в класифікації
нематеріальних активів.
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У статті отримала подальший розвиток необхідність гармонізації таких
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The article received a further development of the necessity of harmonization of such
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Методика
оцінки запасів є важливим інструментом організації ефективної
фінансово-господарської діяльності підприємства і викликає значний
практичний інтерес у зв'язку з потребою визначення реальної вартості
запасів. Тому вибирати метод оцінки запасів варто в залежності від
вимог користувачів бухгалтерської інформації. Навколо цих питань
велося багато дискусій, у результаті чого були сформовані різні
методи оцінки запасів. Оцінка запасів є важливою передумовою
організації бухгалтерського обліку, оскільки вона впливає на
справедливість визначення фінансових результатів.
В сучасних ринкових умовах універсального методу оцінки
активів немає. Різні методи оцінки дають різні результати щодо
собівартості списаних на виробництво чи на реалізацію матеріалів
(товарів) та їх залишку на кінець звітного періоду. Звідси – методи
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оцінки суттєво впливають на витрати і на фінансові результати
діяльності підприємства. Тому дана проблема є актуальною для
подальшого дослідження та вивчення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Достатня кількість
вчених досліджувала цю проблему, серед них: Ф. Бутинець, В.
Качалін, С. Голов, В. Костюченко, Н. Пирець, Р. Грачова, П. Павлов,
Т. Олійник та інші. Але, саме проблемні питання застосування методів
ФІФО і ЛІФО не були достатньо вивчені.
Цілі статті. Серед вчених немає єдиної думки щодо
використання методів оцінки запасів. Тому вважаємо за доцільне
детальніше дослідити дане питання з метою пошуку оптимального
методу оцінки активів.
Основний матеріал дослідження. Підприємства самостійно
обирають для себе методи оцінки товарно-матеріальних запасів.
Зазначимо, що для запасів, які мають однакове призначення та
однакові умови використання, підприємству необхідно застосовувати
тільки один з методів. Разом з тим підприємства повинні
дотримуватись загальноприйнятого принципу обліку – постійності
облікової політики. Це стосується і застосування методів оцінки
запасів. Вільний перехід від одного методу оцінки до іншого не
дозволяється. Прийняті методи оцінки запасів не повинні змінюватись
впродовж року чи більшого періоду, а їх зміна повинна мати
обґрунтування. Про це обов’язково зазначається в додатках чи
пояснювальній записці до річної фінансової звітності. Про обраний
метод оцінки вибуття запасів підприємству варто зазначити у
внутрішньому регламенті підприємства - наказі про облікову політику.
Підприємства повинні обирати метод оцінки залежно від своєї
діяльності.
Згідно П(С)БО 9 «Запаси» метод ФІФО (first-in, firs-out method
FIFO) базується на припущенні, що запаси використовуються у тій
послідовності, у якій вони надходили на підприємство (відображені у
бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими відпускаються у
виробництво (продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю
перших за часом надходження запасів [2]. Таким чином, метод
автоматично передбачає дооцінку запасів, що залишилися на балансі
до їх поточної вартості в період інфляції і відповідне зниження ціни в
період дефляції.
В МСБО 2 «Запаси» при обліку вибуття запасів дозволено
використовувати метод ЛІФО (last-in, first-out method LIFO). Формула
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ЛІФО припускає, що одиниці запасів, які були придбані або вироблені
останніми, продаються першими, і в результаті одиниці, які
залишаються в запасах на кінець періоду, є тими, що були придбані
або вироблені першими [1]. Отже, метод ЛІФО діє так, як і метод
ФІФО, але з точністю до навпаки.
Вчені торкалися різних сторін оцінки запасів. Зокрема, О.
Щеглов зупинився на основних розбіжностях між українськими та
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку: в МСБО
передбачений такий метод оцінки запасів як ЛІФО, який є
забороненим згідно П(С)БО. О. Щеглов у своїй праці пише, що даний
метод взагалі необхідно виключити із МСБО [6].
Т. Олійник у своїй праці висвітлив проблеми вибору методів
оцінки виробничих запасів на промислових підприємствах в умовах
кризи. Т. Олійник, на противагу попередньому вченому, наводить
важливий аргумент на користь методу ЛІФО, оскільки для діяльності
підприємства необхідна певна норма запасів – витрачені запаси
відразу ж мають бути поповнені. При збільшенні чи зменшенні цін
метод ЛІФО передбачає, що собівартість реалізованої продукції
відповідає витратам відповідно до рівня цін на момент продажу. В
результаті метод ЛІФО показує менший чистий прибуток у період
прояву інфляційних процесів, ніж будь-який інший метод. Так
регулюють вплив циклу економічного розвитку (піднесення і спадів)
[4].
П. Павлов працював над такою проблемою як особливості
використання різних методів запасів. Він зазначає, що при виборі
варіанта оцінки запасів до уваги приймається широкий спектр
факторів: рівень інфляції, фінансовий стан підприємства, умови
реалізації, ціноутворення, вимоги податкового законодавства тощо.
При цьому умови, в яких функціонує підприємство, є специфічними
для кожного господарського суб'єкта. Тому облікова політика на
різних підприємствах буде мати свої особливості. Принципи і правила,
що є прийнятними і корисними для управління одним підприємством,
можуть негативно вплинути на результати діяльності іншого
підприємства. Отже, підприємству при виборі методу оцінки запасів
необхідно враховувати всі чинники, які тим чи іншим чином можуть
впливати на його діяльність [5].
У своїй праці «ФІФО чи ЛІФО, або діти бухгалтера Шмідта» Р.
Грачова пояснює, що метод ФІФО приймаємо в тому випадку, якщо
пріоритет віддається Балансу (статичний облік), а метод ЛІФО - якщо
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пріоритетним вважається Звіт про фінансові результати (динамічний
облік). Інакше кажучи, доводиться вибирати між статикою і
динамікою. Статичний облік орієнтований на Баланс (сальдо
рахунків), динамічний - на Звіт про фінансові результати (обороти за
рахунками доходів і витрат) [3].
При виборі методу оцінки запасів до уваги слід брати
організаційні особливості господарського суб’єкта, специфіку
технології, що використовується підприємством у виробництві.
Якщо виробничий процес пов'язаний з використанням
виробничих запасів, які швидко псуються чи втрачають свої
властивості, доцільне використання методу ФІФО. Він дозволяє
наблизити вартість запасів, що відображаються в обліку і звітності, до
їх поточної ринкової вартості. Особливе значення надається методу
ФІФО, коли власник приймає рішення про фінансування подальшого
розвитку господарського суб'єкта: оцінюючи виробничі запаси за
собівартістю перших за часом надходження одиниць, штучно
зменшується собівартість готових виробів. Якщо ж не зменшувати
продажної вартості готових виробів, підвищується розмір прибутку,
отриманий від реалізації продукції, що використовується для
формування власного капіталу підприємства.
Метод ЛІФО вибирають підприємства, які згідно з технологією
використовують запаси тривалого терміну зберігання. Крім того,
досить велику роль даний метод відіграє у процесі прийняття
управлінських рішень. Керівництво суб'єкта господарювання може
прийняти рішення щодо застосування методу ЛIФО, якщо в процесі
діяльності виникають проблеми з вільними оборотними коштами.
Застосування даного методу, особливо в умовах високої інфляції,
дозволяє штучно підвищити собівартість готової продукції, що
збільшує її продажну вартість і, відповідно, виторг від реалізації.
Виторг, отриманий від реалізації продукції, збільшує обсяг оборотних
коштів. Однак необхідно враховувати, що розмір прибутку,
отриманого від реалізації готових виробів, буде зменшуватися, що
негативно вплине на можливість фінансування розвитку підприємства
[5].
На основі дослідження й оцінки вимог законодавства щодо
методів списання запасів, нами сформульовані власне переваги і
недоліки методів ФІФО і ЛІФО.
На нашу думку, недоліками методу ФІФО є те, що застосування
даного методу дозволяє зовнішнім чинникам економічного життя
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держави впливати на показник валового прибутку кожного окремо
взятого підприємства. Так, в умовах інфляції метод ФІФО дає
найвищий показник валового прибутку. А якщо ще взяти до уваги ту
обставину, що в умовах інфляції кожне підприємство прагне
підвищити ціни на свої товари, то показник валового прибутку у Звіті
про фінансові результати виявляється завищеним невиправдано.
Відповідно в умовах дефляції спостерігається зворотний процес:
невиправдано занижений показник валового прибутку.
Перевагами методу ФІФО є те, що запаси, що придбаваються в
умовах інфляції (дефляції), списуються при вибутті за найменшими
(найбільшими) цінами, то запаси, що залишаються на балансі, оцінені
за вартістю, наближеною до ринкової. Це говорить про те, що при
аналізі Балансу такого підприємства показники власних коштів,
оборотного капіталу і коефіцієнт покриття будуть більш реальними в
порівнянні з тим, якби підприємство використовувало для оцінки
запасів метод ЛIФО. А таке становище в умовах інфляції привабливе
для інвесторів та кредиторів.
Можна вважати, що метод ЛІФО має явні переваги, так як цей
метод дозволяє співвідносити дві величини: поточну вартість
закупівель і поточну вартість продажу, що дозволить вивести
найбільш достовірний фінансовий результат. Крім того, оцінка
вибуття запасів за вартістю, що склалася на цей момент, дає
можливість підприємству в умовах інфляції поповнювати свої запаси,
не вдаючись до пошуку додаткових джерел поповнення оборотних
коштів. Адже формування витрат відбувається за вартістю запасів,
близькою до вартості їх відшкодування. Отже, метод ЛІФО за будьяких коливань цін передбачає, що собівартість реалізованих товарів
становитимуть витрати, що відповідають рівню цін на момент
продажу. Відповідно цей метод порівняно з іншими покаже менший
(більший) валовий прибуток у період інфляції (дефляції). Таким
чином, згладжується вплив піднесення і спаду в економіці держави на
фінансовий результат кожного підприємства.
Недоліками методу ЛІФО є те, що застосування даного методу в
умовах інфляції та дефляції призводить до того, що балансовий
залишок запасів відображається за цінами перших закупівель. Тобто,
їх балансова вартість не збігається з реальною: при інфляції вона є
заниженою, а при дефляції – завищеною порівняно з поточною
вартістю.
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Таким чином, метод ЛІФО має деякі переваги перед методом
ФІФО, хоча й не позбавлений недоліків. Але законодавством України
(П(С)БО 9 "Запаси" та Законом України "Про оподаткування прибутку
підприємств") заборонено використовувати метод ЛІФО. На нашу
думку, використання даного методу є забороненим, так як він дає
можливість маніпулювати показником прибутку у звітному періоді,
залежно від часу придбання запасів.
Висновки. Отже, метод ФIФО дозволяє відобразити в обліку і
звітності вартість запасів, що приблизно дорівнює поточній ринковій
вартості, а також дає можливість підвищити розмір прибутку з метою
фінансування наступного розвитку підприємства. Особливо
ефективний даний метод, якщо підприємство використовує запаси, які
швидко псуються або втрачають свої властивості. В інших випадках,
зокрема за наявності у підприємства проблем з вільними оборотними
коштами і потрібно їхнє поповнення, використовується метод оцінки
запасів ЛIФО.
Питання вибору між методом ФІФО і методом ЛІФО – це
питання вибору між правдивістю відображення інформації у Балансі
та Звіті про фінансові результати. Балансу віддають перевагу зовнішні
користувачі (інвестори, кредитори), так як це дає змогу скласти
уявлення про ліквідність активів підприємства. Звіт про фінансові
результати важливий як для внутрішніх користувачів (керівників,
менеджерів), так і для зовнішніх, адже їм важливо знати, що
фінансовий результат не завищений і не занижений, а доходи й
витрати сформовані відповідно одне одному.
Таким чином, на основі дослідженні ми дійшли висновку, що
необхідно вирішити питання гармонізації методів ФІФО та ЛІФО. При
цьому ми отримали б ідеальний метод: з одного боку Баланс
відображатиме активи в поточних цінах (що задовольнить зовнішніх
користувачів), з іншого – Звіт про фінансові результати показуватиме
реальний фінансовий результат (що задовольнить внутрішніх
користувачів). Тому це питання залишається актуальним для
подальших наукових досліджень та вивчення.
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У статті розглянуто теоретико – методологічні та організаційні проблеми
вдосконалення розрахунків з дебіторами. Запропоновано оптимізаційну форму
бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості.
Ключові слова: дебіторська заборгованість, бухгалтерський облік, облік і
аналіз дебіторської заборгованості, платіжно-розрахункові відносини.
The theoretic-methodological and organizational problems of improvement accounts
receivable are considered. An optimization form of accounts receivable accounting is
proposed.
Key words: accounts receivable, accounting, record and analysis of accounts
receivable, payment and account relations.

Постановка проблеми. Фінансова незалежність та участь
вітчизняних господарюючих суб'єктів у міжнародних економічних
відносинах зумовлюють необхідність безперервного забезпечення
виробничого циклу оборотними засобами. Розвиток принципово
нового підходу до проблем платіжно-розрахункових відносин між
суб'єктами ринку зумовлює необхідність досліджувати похідну
уповільнення даних відносин – дебіторську заборгованість.
Наукова новизна статті полягає у формуванні єдиної економічної
концепції
дебіторської
заборгованості
шляхом
постановки,
теоретичного обґрунтування і вирішення проблем, пов'язаних з
вдосконаленням обліку та аналізу дебіторської заборгованості на новій
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методичній основі. Реалізація підходу потребує отримання науково
обґрунтованих результатів: 1) розроблення рекомендації з питань
створення єдиної економічної концепції дебіторської заборгованості
підприємств, використання якої сприятиме підвищенню ефективності
управління на мікро- та макрорівнях; 2) розроблення комплексного
підходу щодо оцінювання дебіторської заборгованості за чистою
реалізаційною вартістю з урахуванням вимог національних стандартів
бухгалтерського обліку, що передбачає використання аналітичної та
математичної моделей розрахунку резерву сумнівних боргів.
Серед основних недоліків існуючої системи обліку та аналізу
дебіторської заборгованості можна визначити такі: а) для прийняття
зацікавленими особами адекватних та вчасних рішень щодо існуючої
політики управління істотне значення мають актуальність і якість
інформації про стан розрахунків з дебіторами, що формується на базі
даних бухгалтерського обліку конкретних суб'єктів господарювання;
б) невирішені проблеми відображення в обліку довгострокової
дебіторської
заборгованості,
оцінки
поточної
дебіторської
заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги.
Зазначені проблеми вказують на необхідність пошуку
специфічних засобів аналізу дебіторської заборгованості, спрямованих
на отримання інформації комплексного характеру, достатньої для
прийняття рішень щодо глибини кризи неплатежів аналізованого
суб'єкту.
Виклад основного матеріалу. Від початку формування
ринкових відносин в Україні і донині існує чимало актуальних
нерозв’язаних
питань, пов’язаних
з
обліком дебіторської
заборгованості. Це відповідно обумовлює постійний перегляд
нормативних актів і регламентуючих документів, вироблення нових
шляхів удосконалення організації та методики обліку розрахунків з
дебіторами.
На основі аналізу наукових праць і проведення досліджень у цій
сфері обліку, можна, на наш погляд, назвати кілька проблемних
питань: відсутність чіткого механізму управління дебіторською
заборгованістю і схеми деталізації та співвідношення різних видів
дебіторської заборгованості у загальній їх структурі; вивчення обліку
сумнівних боргів, зокрема резерву на їх покриття з метою зближення
бухгалтерського та податкового обліку; потреба змін у будові регістрів
аналітичного і синтетичного обліку дебіторської заборгованості.
Сьогодні облік дебіторської та кредиторської заборгованостей ведеться
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в одному регістрі – Журналі №3, а вони є зовсім різними об’єктами
бухгалтерського обліку, які лише частково пов’язані між собою.
Розгляд сучасних підходів до класифікації дебіторської
заборгованості дало змогу виявити низку проблем. Для їх вирішення
можна
запропонувати
методику
класифікації
дебіторської
заборгованості, що дає можливість здійснювати порівняльний аналіз
варіантів групування розрахунків з дебіторами за класифікаційними
ознаками з метою розробки різних типів класифікації.
Згідно з такою методикою класифікацію дебіторської
заборгованості слід проводити у такій послідовності: визначення мети,
формулювання завдань, конкретизування користувачів інформації,
вибір ознаки класифікації, визначення приоритетних принципів,
надання переліку можливих типів класифікації, вибір оптимального
типу, групування дебіторської заборгованості за обраним типом.
Слід зазначити, що класифікація дебіторської заборгованості, яка
запропонована діючим в Україні Планом рахунків та П(С)БО №10
―Дебіторська заборгованість‖ не задовольняє в повному обсязі
потребам користувачів при складанні фінансової звітності. Для
вирішення даної проблеми на підприємстві можна було б
запропонувати декілька альтернативних варіантів. Зокрема, внесення
змін до П(С)БО №10 ―Дебіторська заборгованість‖ стосовно
віднесення до поточних активів дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи та послуги, внесення змін до Плану
рахунків, які забезпечать окремий облік довгострокової та поточної
дебіторської заборгованості.
Базуючись на проведеній систематизації можливих варіантів
групування дебіторської заборгованості, необхідно створити
системний класифікатор з використанням ознак, принципів та мети
класифікації, якісної характеристики ознаки, користувачів інформації,
типів класифікації. Використання даної розробки сприяє наданню
якісної бухгалтерської інформації для контролю, аналізу та управління
залежно від конкретних потреб користувачів у період антикризового
регулювання.
Результати проведеної систематизації дають змогу визначити
такі види оцінювання дебіторської заборгованості, як: 1) на основі
первісної собівартості – оцінювання, яке визначають за номінальним і
спонтанним методами оцінювання; 2) на основі вартості реалізації –
факторингове, форфейтингове, експертне, чисте реалізаційне
оцінювання, оцінювання при дисконті векселя, оцінювання, що

216
Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

визначають за величиною сумнівних боргів; 3) на основі поточної
вартості – оцінювання з урахуванням валютного курсу, індексу цін і
оцінювання з урахуванням поточної процентної ставки; 4) на базі
теперішньої вартості – теперішня оцінка на основі первісної вартості і
поточної вартості.
З метою мінімізації відхилень розрахункової вартості боргу від її
реальної величини можна запропонувати комплексний підхід до
оцінювання дебіторської заборгованості, що базується на коригуванні
первісної вартості дебіторської заборгованості відповідно до
коефіцієнта часу. Коефіцієнт часу дає змогу оцінити заборгованість
господарюючого суб'єкта у даний час з урахуванням зростання
вартості в часі та зміни загальної купівельної спроможності грошових
коштів. Використання в бухгалтерському обліку комплексного
оцінювання дебіторської заборгованості забезпечує врахування впливу
на зміну вартості водночас минулих і умовно можливих минулих
тимчасових процесів, що створює можливість для прогнозування
напрямків і обсягів поточних та майбутніх грошових потоків
підприємства.
Створення ефективної системи контролю за якістю обліку
розрахунків з дебіторами вимагає розробки чіткої та досконалої
класифікації дебіторської заборгованості, уніфікації способів її оцінки
та документів аналітичного обліку. Це, відповідно, дозволить
накопичувати інформацію про розрахунки з дебіторами з різними
рівнями деталізації і узагальнення.
Потребують розробки також моделі співвідношення дебіторської
та кредиторської заборгованостей і певного інструментарію, який
дозволив би швидко та якісно виявляти негативні явища, що
впливають на кількісні та якісні зміни цих заборгованостей. Бажаним є
співвідношення, коли кредиторська заборгованість переважає
дебіторську на 10-20%. Однак, як показують дослідження, на деяких
підприємствах кредиторська заборгованість переважає зобов’язання
дебіторів у 10 і більше разів. Цьому можуть сприяти певні причини, і
саме їх аналіз дозволить прийняти відповідні управлінські рішення.
Ще одним шляхом покращення обліку дебіторської
заборгованості можна вважати такий принцип, як ―обачність‖, що
дозволяє уникнути факти шахрайства, неефективної кредитної та
інкасаційної політики, помилок у бухгалтерському обліку. Дебіторська
заборгованість за продукцію, товари, роботи і послуги відображається
в бухгалтерській звітності у чистій реалізаційній вартості, що враховує
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величину резерву сумнівних боргів. В цьму випадку слід
запропонувати комплексний методичний підхід до розрахунку резерву
сумнівних боргів, розробити його комплексну методику, що містить
аналітичну і математичну моделі розрахунку.
Суть аналітичної моделі полягає в оцінюванні рівня
платоспроможності дебітора на основі розроблених критеріїв рівня
неплатоспроможності, за результатами якого списують дебіторську
заборгованість покупців і відображають списані суми як сумнівний
борг. Процес визначення величини резерву сумнівних боргів з
використанням аналітичної моделі доволі трудомісткий, але він дає
змогу отримувати точний розрахунок величини резерву сумнівних
боргів і реальну оцінку чистої реалізаційної вартості поточної
дебіторської заборгованості.
Математична модель визначення величини резерву заснована на
методі класифікації дебіторської заборгованості за термінами
непогашення. Розроблення математичної моделі визначення величини
резерву сумнівних боргів менш трудомістке і забезпечує повне
зарахування в рівних частках суми непогашеної дебіторської
заборгованості в такий резерв на час визнання заборгованості
безнадійної.
Використання комплексного методичного підходу до розрахунку
резерву сумнівних боргів забезпечує розробку комплексної політики
розрахунку такого резерву, виходячи з всебічного оцінювання
розмірів, складу та термінів виникнення дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи і послуги з урахуванням специфіки
господарюючого суб’єкта.
Для забезпечення виконання принципу «обачності» і зближення
бухгалтерського і податкового обліку пропонуємо внести зміни до
Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», в яких би
зазначалося, що суми резерву сумнівних боргів відносяться до валових
витрат. І в зв’язку з тим, що дебіторська і кредиторська заборгованості
- це зовсім різні об’єкти бухгалтерського обліку, котрі
регламентуються різними нормативними актами і П(С)БО, зокрема
відповідно П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» і П(С)БО 11
«Зобов’язання», пропонуємо вести синтетичний облік цих
заборгованостей у різних регістрах.
Висновки. З метою надання якісної бухгалтерської інформації
про
заборгованість підприємства, користувачам для прийняття
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рішень, можна запропонувати оптимізаційну форму бухгалтерського
обліку дебіторської заборгованості, для якої властиві:
а) наявність єдиного підходу до обліку заборгованості
(дебіторської та кредиторської), зумовленого такими його перевагами,
як: можливість проведення порівняльного аналізу і загального
оцінювання дебіторської та кредиторської заборгованості; пов'язаність
суб'єктів обліку (будь-яке підприємство може бути у ролі дебітора і
кредитора);
б)
високоякісний
облік
довгострокової
дебіторської
заборгованості, зумовлений: наявністю розробки єдиного підходу до
реєстрації та обліку довгострокової дебіторської заборгованості в
системі синтетичних рахунків; веденням аналітичного обліку за
кожним видом довгострокової дебіторської заборгованості в
розроблених відомостях аналітичного обліку; узагальненням та
накопичуванням
аналітичної
інформації
про
довгострокову
дебіторську заборгованість.
Отже, створення ефективної моделі обліку дебіторської
заборгованості дозволить уникнути ризиків неплатоспроможності і
зниження показників ліквідності внаслідок отримання об’єктивної та
своєчасної інформації для прийняття оптимальних управлінських
рішень.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Правові
засади організації та ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності для підприємств визначено Законом України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.99 р. №996-XIV, згідно з яким керівник підприємства
зобов’язаний створити необхідні умови для правильного ведення
бухгалтерського обліку і забезпечити виконання ним основної функції:
надання користувачам достовірної, оперативної інформації.
Облікова політика є обов’язковою внутрішньогосподарською
процедурою, з якої починається облік, тому до її формування
необхідно підходити дуже відповідально, оскільки від прийнятих
облікових оцінок залежить фінансовий результат діяльності
підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти
питання формування облікової політики підприємства вивчалися
вченими, зокрема П. Житним, З.В. Кір’яновою, Є.А. Мізіковським,
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М.С. Пушкарем, М.Т. Щирбою та ін. Проте достатньою мірою це
питання не розкрито, що й зумовило вибір об’єкта дослідження.
Виклад основного матеріалу. Ідеологію підприємства на
тривалий період визначає облікова політика. Вона дає змогу
оперативно реагувати на зміни, що відбуваються у виробничому
процесі, та пристосовувати його до умов зовнішнього середовища.
Вихідні положення облікової політики є єдиними для всіх
підприємств. Від умілого її формування багато в чому залежить
ефективність управління господарською діяльністю та стратегія
розвитку на тривалу перспективу.
Слід погодитися з думкою бухгалтерів-практиків, які
зауважують, що створення облікової політики на підприємстві – дуже
трудомісткий і відповідальний процес. Адже підприємству не один рік
доведеться працювати і враховувати свої активи і зобов’язання згідно
з розробленою обліковою політикою. Це вимагає від підприємства
більш зваженого підходу до її розробки.
Проте сьогодні ми спостерігаємо формальний підхід до
формування облікової політики. Це пов’язано з відсутністю
достатнього практичного досвіду управління в ринкових умовах, а
також не надання керівництвом підприємств належної уваги цьому
процесу.
До основних причин, внаслідок яких виникла така ситуація,
відносять:
1) Несформованість стійких товарних та фінансових ринків, а
також їх інфраструктури. Господарюючі суб’єкти у багатьох випадках
вимушені працювати за правилами, які їм диктують інвестори,
постачальники, в збиток своїм стратегічним планам.
2) Відсутність достатнього досвіду роботи у новому
економічному середовищі, що негативно позначається на процесах
формування облікової політики. Вітчизняні підприємства при
формуванні облікової політики ще не навчилися ефективно
використовувати можливості управлінського обліку.
3) Розрізнене впровадження функціональних процесів, без
відповідної підготовки. В результаті – планування, облік та аналіз
здійснюються на високому рівні, а виробнича система розвивається та
вдосконалюється слабо.
4) Відсутність у Законі України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» чітких правил щодо формування та
реалізації облікової політики [1, c. 19-21].
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Отож, чинні нормативні акти можуть не давати відповіді на ті чи
інші питання, або їх застосування не забезпечує формування повної та
достовірної інформації про об’єкти бухгалтерського обліку.
Вирішенню цих проблем мають сприяти знання та вміння
використання фахівцями з бухгалтерського обліку не тільки
закріплених нормативно, а й основних загальнонаукових принципів.
Серед відомих загальнонаукових принципів найважливішими
для формування облікової політики є: системність, комплексність,
науковість, і обґрунтованість, ефективність, планомірність і динамізм,
профілактика, неперервність, «селекція», сумісність особистих,
регіональних, державних інтересів тощо[2, с. 26].
Поряд із загальними принципами управління виділяють
специфічні, яких потрібно дотримуватись при формуванні облікової
політики. До них відносять наступні:
 Законності: обрані підприємством методичні прийоми та
процедури ведення обліку не повинні суперечити чинному
законодавству та нормативним документам.
 Достовірності:
облікова
політика
має
забезпечити
достовірність формування показників, що характеризують результати
діяльності підприємства;
 Раціональності: відбір способів ведення обліку має
здійснюватись на підставі зіставлення результативності отриманої
інформації та витрат з опрацювання та застосування цих способів у
обліковій політиці.
 Ефективності: обрані способи ведення обліку спрямовуються
на підвищення інформативності керівництва в процесі ведення
фінансово-господарської діяльності.
 Адекватності: облікова політика підприємства повинна
відповідати особливостям умов його діяльності.
 Єдності: облікова політика має бути єдиною для
підприємства незалежно від кількості його підрозділів, філій або
дочірніх підприємств.
 Суттєвості: є одним з критеріїв необхідності розкриття
інформації у фінансових звітах та вибраного того чи іншого способу в
примітках до них, відсутність яких у фінансовій звітності і примітках
до неї може суттєво вплинути на економічні рішення користувачів.
 Професійного судження – є умовою вибору одного з
альтернативних варіантів передбачених чинним законодавством або
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розробки того чи іншого способу облікової політики підприємства [3.
с. 171-173].
Слід зазначити, що в ринкових умовах господарювання
професійне судження бухгалтера є одним із засобів забезпечення
надання користувачам для прийняття обґрунтованих управлінських
рішень повної, правдивої та неупередженої облікової інформації про
фінансовий стан і результати діяльності підприємства. Саме тому,
воно є одним із засобів створення якісної облікової політики, та
ґрунтується на його знаннях, досвіді та кваліфікації [3. с. 82-83].
В окремих країнах, зокрема в Росії до принципів формування
облікової політики підприємства відносять «припущення» та
«вимоги». Однак, проф. З.В. Кір’янова та проф. Є.А. Мізіковський
пропонують розрізняти ці два терміни таким чином: поняття
«припущення» передбачає визначені умови, що створює підприємство
при постановці обліку, які не повинні мінятися (базовий принцип); під
«вимогами» розуміють неухильне дотримання правил ведення
(методології) обліку (основний принцип) [3, с. 171].
Отже, при розробці облікової політики необхідно керуватися як
специфічними принципами, властивими бухгалтерському обліку, так і
загальними організаційно-управлінськими, які впливають на вибір
істотних чинників і характеризують зв’язки внутрішніх господарських
процесів із зовнішнім середовищем.
Відповідно до вищесказаного, труднощі розробки облікової
політики полягають у тому, що фахівці з обліку повинні не тільки
розуміти теорію, що стоїть за проголошеними бухгалтерськими
принципами обліку, а й знати:
1. якою мірою цих принципів по суті та за формою
дотримуються на практиці;
2. який допускається ступінь свободи здійснення цих принципів
за їх природою.
Для вирішення аналогічної проблеми в США розроблено
«Надання даних про облікову політику» (Рекомендації). Ці
рекомендації ідентифікують і описують принципи обліку та методи їх
використання, які суттєво впливають на визначення і зміну
фінансового стану та результати діяльності. Особливу увагу
рекомендується приділяти описанню принципів і методів, на які випав
вибір з наявних припустимих альтернатив, і розгляду незвичайних,
нових та галузевих принципів і методів [1, с. 22].
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Отже, на сьогоднішній день є необхідним переосмислення ролі
облікової політики в процесі управління підприємством. Саме
управлінська спрямованість облікової політики має сенс, оскільки
повною мірою може впливати на процеси господарювання.
Відсутність сформованих товарних і фінансових ринків, їх
інфраструктури, науково-обгрунтованих рекомендацій формування
облікової політики, формування облікової політики тільки задля
обліку, потребують суттєвого підвищення кваліфікаційного рівня
бухгалтерів. Фахівці з обліку повинні не тільки керуватись основними
принципами обліку, а й брати участь у розробці стратегічних
управлінських рішень. На нашу думку, це основні причини, що
стримують реалізацію у господарській практиці можливостей
облікової політики. Перспективним напрямом цієї проблеми є
дослідження принципів формування облікової політики.
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В даній роботі проведено дослідження основних проблем та перспектив
розвитку електронних грошей в Україні та особливості їх відображення в обліку.
Проаналізовано законодавче забезпечення обігу віртуальних грошей та їх податковий
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запропоновано свої заходи, щодо перспектив розвитку електронних грошей в Україні.
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Здійснено детальне відображення бухгалтерських записів з використанням Інтернетсистеми Webmoney і "Інтернет-банкінг" у господарській діяльності підприємства.
Ключові слова: технологія електронної комерції, системи на основі
електронних грошей, системи Інтернет-банкінгу, Інтернет-аудиторія.
This research investigates the principal problems and perspectives of the
development electronic money in Ukraine. The analysis includes of the legislative ensuring
of virtual money and tax accounting, international experience concerning with introduction
and using of web-money, and offered the actions for the perspectives of the development of
electronic money in Ukraine. The work research gives the detailed practice information of
the accounting records using Internet Webmoney system and Internet banking in economic
activities.
Keywords: the technology of electronic commerce, systems based on electronic
money, Internet banking systems, Internet audience.

Вступ. Актуальність дослідження полягає насамперед в тому,
що електронні гроші – це малодосліджений об’єкт в Україні, протее їх
уже тривалий час використовують у системі розрахунків за товари і
послуги в розвинених країнах світу, тобто вони стають основним
платіжним засобом, важливим інструментом функціонування
інфраструктури електронного бізнесу.
Проблема дослідження це те, що Україна у своєму розвитку
електронної комерції значно відстає від провідних країн світу, які
проголосили основним напрямом соціально-економічного прогресу
побудову інформаційного суспільства.
Новизна дослідження полягає в тому, що здійснено аналіз
основних
платіжних інтернет-систем
України,
відображено
порівняльну характеристику бухгалтерських записів при здійсненні
операцій купівлі-продажу через розрахункові рахунки, Інтернетплатіжні системи та з використанням Інтернет-банкінгу, визначено
основні проблеми розвитку електронних грошей та запропоновано
шляхи їх вирішення.
За підсумками 2009 року Інтернет-аудиторія в Україні склала
8 млн. 250 тис. унікальних користувачів, що на 1 млн. 613 тис. більше
аналогічного показника 2008 року. Про це свідчать результати
дослідження, проведеного компанією "GfK Ukraine".
Проте, для порівняння, тоді як в Україні нараховують
приблизно 18% користувачів інтернету, то заданими internetworldstats
в США користуються Інтернетом 69,6%населення країни, загалом в
ЄС це 50,9%, в Росії це 36,5% користувачів.

225
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки

Рис.1. Динаміка розвитку Інтернет-аудиторії в Україні
На сьогоднішній день кількість Інтернет користувачів в Україні
постійно зростає, що спричинює відповідно зростання кількості
електронних платежів, так наприклад:

Рис.2.Обсяг інтернет-користувачів в різних країнах світу
Даний графік демонструє нам, що вже через 2 роки очікується
справжній бум Інтернет комерції. Ведеться до того, що приблизно 2025% користувачів Інтернету в Україні використовують електронні
гроші.
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Що ж таке електронні гроші? Сутність електронних грошей
можна розглядати з економічного, юридичного, технічного погляду. З
економічного погляду:
Електронні гроші прив’язані до
певної традиційної грошової
одиниці
Мають установлений
фіксований курс обміну

Міра
Засіб
вартост
обігу
і
Схема 1. Економічна сутність електронних грошей
З юридичного погляду:
Грошове зобов’язання емітента, який повинен обміняти їх на
традиційні гроші за вимогою пред’явника
Схема 2. Юридична сутність електронних грошей
З технічного погляду :
Електронний запис про певний обсяг вартості,
який захищений відповідними криптографічними алгоритмами
Функціонують на основі
Смарт-карток

Програмній основі

Схема 3. Технічна сутність електронних грошей
На мою думку найпростішим поясненням змісту віртуальних гр
ошей є класичний погляд, відповідно до якого:
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Електронні гроші

Грошові зобов’язання
емітента в електронному
вигляді, які знаходяться на
електронному носії в
розпорядження користувача

Відповідають наступним параметрам:
1)Фіксуються і зберігаються на електронному носії
2)Випускаються емітентом при отриманні від
інших осіб грошових коштів, в обсязі не меншому
ніж емітована грошова вартість
3) Є засобом платежу іншими ( крім емітента) організаціями
Схема 4. Класичне розуміння сутності електронних грошей
Звичайно як будь який вид платежів, електронна комерція має
свої переваги та недоліки. Інтернет-гроші мають наступні переваги
перед готівкою:
1. Моментальність: продавець знає про надходження коштів
відразу ж після оплати товару або послуги покупцем;
2. Повна автоматизація: платежі обробляються цілодобово і в
режимі реального часу;
3. Мобільність: поповнення свого гаманця або розрахунок за
товари/послуги не прив’язано до географічного положення абонента;
4. Дуже низька вартість емісії електронних грошей - не потрібно
карбувати монети і друкувати банкноти, використовувати метали,
папір, фарби і т. д.;
5. Безпека –– захищеність від розкрадання, підробки, зміни
номіналу і т.д., забезпечується криптографічними та електронними
засобами, і інші переваги.
Недоліки Інтернет- грошей :
1. Відсутність діючого правового регулювання, –– в Україні діє
положення "Про електронні гроші в Україні", проте воно регламентує
діяльність тільки тих електронних грошей, які випускаються банками.
2. Незважаючи на відмінну портативність, електронні гроші
мають потребу в спеціальних інструментах зберігання та обігу;
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3. Теоретично можливі розкрадання електронних грошей, за
допомогою інноваційних методів, використовуючи недостатню
зрілість технологій захисту.
4. Зацікавлені особи можуть намагатися відслідковувати
персональні дані платників та обіг електронних грошей поза
банківською системою;
5. Засоби криптографічного захисту, якими захищаються
системи електронних грошей, ще не мають тривалої історії успішної
експлуатації;
Найвідомішими у світі спеціалізованими інтернет-системами є:
Paycash, PayPal, Яндекс.Деньги, , E-gold, і WebMoney. Так, наприклад
в Америці готівка майже не використовується при розрахунках,
населення використовує систему Paypall і кредитки.Найбільш
популярна в Україні –– це система Webmoney.
На прикладі системи WebMoney розглядається основна ідея
роботи платіжної інтернет-системи. Суть полягає в тому, що
відбувається переведення звичайних грошей на віртуальні титульні
знаки з метою здійснення моментального платежу.
При наявності інтернет-магазину, і не маючи віртуального
гаманця продавець втрачає потенційних клієнтів. Також в деяких
випадках, це набагато зручніше ніж здійснювати банківський переказ.
Чому? Для фізичних осіб:
1. Немає необхідності відкривати банківський рахунок, який є
не безкоштовним;
2. Зручність поповнення віртуального гаманця: можна через
картки-поповнення, спеціальні пункти, можливість поповнити онлайнрахунок є навіть, практично в кожному університеті через I-box.
3. В наявності є великий спектр послуг, які можна оплачувати
безпосередньо з мобільного телефону, використовуючи його як
онлайн-гаманець.
4. Відсутність географічної прив’язки .
5. Можна здійснювати самостійно обмін валют в будь який час.
Для юридичних осіб:
1.Навідмінно від роботи банків, переказ грошей здійснюється
цілодобово. Також будуть всі необхідні бухгалтерські документи для
підтвердження здійснених операцій.
2. Прискорюється рух товарно-грошового обігу.
Проте підприємства, що бажають працювати на законних
підставах, не мають такої можливості через законодавчу
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неврегульованість цього питання. Через повну безконтрольність
інтернет-бізнес в Україні взагалі не оподатковується, тобто об’єктом
оподаткування є тільки ті кошти, що виведені на банківський рахунок.
У таких умовах кожна платіжна система вигадує свою власну
схему роботи. Замість поняття «електронні гроші» оператори ринку
використовують поняття «права та вимоги», хоча в наявності всі
ознаки грошових взаємозаліків. Проте, це не суперечить
законодавству (базується на нормах Цивільного Кодексу).Клієнт
поклав у систему реальні гроші, а назад вимагає права-вимоги, якими
ж і розплачується за товари та послуги.
Незрозумілим залишається факт: НБУ передбачив, що розмір
електронних грошей на одному «гаманці», що знаходиться в
розпорядженні фізичної особи, і сума однієї транзакції не повинні
перевищувати 5 тис. грн. Проте, існує безліч товарів і послуг, вартість
яких перевищує дану суму, тому граничне обмеження є недоцільним.
Такий юридичний казус виникає не тільки через відсутність
профільного закону а й через дію постанови НБУ № 178 від 25.06.2008
року «Про затвердження Положення про електронні гроші в Україні»,
згідно якого емітентами електронних грошей можуть бути тільки
акредитовані банки і лише в гривнях. Багато що вказує на те, що в свій
час це положення було прийняте під тиском банків, які таким чином
хотіли усунути конкурентів з ринку.
Підприємству приходиться сплачувати комісію при введені і
виведенні грошей через банк в систему, тому для підприємства на
даний момент розвитку електронної комерції в Україні найвигідніше
при здійсненні онлайн-платежів використовувати систему «Інтернетбанкінгу», яка є додатковою послугою при відкритті поточного
рахунку.
У бухгалтерському обліку витрати на встановлення систем
«Клієнт-банкінг» і «Інтернет-банкінг» класифікуються як плата за
розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банку, згідно п
18 ПСБО № 16 відображаються у складі адміністративних витрат.
Виникає питання як врегулювати дану ситуацію?
1. Необхідно створити відповідний Закон України стосовно
платіжних-інтернет систем, який б чітко давав визначення суті
електронних грошей, дозволив ефективно здійснювати свою
діяльність небанківським установам, і таким чином зробити
електронну комерцію найбільш привабливішим з точки зору
економності розрахунків та надійності платежів в Україні.
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Я вважаю, що відображення електронних грошей в
бухгалтерському обліку на рахунку «Розрахунки з іншими
дебіторами», тільки через те, що інтернет-платіжна система є
небанківською устанвовою, є не доцільним, логічніше відображати ці
кошти на спеціально створеному новому рахунку «Електронні гроші в
Інтернет-системі».
2. Я б пропонувала зменшити % ставку комісійного платежу в
банках при введенні і виведенні грошей в систему Ukrwebmoney,
таким чином збільшити оборот грошей і в результаті свій прибуток.
Висновки. Отже, ключовими проблеми розвитку електронних
грошей в Україні є:
1. Психологічна
та
технологічна
непідготовленість
регулюючих органів,і низький ступінь їх компетентності.
2. Відсутність діючого законодавства в сфері інтернет-бізнесу
та електронної комерції.
3. Відсутність поінформованості суспільства в цілому
4. Великі комісійні платежі за введення і виведення грошей
через посередників.
5. Не всі потенційні інтернет покупці мають створені онлайнгаманці в платіжній інтернет-системі.
Перспективи розвитку:
1. Відсутність регіональної прив'язки
та необхідність
створення унікальних і зручних інтернет-платіжних систем в Україні
2. Лібералізація діяльності чинної банківської системи та
розвиток державно-правових умов для діяльності СЕГ.
3. Необхідно здійснювати загальну популяризацію інтернетсистем
4. Інтегрування закордонних платіжних систем на український
ринок
5. Глобальна доступність
В той час як в європейських електронних платіжних системах,
DigiGold і GoldMoney для гарантії безпеки віртуальні гроші частково
або повністю підтверджені дорогоцінними металами, а користувачі
соціальної мережі Facebook можуть обмінюватися грошовими
переказами в євро чи американських доларах, в Україні питання
електронної комерції знаходиться на стадії розвитку.
Електронні перекази займають все більшу частину грошового
обороту у всьому світі за рахунок своєї швидкості і простоті. Саме
тому в Україні слід також розвивати електронну комерцію.
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СУЧАСНА ПАРАДИГМА ФОРМАЛЬНОГО І
НЕФОРМАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ
© Підвальна О.Г., Лисий В.О., Ломачинська І.В.
Для організації, на даному етапі розвитку України, важлива система лідерства,
адже успішний керівник – успішна організація. В будь-якій організації є формальний
лідер, що посідає крісло директора чи іншого керівника та неформальний, який має
авторитет серед працівників.
Ключові слова. Формальний лідер, неформальний лідер, керівництво,
лідерство.
For organization, on this stage of development of Ukraine, important system of
leadership, in fact a successful leader is successful organization. In any organization there is
a formal leader, which occupies the arm-chair of director or other leader and informal which
has authority among workers.
Keywords. Formal leader, informal leader, guidance, leadership.

Постановка проблеми. Організації, що досягають успіху,
відрізняються від інших, головним чином, тим, що мають динамічніше
і ефективніше керівництво, суть якого є важливим у їх діяльності.
Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку
України є важливим питання правильного та ефективного керівництво
підприємством та організацією задля виходу з кризового стану.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема лідерства
розглядається у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних
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дослідників, зокрема Л. Даниленко, О. Гурової, Л. Карамушки, І.
Лікарчука, О. Мармази, В. Маслова, Т. Десятова, О. Коберника, Б.
Тевліна, Л. Якубової, Н. Чепурної, К. Бартол і Д. Мартін, Джорстад Я.
Виклад основного матеріалу. Лідерство — це здатність
впливати на індивідуумів і групи людей, щоб спонукати їх працювати
для досягнення цілей; це тип управлінської взаємодії, заснований на
найбільш ефективному для даної ситуації поєднанні різних джерел
влади і направлений на спонукання людей до досягнення загальних
цілей.
Лідер може бути формальним, призначеним ―зверху‖ керівником
групи, чи неформальним, коли він не має адміністративної влади, але
здатний силою свого особистого авторитету впливати на інших членів
групи.
Лідерство – це відносини домінування та підпорядкування,
впливу і дій відповідно до нього в системі внутрішньогрупових
відносин [1].
У будь-якій організації є лідери двох типів:
- формальний лідер;
- неформальний лідер.
Ефективний керівник — це людина, яка ефективно управляє
своїми підлеглими і одночасно є лідером для них. Його мета—
впливати на інших таким чином, щоб вони виконували роботу,
доручену організації. Під формальним лідерством прийнято розуміти
пріоритетний вплив певної особи на групу, який ґрунтується на
керівному положенні цієї особи, пов'язаної з володінням певними
ресурсами і владою. Неформальне лідерство розуміється як
суб'єктивні здібності, готовність та вміння людини виконувати функції
лідера, при цьому з боку членів групи повинне бути визнання за цією
людиною керівництва.
Формальний лідер (явний) – це керівник організації або її
відділу. Роль неформального лідера визначається на основі негласного
визнання колективом його авторитету. Характер взаємодії
формального і неформального лідерів і визначає загальну
ефективність управління організацією. Визначальний принцип
лідерства – це визнання за людиною здатностей розуміти інтереси і
потреби інших людей і управляти ними відповідно до цих інтересів і
потреб. Таким чином, для ефективного управління організацією
керівникові необхідно виявити неформальних лідерів в групі,
визначити їх тип: конструктивний або деструктивний.
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Відповідно до ситуації і залежно від типу впливу неформального
лідера, керівник повинен вибрати доцільну стратегію поведінки по
відношенню до неформальних лідерів: використовувати силу їх
впливу на благо організації або позбавлятися від них, якщо ситуація
виходить з-під контролю [2].
Термін «лідерство» (англ. leadership), який в українському
варіанті перекладу зустрічається також як «провідництво», має багато
визначень, у яких важко прослідкувати його чітке відмежування від
менеджменту, оскільки ці два поняття є взаємопроникливими. Багато
дослідників, зокрема, Б. Фідлер заперечують розмежування понять
лідерство та менеджмент, наголошуючи на тому, що вони мають
«тісний зв’язок» та є дуже близькими, бо кожне з них спрямоване на
мотивацію людей та ціль організації. На думку Т. Буша, в усіх
визначеннях освітнього лідерства можна чітко виділити два основні
елементи. По-перше, лідерство – це процес впливу на поведінку інших
людей, та по-друге, як і менеджмент, воно спрямоване на досягнення
певних цілей та завдань Дослідник Н. Андріанов вважає, що
«керівництво здійснюється однією особою, а управління – це
діяльність, яка спрямовує та регулює суспільні відносини за
допомогою спеціального органу». Керівництво, на його думку, є
поняття більш широке, бо воно передбачає визначення мети та
конкретизацію задач у зв’язку з основними напрямками роботи та
спеціалізацією функцій. Управління розглядається ним як
адміністративна функція керівництва, вона передбачає реалізацію
загальних функцій управління в будь-якому спеціальному виді
діяльності [3].
Марвін Бауер (Marvin Bower), наприклад, вважає, що лідерство –
це прийняття на себе відповідальності за всю компанію для
досягнення вагомих результатів. Він наголошує, що формальну владу
буде замінено лідерством.
Стара система управління, що опиралася на фіксовані
повноваження буде неефективною, натомість бізнесом керуватиме
група лідерів. Як зазначають Цун-Ян Сі та Сара Їк (Tsun-yan Hsieh and
Sara Yik), лідерство є точкою відліку стратегії. Вони розрізняють
поняття ефективного менеджера та справжнього лідера, зазначаючи,
що ефективні менеджери досягають передбачуваних результатів,
натомість лідери створюють прорив в управлінні, генерують нові ідеї.
Лідерство і влада – нерозривно пов'язані поняття. Завжди, коли
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говоримо про лідерство, маємо на увазі певний вплив над іншими – чи
то формальна, чи неформальна влада.
Не завжди людей, які мають владу можна назвати лідерами,
хоча завжди справжній лідер має владу над іншими. Формальна влада
керівників опирається на делегованих повноваженнях, натомість влада
лідера ґрунтується на особистих здібностях і професійних знаннях. На
мою думку, влада та лідерство – це не авторитаризм, а передусім,
підкорення і служба. Щоб відповідати викликам нової економіки
сучасний лідер має володіти такими рисами: екстраверсійність,
рішучість, критичність, чутливість, багатий досвід і терпеливе
ставлення до помилок, орієнтованість на результат, сміливість,
впевненість, свобода від стереотипів, харизматичність. Однозначно,
такої людини з усіма цими рисами не існує, але справжній лідер
завжди буде прагнути до ідеалу. Наведемо такі кроки щодо
формування системи лідерства в організації:
- пояснення філософії управління певної організації;
- формулювання і доведення до кожного, що ж фірма від нього
очікує;
- зміна моделі поведінки керівництва:
- чітка та неухильна відповідність слів і справ. Кожен, навіть
щонайменший відступ від цього правила, відкидає всіх назад;
- готовність показати приклад, навчити;
- неприпустимість оцінки співробітників;
- ввічливість в будь-яких ситуаціях, неприпустимість образ;
- роз'яснення всім місії, бачення, стратегічних завдань
організації. Без знання і розуміння основ корпоративної культури
працівник не може бути лідером, інакше є небезпека, що буде
дисбаланс між організаційними й особистими завданнями організації;
- відкритість і доступність до потрібної інформації;
- створення системи, в якій всі рішення ухвалюють колегіально з
урахуванням думки кожного, в ході чітко організованої дискусії [4].
Кар’єра лідера залежить не тільки від загальних умов, в яких він
діє, але і від його особистих якостей, від того, як він здійснює основні
функції лідера. До основних функцій лідера можна віднести
конструктивну, організаційну, координаційну та інтегративну.
Конструктивна функція полягає у вираженні інтересів групи в
конкретних завданнях. Вона має бути зорієнтована на задоволення
інтересів усіх чи принаймні більшості членів групи. Здійснення
конструктивної функції – необхідна умова лідерства та його успіху.
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Організаційна функція – формальний лідер здійснює підбір
кадрів і вироблення системи управління групою. Лідер формує групу,
розподіляє в ній обов’язки (соціальні ролі), створює умови для
нормальної життєдіяльності групи, контролює та регулює відносини
між членами колективу.
Неформальний лідер формує навколо себе ядро, оточення, за
допомогою якого організує виконання прийнятих ним рішень.
Координаційна функція – узгодження дій окремих членів групи
та напрямків їхньої діяльності для виконання завдань, що мають
значення для групи. Інтегративна функція – згуртування однодумців,
оточення лідера для виконання головних завдань малої групи.
Неформальні лідери мають деякі спільні риси. Вони більше, ніж інші
члени первинної групи, усвідомлюють норми, що в ній склалися, і
стереотипи поведінки та сприяють втіленню їх у життєдіяльності
групи. Краще за інших інформовані з питань, важливих для первинних
груп; здатні до ефективного міжособистісного спілкування (досить
комунікабельні); їм властиве почуття лідерства, прагнення зайняти
центральне місце в колективі [1].
«Всі наші страждання – результат помилкового розуміння нашої
природи» – Будда. 21 червня 1999 р. в передовій статті журналу
Fortune «Чому терплять невдачу керівники бізнесу» автори Рам Каран
і Джеффрі Кольвін показують, що неуспішні адміністратори надають
діловій стратегії більше значення, ніж якостям її виконавців. Для них
важливий результат. Успішні адміністратори розвинуті не у області
планування і фінансів, а у області емоційних здібностей. Для них
важливий процес ефективної координаційної роботи. Вони
демонструють чесність, упевненість в собі, в команді, уміння
спілкуватися і вселяти довіру. Слід зазначити також Пітера Друкера,
відомого теоретика менеджменту, що написав масу наукових робіт. У
своїй книзі Management Challenges for the 21-st Century (Вимоги, які
пред’являє 21-е століття до керівника), Друкер підкреслює, що
самоаналіз і уміння будувати взаємини з підлеглими є основою
сильного керівництва.
Видатних лідерів відрізняють навики емоційного інтелекту. Вся
справа в емоційному центрі мозкуЛідери, що володіють здатністю
прислухатися до чужих переживань, уміють налаштуватися на
широкий діапазон емоційних сигналів, що і дозволяє їм розуміти
невисловлені відчуття, як окремих людей, так і цілих груп. Згодом ця
здатність допомагає при виборі основних мотиваторів трудовій
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діяльності персоналу, а, загалом, переводить процес управління на
якісно новий рівень – управління в стилі коучингу. Крім того, лідери,
що відчувають клімат в організації, здатні виявляти найважливіші
соціальні зв’язки і розбиратися в тон костях владної ієрархії [5].
Висновки. Для реалізації стратегічних завдань підприємства
треба і надалі вдосконалювати систему лідерства в компанії.
Залишається ще багато питань, які потрібно й надалі вивчати, а саме,
як стимулювати формування нових лідерів, креативних лідерських
команд, як вибудувати механізми управління ними. Також варто
дослідити природу становлення лідерів, вдосконалювати вимоги та
вивчати здібності, якими мають володіти лідери у новому
конкурентному середовищі. Дуже важливим завданням є створення
сприятливих умов в організації для реалізації усього потенціалу
лідерів і дослідження їхнього впливу на інших працівників.
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У статті розглянуто залежність обрахунку точки беззбитковості від поділу
витрат на постійні, змінні та умовно-змінні.
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In the article dependence of shortchanging of break-even point is considered on
dividing of charges into permanent, variables and de bene esse variable.
Keywords: Break-even point, permanent charges, de bene esse variable charges,
variable charges, enterprise.

Постановка проблеми. Зовнішні ринкові умови, зокрема
вимоги конкурентної боротьби, часто диктують необхідність зміни
як витрат, так і цін. Аналіз беззбитковості дає змогу оцінити
доцільність (вигідність) цих змін і визначити мінімальний розмір
скорочення або збільшення обсягів продажів, який забезпечить
беззбиткову за нових умов діяльності підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню методам
розрахунку точки беззбитковості присвятили свої праці наступні
науковці Л. Нападовська, С. Голов, М. Чумаченка, В. Моссаковський,
І. Білоусової, М. Обушенкової та Д. Деми. Дана тема є ще не повністю
досліджена українськими науковцями, тому що існує ще певний ряд
невирішених проблем, щодо особливостей обрахунку точки
беззбитковості.
Формування цілей статті. Основною метою даної статті є
з’ясування впливу поділу витрат (змінні, умовно-змінні, постійні) на
обрахунок точки беззбитковості та можливостей, що надає даний
поділ для підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Залежно від впливу
обсягу виробництва витрати поділяють на постійні та змінні. Назв
таких груп витрат багато, проте вирішальне значення при цьому має
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не назва а використання цих термінів у практичній діяльності, зокрема
при бюджетуванні, розрахунку точки беззбитковості.
Обчислюючи точку беззбитковості конкретного виду продукції
особливих труднощів не виникає, якщо обґрунтовано здійснено поділ
витрат на постійні та змінні. Проте цей поділ зробити набагато
складніше при обчисленні узагальнюючих показників, наприклад
щодо всієї продукції підприємства, групи виробів, а тим більше в
цілому по компанії чи її окремих формуваннях.
Вивчення методики поділу витрат на постійні та змінні у
фермерських господарствах США за даними таких робіт, як М.
Обушенкової, Д. Деми та співробітників Інституту аграрної економіки
УААН, засвідчує, що в цих господарствах до змінних витрат
рослинництва відносять вартість насіння, добрив і засобів захисту
рослин, пального і мастильних матеріалів, вартість електроенергії,
ремонтних послуг, оплату праці найманих працівників, орендну плату,
амортизацію, вартість води для зрошення, оплату технічних послуг
тощо, а до постійних - накладні (загальногосподарські) витрати,
податки і страхові платежі, плату за кредит та ін.
Перелік статей витрат свідчить про умовність віднесення
окремих витрат до змінних. Це стосується амортизації, вартості
ремонтних робіт тощо, оскільки ці витрати не змінюються при
зростанні чи зменшенні виходу продукції.
Інші витрати (добрива, насіння, хімікати, паливо та ін.) також не
залежать від кількості продукції, адже їх величина визначається
площею посіву, а від останнього показника залежить кількість
отриманої продукції, тобто при складанні бюджету на наступний рік
базою при розрахунку бюджету (нормування витрат) слугуватиме не
кількість врожаю, а площа посіву. За цих умов спостерігається
опосередкована залежність між витратами і виходом продукції.
Одним із головних завдань аналізу беззбитковості є визначення
точки беззбитковості (ТБ), тобто такого обсягу діяльності, який
дозволить підприємству відшкодувати всі витрати, пов’язані з
випуском і реалізацією продукції (як змінні, так і постійні). Тільки
після цього підприємство може розраховувати на отримання прибутку.
У виробництвах одного виду продукції точка беззбитковості
(ТБ) визначається як відношення загальної суми постійних витрат
(ПВ) на маржинальний прибуток з одиниці продукції (МПод,) тобто за
формулою:
ТБк = ПВ/МПод ,
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де ТБк — це кількість одиниць продукції у точці беззбитковості.
З вище зазначеної формули випливає, що підприємство досягає
точки беззбитковості, тоді коли сума маржинального прибутку стає
рівною сумі постійних витрат:
ТБк * МПод=ПВ, тобто МП= ПВ.
Отже, кожна одиниця продукції, випущена (реалізована) зверх
точки беззбитковості, приносить підприємству прибуток.
У більшості сільськогосподарських підприємствах України
застосовують специфічний поділ витрат, обумовлений тим, що в
основних галузях підприємств є потреба виділити умовно-змінні
витрати, величина яких залежить від площі посіву чи поголів'я тварин,
тобто виконання більшості технологічних операцій у рослинництві
потребує витрат, величина яких ще не означає отримання передбаченої кількості продукції. Поряд із цим є витрати, які пов'язані із
збиранням продукції, а їх величина залежить від того, скільки її
отримано, наприклад, оплата праці, нарахована за збирання врожаю,
його транспортування і подальшу обробку.
Використання поділу витрат на три групи потребує більшої
деталізації статей витрат. Підставою слугує склад витрат, наведений у
Методичних рекомендаціях з планування, обліку та калькулювання
собівартості продукції (робіт, та наданих послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджених наказом Міністерства аграрної
політики України від 18.05.2001 р. № 132 (табл. 1) [2].
Значна частина із наведених статей належать до однієї з
класифікаційних підгруп, проте деякі з них потребують уточнення,
наприклад витрати на засоби захисту рослин залежать від площі
посіву, а в закритому ґрунті - площі приміщень; у тваринництві - від
поголів'я та площі приміщень тощо. Тому вони мають бути віднесені
до двох підгруп.
Витрати на годівлю тварин (корми) визначаються потребами у
кормі: підтримуючому і продуктивному, тобто вартість кормів у
цілому залежить від кількості тварин (у групі чи на фермі) та кількості
отриманої продукції. При пасовищному утриманні тварин вартість
кормів визначається витратами на утримання пасовища, тобто такі
витрати тваринництва будуть постійними. В окремих випадках такої
статті взагалі може не бути, наприклад при випасанні тварин на
природних пасовищах, на утримання яких не понесено витрат. Іншими
словами, вартість кормів може приймати форму постійних, умовнозмінних (на голову) чи змінних (на одиницю продукції) витрат.
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Таблиця 1
Групування статей прямих витрат залежно від обсягу
виробництва в основних галузях с/п
з/п

Назва статті

Рослинництво
змінні

Насіння і
посадковий
матеріал
Паливо і мастильні
2
матеріали
3
Добрива
Засоби захисту
4
рослин та тварин
5
Корми
Оплата праці з
б
відрахуваннями
7
Роботи і послуги
Витрати па ремонт
8
необоротних
активів
Інші витрати па
9
утримання
основних засобів
10
Інші витрати
1

Тваринництво

Умовно - пості
умовнозмінні
постійні
змінні
йні
змінні

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

+

+

-

+

-

-

-

-

-

+

+

-

+

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

+

-

-

+

-

-

Витрати на оплату праці можуть бути віднесені до змінних
витрат, якщо її нараховують за отри ману продукцію; до умовнозмінних - за обсяг виконаних робіт чи обслуговуване поголів'я; до постійних - якщо працівнику нараховується ставка.
Висновки. Отже, для використання специфічного поділу витрат
необхідно здійснювати розрахунок точки беззбитковості при чітко
визначеній площі посіву і відповідно мають бути визначені витрати на
технологічні операції, окремо слід обчислювати витрати на збирання
та доробку врожаю всього і на 1 ц продукції.
Отримані за допомогою подібних розрахунків дані можуть бути
використані при розробці завдань на перспективу. Так, при укладанні
угоди на реалізацію продукції можуть бути враховані дані про обсяг
поставки, прийняту технологію виробництва, рівень товарності, що
дасть можливість визначити площу посіву та рівень прибутковості.
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Одночасно потребують належного обґрунтування питання щодо
розрахунку точки беззбитковості при отриманні побічної та супутньої
продукції.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Сільське
господарство — одна з найдавніших, важливіших і найбільш
ризикованих галузей економіки.
Доходи та експорт більшості країн залежать від продукції, яку
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виробляє країна. В Україні сільське господарство є великою і
найбільш перспективною галуззю для розвитку економіки.
Особливістю агробізнесу як сектору є те, що виробництво
сільськогосподарської
продукції
завжди
відносилось
до
високоризикованого виробництва. Виробники сільськогосподарської
продукції стикаються з багатьма ризиками: коливання цін,
урожайності, часткової або повної втрати ресурсів, зміною державної
політики, все це значно змінює доходи виробників по рокам. Серед
найбільш значимих ризиків виробники виділяють погодні та цінові.
Найбільш ефективним формальним методом перенесення погодного
ризику в сільському господарстві є страхування.
Страхування - одна з найдавніших категорій суспільних
відносин. Ризикований характер суспільного виробництва - головна
причина занепокоєння кожного власника майна і товаровиробника за
свій матеріальний добробут. На цьому підґрунті закономірно виникла
ідея відшкодування матеріального збитку шляхом солідарного його
розподілу між зацікавленими власниками майна.
Але агрострахування в Україні недостатньо розвинене.
Ризики, з якими приходиться стикатись сільськогосподарським
виробникам приносять їм у певні роки збитків, які у багатьох випадках
унеможливлюють продовження діяльності. У такі несприятливі роки
Уряд змушений надавати невідкладну допомогу потерпілим
сільськогосподарським виробникам, витрачаючи значні кошти з
резервного фонду Кабінету Міністрів України та з Державного
бюджету. Така ситуація зумовлює високий рівень невизначеності аграрного бізнесу, підвищує вартість кредитів, без яких аграрне виробництво неможливе, та збільшує частку неповернутих кредитів.
Отже, система управління ризиками, основою якої є
страхування, має бути невід'ємною частиною аграрного виробництва,
її розроблення та впровадження є нагальною потребою не тільки для
агровиробників, а й для держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальні питання
вивчення та обґрунтування системного підходу до вирішення проблем
агропромислових ризиків, а також закономірностей їх розвитку та
удосконалення систем страхування в сільському господарстві знайшли
своє відображення у працях відомих та зарубіжних вчених:
ОсадцяС.С, Базилевича В.Д., Чепурко В.В., Горянської С.В.,
Артюх Т.М., Нечипоренко В.І., Крестьянінової В.В., Сілецької
Н.В., Тригуб М.Я., Татаріної Т.В., Поддєрьогіна А.М. Проведення
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комплексного
аналізу
особливостей
страхування
сільськогосподарських ризиків дало можливість виявити недоліки
проведення даного виду страхування в Україні та визначити основні
напрями подолання їх.
Метою дослідження є: аналіз сучасного стану страхування
сільськогосподарських ризиків, виявлення основних чинників та
ризиків, що впливають на економічний стан підприємств; визначення
напрямів удосконалення організації страхового захисту виробників
сільськогосподарської продукції.
Виклад основного матеріалу. Існує кілька підходів щодо
регулювання дії ризиків, які несуть загрозу для стабільного розвитку
виробника сільськогосподарської продукції. Їх можна поділити на дві
основні групи: скорочення ризиків у господарстві та передача ризиків
іншим суб'єктам господарювання. Серед напрямів щодо передачі
ризиків сільськогосподарського виробництва найбільш поширени
інструментом є страхування.
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,
завдані господарству, але і мінімізувати негативний вплив різних
ризиків на економічний стан та стабільність усього циклу
сільськогосподарського виробництва [7].
На жаль, вірогідної інформації щодо обсягів агрострахування в
Україні взагалі не існує. Всупереч світовій практиці, яка свідчить про
те, що агрострахування є дуже специфічним видом страхування,
відмінним від усіх інших, в Україні воно не виділене в окремий вид, а
здійснюється за ліцензією на страхування майна. В Україні інструмент
страхування сільськогосподарських ризиків розвинений украй слабо.
Більш того, за оцінками Міжнародної фінансової корпорації (ІРС,
група Світового банку), в минулому році у порівнянні з 2008 р. обсяг
ринку агрострахування (з урахуванням страхування ризиків у
тваринництві) зменшився у 3,5 рази — до 44,1 млн грн. Крім того,
зменшилася і кількість страхових компаній, що працюють в
агросекторі. Згідно з статис.тичними даними ЗАТ "Українська
аграрно-страхова компанія", якщо у 2008 р. агрострахуванням активно
займалися 58 компаній, то в 2009 р. їх кількість становить трохи
більше 15.
Всього в 2009 році було укладено 1980 договорів страхування
посівів на площі більш як 510 тис. га. Рівень виплат склав майже 37%,
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що є прийнятним для страхового ринку і свідчить про класичне, тобто
реальне страхування у аграрній сфері.
Договорів по страхуванню сільськогосподарських тварин було
5330 на загальну кількість 77500 голів з рівнем виплат 10,46 %.
Загальний обсяг аграрного ринку, на думку страховиків, має
бути в межах 650—700 тис. га., і 50 - 55 млн.грн. страхових платежів, а
кількість договорів — на рівні 2100—2200 [8].
Так у 2009 р. було оформлено всього 54 договори страхування
посівів і 50 договорів страхування тварин, в яких зерно та тварини
були заставою при отриманні банківського кредиту. Сума страхових
премій по сільськогосподарських культурах склала всього 1 530 тис.
грн. а площа посівів — 9720 га. По тваринництву страхові премії
склали 530 тис. грн. і було застраховано близько 117000 голів худоби
[5].
Основними культурами, які були застраховані на сезон осінь-зима, були: пшениця (42% від загальної кількості договорів), ріпак
(32%) та ячмінь (24%), на решту культур припало 2% договорів.
Основні показники страхування сезону осінь-зима 2010 р. показано у
табл.1.
Основні показники страхування сезону осінь – зима
2009 – 2010 рр.
На один договір

На один гектар

Культура

Застрахована
площа, га

Страхова
премія,
грн.

Страхова
сума,
грн.

Страхова
премія,
грн.

Страхова
сума,
грн.

Середній
страховий
тариф, %

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

182,7

29975,0

550000,0

164,1

3011,2

5,5

Разом

246,9

17411,1

317145,0

70,5

1284,5

5,5
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За 2009 р. страхові компанії виплатили аграріям 13,4 млн грн. по
140 страхових випадках. Більша частина виплат, а саме — 11,1 млн
грн., була здійснена за договорами страхування сільгоспкультур на
весняно-літній період. Рівень виплат із страхування озимих культур
склав 28,67% суми страхових премій. В основному виплати
проводилися за договорами страхування ріпаку та ячменю. В цілому,
рівень виплат за договорами страхування культур на веснянолітній період 2009 р. склав 38,68%. Найбільш активно в минулому році
аграрії страхували цукровий буряк — 18% загальної посівної площі.
Щодо інших культур, то показники значно скромніші: озима пшениця
— 4,21% посівів, ріпак — 4%, озимий ячмінь — 2,1% посівів [4].
Свідченням цього є дані про виплати страхового відшкодування
у 2009 році, надані страховими компаніями і подані у табл. 2.
Зведені дані страхових відшкодувань у 2009 році
Показник
Кількість виплат
Сума відшкодування
(тис. грн.)
Страхові платежі
(тис.грн.)
Рівень виплат, %

Весна – літо 2009
рік
125

Озимі (2008-2009)

Всього

15

140

11105,384

2317,586

13422,970

28710,996

8084,652

36795,649

38,68

28,67

36,48

Страховики зазначають, що ситуація зі страхуванням
сільгоспризиків особливо ускладнилася у другому півріччі 2009 р. За
їх словами, виробники відмовлялися від укладання договорів саме
через брак обігових активів. А за вже укладеними договорами багато
страхових компаній так і не дочекалися надходження платежів.
Ймовірно, страхове відшкодування втрат — все-таки не основна
причина відмови від страхування. За даними дослідження ІРС,
кількість заяв про настання ризикових подій не суттєво відрізняється
від кількості випадків виплат. Вона склала менше 10%. Зрозуміло, що
зважаючи на постійний дефіцит коштів агрогосподарства витрачають
гроші швидше на посівні й збиральні кампанії, ніж на страхування
посівів.
Об'єктивна економічна необхідність використання страхового
захисту в сільському господарстві пояснюється недостатніми
можливостями держави і ринку забезпечити широку маневреність
фінансовими ресурсами господарюючих суб'єктів.
Сучасне страхування аграрного виробництва — це система
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заходів щодо організованого спеціальними страховими державними і
недержавними органами захисту майнових інтересів громадян,
організацій
та
установ,
пов'язаних
із
виробництвом
сільськогосподарської продукції, у разі виникнення певних подій, за
рахунок спеціально створених грошових коштів.
Проблеми в національній економіці, а особливо у фінансовому
секторі, безпосередньо вплинули на агрострахування. Незначні обсяги
страхування пояснюються недостатнім фінансуванням з боку
виробників сільськогосподарської продукції.
Основними
причинами,
що
стримують
розвиток
сільськогосподарського страхування, є недосконала законодавча база
та відсутність необхідних суспільних інституцій [9].
Головним учасником і регулятором аграрного страхового ринку
є держава. Але фінансові можливості держави обмежені, тому для
уряду найбільш вигідно запроваджувати системи приватного
страхування для сільгоспвиробників, ніж виділяти прямі виплати на
покриття
збитків
від
несприятливих
погодних
умов
сільгоспвиробникам.
Особливо
доцільно
запроваджувати
субсидійовані страхові програми, які б дозволяли більшості
виробників придбати страхові продукти та запроваджувати і розвивати
системи перестрахування для катастрофічних ризиків страховикам.
Згідно із статистикою в середньому раз на чотири роки несприятливі
погодні умови призводять до значних втрат урожаю, це визначає необхідність перестрахування деяких ризиків. Найбільш високі
систематичні ризики, які вимагають обов'язкового перестрахування,це епідемії і посухи, а також заморозки і буря, ці види ризиків
викликають найбільші збитки на великих територіях (рис. 1). Розвинутий перестраховий ринок дозволить зберегти рівень збитковості
страхових компаній на прибутковому або нейтральному рівні та стабілізувати їх діяльність [10]
Для розвитку аграрного страхового ринку в Україні держава
може субсидувати перестрахові премії або надавати внутрішнє
перестрахування.
Можливо
створення
національного
пулу
перестрахування катастрофічних ризиків в країні, де всі страхові
компанії, що працюють за програмою субсидованого страхування,
могли б перестраховувати частину катастрофічних ризиків [8].
Висновки. Сучасний стан розвитку системи аграрного
страхування диктує потребу в формуванні системного підходу до його
розбудови. Системний підхід передбачає визначення та законодавче
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оформлення форм взаємодії трьох головних учасників аграрного
страхування — сільськогосподарських виробників, страхових
компаній та уряду. Економічні розрахунки та позитивний
міжнародний досвід доводять, що найкращою формою надання підтримки аграрному страхуванню є здешевлення для сільгоспвиробників
вартості страхових премій через надання субсидії та забезпечення при
цьому державного перестрахування ризиків.
У ситуації, що склалася, необхідно на певний час не змінювати
умови страхування, створити умови для функціонування товариств
взаємного страхування, створити ефективні та прозорі процедури
здійснення відшкодування за державними програмами, створити
дієвий механізм підтримки страхування сільськогосподарських
ризиків через субсидування страхової премії та надання гарантій
державного перестрахування.
Розвиток страхування сільськогосподарського виробництва
матиме позитивні соціальні наслідки, коли сільськогосподарський
виробник знатиме, що в разі часткової чи повної втрати врожаю він
може розраховувати на достойну компенсацію понесених збитків. Це
сприятиме збереженню робочих місць, зниженню міграції сільського
населення в міста та покращенню соціальної структури суспільства.
Страхування є стимулом для виробника використовувати у своїй
діяльності сучасні технічні та технологічні досягнення, зокрема
надійні засоби захисту врожаю. Отже, стимулюючи розвиток
страхування, держава одночасно сприяє підвищенню ефективності
виробництва в агарному секторі.
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У даній статті запропоновані нові елементи викладення лекційного і
практичного матеріалу в освітньому процесі.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. «Хто володіє
інформацією – володіє світом» - загальновідомий вислів, яким
користуються не перше тисячоліття. Впродовж багатьох віків кожна
людина вкладала у всесвітню скарбницю інформації щось своє, щось
нове і таким чином, інформації ставало все більше і більше. Зберігати,
обробляти і отримувати її ставало все складніше, внаслідок цього
почали розроблятися інформаційні носії. Ніхто не стане заперечувати
того, що інформаційні технології в наші дні глибоко проникли в життя
людей і міцно там закріпилися. Сучасні комп'ютерні програми
дозволяють дуже швидко отримувати і обробляти інформацію, тим
самим вони є просто не замінними у сфері освіти.
Вивчаючи економічні дисципліни хотілося б навести приклади
нововведень, які, на наш погляд, змогли б підвищити ефективність
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викладу і вивчення предмету.
Мета надання практичних порад щодо використання
інформаційних технологій в учбовому процесі, їх характеристика та
особливості застосування, як викладацьким складом, так і студентами
задля зменшення трудомісткості обробки інформації.
Аналіз останніх досліджень. Проблемою впровадження і
використання інформаційних технологій в освітньому процесі
займалися багато вітчизняних дослідників, зокрема: Зайцева С.А.,
Іванов В.В., Яковлєв В.І. та ін. Але багато аспектів, пов'язаних з даною
проблемою залишаються поза увагою, тому вибране поле досліджень є
актуальним і заслуговує на більш детальний розгляд.
Переходячи до дослідження проблеми, хотілося б відзначити, що
в процесі навчання існують різні підходи оволодіння матеріалом, такі
як: лекції, практики, самостійна і індивідуальна робота студентів.
Деякі методики вивчення є застарілими, тому доцільність інновацій є
незаперечна.
По-перше, на наш погляд, слід використовувати – це показ
презентацій на лекційних заняттях. Презентації, створені в програмі
Microsoft PowerPoint, – один з найбільш популярних засобів ІКТ. Така
презентація є набором слайдів, в яких можна широко використовувати
текстову, графічну, звукову і відеоінформацію, готові варіанти
дизайну. Звичайно, лекції з мультимедійним супроводом мають
особливі принципи, правила та техніку реалізації і тому далеко не
завжди на таких заняттях спрацьовують типові прийоми зв'язку з
аудиторією, прийоми спонукання слухачів до самостійної роботи чи
активізації їх діяльності.
Найбільш успішні прийоми початку лекції-презентації: «бліцопит», «інтерв'ю», «дві суперечливі цитати», проблемне питання,
завдання або задача та ін. Основну частину лекції-презентації також
можна структурувати. Зазвичай в ній виділяють наступні складові:
провокація (логіка порушена), осмислення (логіка змінена), рефлексія
(логіка відновлена). Для закінчення лекції-презентації можна
використовувати: «три питання до теми», «шпаргалка», «естафета
мудрих думок», «порада самому собі», «дві суперечливі цитати» і ін.
[1]
Така методика викладу матеріалу практикується вже в багатьох
університетах і з багатьох дисциплін. Доведено, що для студентів вона
дуже ефективна, в наслідок того, що у них при цьому працює не лише
слухова, а і зорова пам'ять. До того ж наявність яскравих кольорів,
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цікавих ілюстрацій, діаграм і графіків підсилює запам'ятовування у
декілька разів. Також студент зможе закріпити або вивчити лекційний
матеріал, проглянувши презентацію вдома. Викладачам же, при цьому,
буде легше викласти матеріал.
По-друге, для практичних занять не буде зайвим створення
звітності і розрахункових таблиць в електронному вигляді, а перед
кожною таблицею коротке пояснення цільового призначення.
Електронна таблиця дозволяє зберігати в табличній формі
велику кількість вихідних даних, результатів, а також зв'язків між
ними. При зміні вихідних даних всі результати автоматично
перераховуються і заносяться в таблицю. Електронні таблиці не лише
автоматизують розрахунки, але і є ефективним засобом моделювання
різних варіантів і ситуацій. Міняючи значення вихідних даних, можна
стежити за зміною отримуваних результатів і з безлічі варіантів
рішення задачі вибрати найбільш прийнятний. [2]
На початку курсу студент повинен буде перенести всі дані по
підприємству, з яким він працюватиме, у вже готові форми. Таким
чином, відбудеться ознайомлення із звітністю і студентові надалі буде
легше в ній орієнтуватися. На кожній практичній роботі студент, під
керівництвом викладача, працюватиме з таблицями, аналізуючи дані і
роблячи висновки.
При використанні електронних таблиць зміниться структура
запам'ятовування студентами формул, термінів і показників. Замість
того, щоб витрачати час на обчислювальні процеси, студенти
вивчатимуть призначення кожної з таблиць і аналізувати їх структуру і
показники. У таблицях біля кожного показника будуть розміщені
формули, використовуючи які, студент зможе робити розрахунки. У
таблицях для викладачів розрахунки будуть виконуватись
автоматично, таким чином, прискориться процес перевірки
підрахунків студентів.
На рис.1 представлений приклад розрахунку показників розміру
підприємства в електронному вигляді при застосуванні програми
Excel, де в рядку формул можна розглянути методику і правильність її
розрахунків.
По-третє, також дуже ефективним буде введення модульних
контролів в тестовій формі на комп'ютері. Програми, що існують на
сьогоднішній день, мають ряд можливостей: створення тестових
завдань різних типів (однозначна і багатозначна відповідь, введення
правильної відповіді, встановлення відповідностей, встановлення
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порядку, вибір частини зображення); налаштування і редагування
тестів; збереження результатів в журналі звіту, проведення
статистичного аналізу результатів, визначення середнього балу.

Рис.1.Формування
показників
використанням програми Excel.

розміру

підприємства

з

Комп'ютерне тестування має ряд переваг:
- швидке отримання результатів випробування і звільнення
викладача від трудомісткої роботи по обробці результатів тестування;
- об'єктивність в оцінці;
- тестування на комп'ютері цікавіше в порівнянні з
традиційними формами опиту, що створює позитивну мотивацію у
студентів. [3]
По-четверте, створення електронних енциклопедій з формулами
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і термінами по конкретним темам і по всьому предмету в цілому
дозволить студентам набагато прискорити процес пошуку потрібної їм
інформації. Алфавітний порядок і автоматичний пошук стануть просто
незамінними.
По-п'яте, електронний журнал по поточному і підсумковому
контролю буде відображати загальну кількість балів, набраних
студентами за весь період вивчення конкретної дисципліни, що
дозволить прорахувати такі суттєві показники, як успішність і якість
знань (як по окремій групі, так і по курсу в цілому).
Висновки. Виходячи з вищевикладеного, ми вважаємо, що
введення інформаційних технологій в освітній процес прискорить
вивчення предмету студентами. Кожен викладач зможе вибрати для
себе і своєї дисципліни найбільш відповідні методики подачі і
перевірки нового матеріалу, отриманих студентами знань. Окрім цього
дана проблема все ж є новою і не до кінця вивченою, що залишає
велике поле для досліджень.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. На сучасному
етапі невід’ємною умовою поступального розвитку підприємств є
процес їхнього економічного росту саме за рахунок внутрішніх
переваг. І як наслідок такого процесу – виникнення категорії гудвіл.
Він створюється всередині підприємства протягом багатьох років на
основі знань, зв’язків, сучасних інформаційних, виробничих і збутових
технологій, а також інших факторів його майбутніх конкурентних
переваг.
На сучасному етапі розвитку економіки набирає обертів
тенденція зростання кількості угод з придбання та злиття фірм.
Відображення цих процесів у бухгалтерському обліку, пов’язане з
виникненням такого об’єкту обліку, як гудвіл (від англ. «goоdwill»),
що в дослівному перекладі означає «добра воля», готовність покупця
заплатити більше сумарної вартості активів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд літературних
джерел показує, що враховуючи актуальність питань сутності, оцінки
та обліку гудвілу в системі управління підприємством, цим проблемам
приділяли особливу увагу такі вчені-економісти як Чумак О.,
Мартиросян А., Городянська Л., Сопко В., Бігдан І., Уманців Г.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження
підходів до трактування категорії «гудвіл», з’ясування її економічного
змісту, аналіз особливостей гудвілу в обліково-аналітичній системі та
проблем його оцінки.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Перша згадка
про гудвіл датується 1571 р., коли ця категорія вживається в
юридичній практиці, звідки термін «гудвіл» і перейшов до
бухгалтерської практики, оскільки його було визнано майновим
правом, тому виникла потреба в його оцінці та прийнятті до обліку. У
вітчизняній практиці офіційно термін гудвіл з’явився у грудні
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1990 року, коли вийшла Урядова Інструкція про розрахунок
собівартості.
На сьогоднішній день ще навіть не існує чіткого формулювання
терміну гудвіл, хоча він і згадується у 38 законодавчих актах України
[5, с.8].
Слід зазначити, що визначення категорії «гудвіл», які
представлені у законодавчих та нормативних актах а також в
економічній літературі, трактуються різними науковцями комплексно
не розкривають зміст даного поняття (таблиця 1).
Таблиця 1
Визначення категорії «гудвіл» у літературних джерелах
Джерело
Городянська Л. [1]
Економічний
словник [8]

Костюченко В. [3]
Легенчук
С.,
автореферат
дисертації
на
здобуття наукового
ступеня к.е.н.
П(С)БО
19 «Об’єднання
підприємств» [7]
П. 1.7 ст. 1 Закону
України
«Про
оподаткування
прибутку
підприємств» [2]

Визначення
Капіталізована частина інвестиційних витрат на
придбання контролю або значного впливу на
підприємство, що купують.
Сукупність нематеріальних чинників (активів),
наявність яких забезпечує конкурентні переваги
для підприємств і дає можливість отримувати
додатковий дохід. До основних складових гудвілу
належать
ноу-хау,
фірмові
найменування,
компетенція та досвід персоналу, місце
розташування, бази даних, зв’язки.
Майбутні економічні вигоди, що виникають від
активів, які не підлягають окремій ідентифікації і
визнаються.
Інтелектуальні активи підприємства, що можуть
генерувати вартість, які не знайшли свого
бухгалтерського відображення, а також вартість
синергетичних ефектів, що виникли в результаті
їх взаємодії.
Перевищення
вартості
придбання
над
справедливою
вартістю
придбаних
ідентифікованих активів і зобов’язань на дату
придбання.
Нематеріальний
актив,
вартість
якого
визначається як різниця між балансовою вартістю
активів підприємства і його звичайною вартістю,
як цілісного майнового комплексу, що виникає
внаслідок найкращих управлінських якостей, що
домінує позиції на ринку товарів (робіт, послуг), а
також нових технологій тощо.
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Джерело
Ст. 7
Цивільний
Кодекс України [10]

Визначення
Громадська думка про ділові, професійні якості
людини чи організації у сфері її виробничої,
торгівельної та інших видів діяльності.

Стандарт BSV-I,
який був прийнятий
спільно з
Американською
Спілкою Оцінювачів
(АSA) [2]

Нематеріальні активи компанії, які складаються з
престижу підприємства, його ділової репутації,
взаємовідносин з клієнтурою, місцезнаходження,
номенклатури виготовленої продукції та ін. Ці
чинники окремо не виділяються і/або не
оцінюються в звітності підприємства, але служать
реальним джерелом прибутку.

Так, хоча відповідно до п. 3 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»
гудвіл було виключено зі складу нематеріальних активів, проте ця
категорія за своїм економічним змістом є нематеріальним активом.
Взагалі, гудвіл не можна віднести до вартості якого-небудь певного
активу. Вартість гудвілу пов’язана з вартістю інтелектуально капіталу.
Структуру інтелектуального капіталу як складової гудвіла та зв’язки
між категоріями, що її формують, відображено на рис. 1[1].
Інтелектуальний капітал як складова гудвіла

Інтелектуальна
власність

Інтелектуальний
людський
капітал

Інтелектуальний
структурний
капітал

Інтелектуальний
споживчий
капітал

Рис. 1. Структура інтелектуального капіталу
Проблема оцінки й відображення у звітності гудвілу
підприємства залишається однією з найбільш цікавих і найменш
вирішених у науковому та практичному плані.
Порядок обліку гудвілу неодноразово змінювався. Так, згідно
Наказу Міністерства фінансів України від 09. 12. 2002 р. було
виключено із Плану рахунків субрахунок 126 «Гудвіл» та викладено
назву рахунку 19 в такій редакції: «Гудвіл при придбанні» та
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доповнено субрахунками 191 «Гудвіл» і 192 «Негативний гудвіл».
Згодом, Наказ Міністерства фінансів від 09. 12. 2002 р. затвердив
рахунок 19 «Гудвіл» з субрахунками 191 «Гудвіл при придбанні»,
192 «Негативний
гудвіл»,
193
«Гудвіл
при
приватизації
(корпоратизації)».
Згідно Наказу Міністерства фінансів України від 14.10.2008 р.
Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5), доповнені
рядком 090 «Гудвіл», а з Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і
організацій виключено субрахунок 192 «Негативний гудвіл» [6].
Гудвіл відображається у описуваному рядку 065 «Гудвіл», тут
відображається лише сума позитивного гудвілу, який надалі не
амортизується, а перекладається на ознаки корисності. Згідно змін,
внесених до деяких П(С)БО: негативний гудвіл та сума накопиченої
амортизації щодо гудвілу, які могли бути у підприємства на
01.07.2008 р. мають бути списані з відображенням: вартості
негативного гудвілу в кореспонденції з кредитом рахунка
44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)».
В подальшому, якщо підприємство внаслідок придбання його
чистих активів іншим підприємством ліквідується, то починаючи з
дати придбання, покупець відображає в балансі активи та зобов’язання
придбаного підприємства та будь-який гудвіл, що виник в результаті
придбання.
Гудвіл, зарахований на баланс, надалі оцінюється на наявність
ознак можливого зменшення його корисності у порядку,
передбаченому П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів». Згідно
п. 22 витрати від зменшення корисності групи активів, яка генерує
грошові потоки, визначаються, якщо сума очікуваного відшкодування
цієї групи менша за її балансову вартість.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших
наукових досліджень у даному напрямку. Отже, що стосується
трактування змісту та сутності, визнання активом, відображення в
обліку та звітності, гудвіл залишається однією з найскладніших
бухгалтерських категорій. На нашу думку, гудвіл – складова
нематеріальних активів, створена підприємством самостійно або
отримана від попереднього власника, вартість якого залежить від
методів управління, конкуренції, персоналу, місця розташування і
може бути оцінена у грошовому виразі.
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Саме на оцінку та відображення гудвілу у бухгалтерському
обліку повинні бути спрямовані подальші дослідження, адже від цього
залежить забезпеченість користувачів повною та об’єктивною
інформацією для прийняття ефективних управлінських рішень.
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Майнове страхування це галузь страхування, метою якої є компенсація збитків
в результаті страхового випадку, що відбувається з майном страхувальника.
Ключові слова: майнове страхування, майно, страховий ризик
This property insurance is industry of insurance, the purpose of which is
indemnification of loss as a result of insurance event, which took place with property of
insure.
Keywords: property insurance, property insurance risk

При
характеристиці
майна
враховують
сукупність
функціональності речей і матеріальних цінностей, а також наявність
майнових прав, що перебувають у володінні якої-небудь особи, тобто
в особистій власності фізичного або в будь-якій формі власності
юридичної особи. До складу майна входять дуже різнорідні речі, у
тому числі, такі як гроші, цінні папери, майнові права на одержання
речей або іншого майнового задоволення від інших осіб.
За словами експертів, у цивільному праві більшості країн під
майном розуміється матеріальний об’єкт цивільних прав, насамперед,
права власності, у тому числі права на утримання майна. У
страхуванні майно виступає і як збірне поняття при визначенні галузі
майнового страхування, і як конкретний об’єкт того чи іншого виду
страхування. При розгляді загальної класифікації майна з метою його
страхування виділяють два основних види – рухоме й нерухоме майно.
Кожний з виділених видів майна рівною мірою може належати
як юридичним, та і фізичним особам, та використовуватися в
комерційних цілях для одержання доходу. Різновидом позначених
видів, є особисте (персональне) майно – це предмети індивідуальної
власності, які не використовуються їхнім власником у службових
цілях або не є складовою його комерційної діяльності. Комерційні
види страхування майна в більшості країн, у тому числі й в Україні, як
правило, не забезпечують страхового захисту таких предметів
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власності страхувальника, однак при оплаті додаткової премії
страхування може бути поширене на особисте майно.
Для конкретизації кожного типу майна, існують поняття, які
його визначають і однаково трактуються сторонами що виступають
контрагентами в договірних відносинах, у тому числі, і може бути в
першу чергу, при страхуванні. Так, під будинками в страхуванні майна
розуміються спорудження, які переважно використовуються для
службових або суспільних цілей, включаючи супутні й додаткові
будівлі. У визначення «будинок» у договорі страхування звичайно
включаються предмети рухомого майна в поєднанні з нерухомістю,
машини й устаткування які використовуються для обслуговування
будинків. В індивідуальному страхуванні під будинком розуміється
основне місце проживання та будови, які відносяться до нього
(прибудова, гараж і т. н.). По більшості договорів страхування майна
передбачаються окремі ліміти страхового покриття для будинку його
вмісту. У зв’язку із цим будинки можуть страхуватися як цілісний
об’єкт, так і як окремі категорії елементів, до яких відносяться:
 основні конструкції: фундамент, стіни, перегородки,
перекриття й покриття підлоги, стелі, балкони, лоджії, інженерні
комунікації (водопровідні, опалювальні й каналізаційні системи,
електропроводка, вентиляційні короби), покрівля тощо;
 внутрішня обробка: штукатурка, фарбування, лакування,
побілка, шпалери, оббивка, облицювання плиткою, настил підлоги,
віконні й дверні блоки, дверні замки й ручки, облаштованість
міжкімнатних перегородок, вбудованих шаф і антресоль,
облаштованість підвісних стель;
 встановлене з дотриманням технічних вимог стаціонарне
інженерне устаткування: сантехнічне (ванни, гідромасажні ванни,
душові кабіни, раковини, унітази, сантехнічні арматури до них, меблі
для ванних кімнат, устаткування для мінні-саун, каміни, печі), водо
нагрівні прилади (газові й електричні стовпчики, казани, бойлери,
радіатори водяного опалення, сушарки для рушників), системи
очищення води, кондиціювання й вентилювання переміщень,
електрофурнітура;
 резервуари (апарати, трубопроводи), інше технологічне
устаткування може бути застосовано за умови, що воно перебуває в
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технологічному зв’язку між собою й використовується для тих рідин і
матеріалів, які вказані в заяві на страхування, технологічному
регламенті, монтажно-технічних схем і в інших документах, які є
додатками до договору страхування.
Крім будинків і їх елементів, предметом майнового страхування
вступають такі об’єкти нерухомого майна, як цілісні майнові
комплекси, інженерні мережі, дороги, земляні ділянки, окремі
водоймища.
На окремих умовах, установлених договором страхування,
можуть бути застраховані об’єкти рухомого майна, у числі яких:
 Готівка.
 Цінні папери.
 Книги (у тому числі рукописи, бухгалтерські й ділові книги),
журнали (у тому числі журнали креслень, схеми, планів).
 Музичні інструменти, люстри, меблі, килими.
 Ювелірні вироби, дорогоцінні метали й вироби з каменю.
 Колекції, картини, скульптури, антикваріат.
 Предмети релігійного культу (крім офіційно зареєстрованих
колекцій).
 Мисливська зброя.
 Особисті речі (одяг, білизна , взуття) за постійним місцем
проживання або за місцем тимчасового перебування страхувальника.
 Радіоапаратура, відеотехніка, внутрішні і зовнішні антени,
кабелю, кіно - і фотоапаратура, електронно-обчислювальна техніка й
електроприлади.
 Ордена, медалі, іменні знаки й нагороди.
 Слайди й фотозйомки, аудіо – і відеокасети із записами.
 Носії інформації комп’ютерних і подібних систем.
 Вітрини, вітражі, дзеркала, рекламні вивіски зі скла, щити
(бігборди) зі скла й подібні йому матеріалів, вікна.
 Вибухові речовини, легкозаймисті (горючі) рідини й гази,
сильнодіючі отрути, що отруюють і їдкі речовини.
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 Будівельні матеріали які перебувають на земельній дільниці,
виділеній страхувальнику під індивідуальне житлове будівництво або
під колективне садівництво.
 Зразки, моделі, виставочні екземпляри.
 Товарно-матеріальні цінності й товари в обороті.
 Інше майно за заявою страхувальника.
Обидва види та всіх категорій майна охоплюються
страхуванням, що називається майновим. Ризик при цьому виді
страхування пов’язаний із втратою, ушкодженням або знищенням
майна. Економічне призначення майнового страхування –
відшкодування збитку, нанесеного застрахованому майну в результаті
страхового випадку, передбаченого договором страхування.
Застрахованим може бути майно, що є власністю страхувальника,
перебуває в його володінні, користуванні або розпорядженні.
Страхувальниками можуть виступати не тільки власники майна але й
інші юридичні й фізичні особи, що несуть відповідальність за його
збереження.
Відповідно класифікації ліцензованих видів страхування в
Україні, добровільне майнове страхування включає страхування:
1) коштів залізничного, наземного, й водяного транспорту;
2) вантажів і багажу;
3) від вогненних ризиків і ризиків стихійних явищ і інших видів
майна, крім перерахованих;
4) фінансових ризиків.
До спеціально не ліцензованих, але реалізованих на практиці, є
такі види майнового страхування, як страхування:
1) технічних, у тому числі будівельно-монтажних ризиків;
2) сільськогосподарських;
3) домашніх тварин.
Окремо виділене майно фізичних осіб або особистого майна
громадян у законодавчо встановленій класифікації немає, відповідно,
звітності й окремої статистики по страхуванню такого майна. Але
майно громадян виступає предметом договору страхування, під яким у
ст. 4 Закону України «Про страхування» розуміється «майнові
інтереси, що не суперечать закону й пов’язані з володінням,
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користуванням і розпорядженням майном(майнове страхування)», у
ранніх редакціях цього ж Закону обумовлення як об’єкт страхування.
У вузькому розумінні, об’єкт страхування в майновому
страхуванні – це будинок,споруди, врожай, худоба, автомашини,
домашнє майно тощо (у такій галузі майнового страхування, як
морське страхування – судна, вантажі, фрахт і інші ризики, пов’язанні
з небезпекою мореплавання).
Найбільшою популярністю серед населення України і
підприємств користується страхування автотранспорту й ризиків, з
ним пов’язаних, які виділяються в окремі види страхування. Серед
інших видів майна, які попадають у страхові портфелі компаній слід
відзначити нерухомість. Рідше страхується рухоме майно. Якщо по
транспортних засобах існує система реєстрацій та обліку і можна
визначити скільки транспортних засобів використовується в країні, то
по квартирах і будинках, а особливо по рухомому майну, такого
єдиного обліку немає, хоча цей ринок більше, ніж ринок автомобілів.
На сьогодні з десятків мільйонів квартир, житлових будинків
застрахована незначна частина. Це обумовлено багатьма причинами,
які заслуговують на окреме дослідження.
Вибір конкретного виду страхування, насамперед, залежить від
потреб клієнта. Якщо розглядати страхування майна в цілому, то
можна виділити кілька напрямків. По-перше, це страхування майна
для виконання зобов’язань перед банком, по-друге, страхування майна
«для себе». При страхуванні нерухомого заставного майна, в
основному страхуються конструктивні елементи квартир і будинків,
офісів. Такі програми звичайно передбачають страхування від повного
переліку ризиків, однак у таких програмах компанії відповідальність
за ушкодження оздоблення не несуть. Якщо ж клієнт бажає укласти
договір по страхуванню нерухомого майна «для себе», то підхід до
страхування особливий. У цьому випадку, у страхувальника є
можливість укладати договір страхування, як з огляду майна, так і без
нього
та страхувати не лише конструктивні елементи, але й
оздоблення, побутову й офісну техніку, меблі й взагалі будь-які
елементи інтер’єру. При страхування рухомого майна, незалежно від
статусу страхувальника, фізична чи юридична особа, договори
страхування укладаються по програмах КАСКО, які представлені
широким вибором однак слід зазначити що корпоративні клієнти
страхують ще товари з обороту й устаткування.
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Як правило, страхувальникам не залишають право вибору ані в
умовах страхування, ані у виборі страхової компанії. За клієнта це
зробить банк,що є кредитором. Якщо жне приймати до уваги
банківські ризики, то самостійно потенційні страхувальники
проявляють дуже мало ініціативи в напрямку страхування.
Майнове страхування трактується як галузь страхування, в якій
об'єктом страхових правовідносин виступає майно в різних видах;
його економічне призначення - відшкодування збитку, що виник
унаслідок страхового випадку. Застрахованим може бути майно що як
є власністю страхувальника, так і знаходиться в його володінні,
користуванні, розпорядженні. Страхувальниками виступають не
тільки власники майна, але і інші юридичні і фізичні особи, що несуть
відповідальність за його збереження.
У 2009 році лідерство по темпах зростання страхових платежів
належало майновому страхуванню. Зростанню збору страхових премій
не перешкодила навіть відміна обов'язкового страхування майна в
сільській місцевості і переведення цього виду страхування на
добровільну основу. В основному таке збільшення стало можливим за
рахунок зростання числа фізичних осіб, які придбали реальне право
власності на майно, а також завдяки зміні порядку відрахування
страхових премій підприємствами на цей вид страхування. Тепер такі
платежі можна здійснювати за рахунок собівартості. Цей вид
страхування є одним з найбільш перспективних. Одним же з головних
чинників, що заважають цьому виду страхування розвиватися в повну
силу, є низька платоспроможність і юридичних, і фізичних осіб.
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Розкрито окремий аспект сутності комерційного (фірмового) найменування як
об’єкта права інтелектуальної власності. Питання сутності розглянуто через
дослідження термінів, яким позначається цей засіб індивідуалізації. Проаналізовано
зміст та можливість використання термінів фірма, фірмове найменування, комерційне
найменування. Також з’ясовано співвідношення понять комерційне найменування та
комерційне позначення.
Ключові слова: фірма, комерційне найменування, індивідуалізація,
комерційне позначення.
The article is devoted to the study of a separate aspect of the trade name essence as
subject of the law of intellectual property. The issue of the essence is scrutinized through the
analysis of different terms, which are used to denote this particular means of
individualization. The author analyses the essence and the possibility of the usage of such
terms, as: ―trade name‖, ―firm name‖ and ―firm‖. The correlation of the notions ―trade
name‖ and ―trade designation‖ is elucidated.
Key words: firm, trade name, individualization, trade designation .

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Сучасному
періоду розвитку світової економіки притаманне широке використання
досягнень людського інтелекту. Посилення ролі інтелектуальної
власності пов’язане зі зміною значення інформації та знань, які
становлять окремий, важливий ресурс підприємництва, зокрема
йдеться про комерційні найменування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні існує ряд
проблем у визначені сутності даного терміну. Економічна наука як і
чинне законодавство для позначення найменування учасника
цивільного обороту застосовують різні юридичні терміни: „фірма‖,
„фірмове найменування‖, „комерційне найменування‖. Єдиний підхід
до розуміння термінів у нашому випадку є особливо важливим як для
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здійснення комплексного дослідження інституту комерційного
(фірмового) найменування, так і для визначення чітких меж
застосування кожного юридичного терміна оскільки точне
співвідношення слова і об’єкта, яке воно позначає, і є суттю
інтелектуальної власності.
Ми дослідили, що термін «фірма» вжито у двох значеннях: як
позначення самого суб’єкта господарювання, чи власника
підприємства. Друге розуміння поняття - ввело Німецьке торгове
уложення 1861 р. і надалі він був застосований у Положенні про
фірму 1927р. Саме сприйняття фірми як певного словесного
позначення суб’єкта господарювання і є загальноприйнятим і донині
[7,с 112].
Керуючись однаковим змістовним навантаженням термінів
„фірмове найменування ‖ і „фірма‖ у другому його значенні, доцільно
сприймати ці терміни як рівнозначні [7,с 112].
Поступово в законодавстві пострадянських держав (Російська
Федерація, Білорусь, Казахстан, Вірменія) термін „фірмове
найменування ‖ витісняє „фірму ‖..
Саме тому варто погодитися із думкою російського дослідника
фірмових найменувань В.В. Голофаєва [6,с.90] про доцільність
поступової відмови у використанні терміна „фірма‖ в цивільному
обороті й заміни його на синонім . Стосовно українського
законодавства, навіть зважаючи на часткове застосування Положення
про фірму 1927 р., яке вживає саме термін „фірма‖, це поняття є
застарілим і не використовується в сучасному цивільному
законодавстві та у бухгалтерському обліку. Тому, ми вважаємо, що у
новому законі про фірмові найменування неможливо використовувати
поняття „фірма‖, залишивши його лише в науковому, доктринальному
правовому лексиконі .
Виклад основного матеріалу. На сьогодні законодавство
України не надає визначення терміна «комерційне найменування». За
новими кодексами, як і раніше за Положенням про фірму, одним з
основних недоліків у правовому регулюванні відносин щодо набуття,
здійснення та захисту прав на комерційні найменування є відсутність
визначення зазначеного об’єкта права інтелектуальної власності або
принаймні критеріїв, які б дозволяли відносити те чи інше позначення
до комерційного найменування суб’єкта господарювання. Таке
визначення необхідно внести або до Цивільного Кодексу, або до
відповідного закону.
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Комерційне найменування – це своєрідний «псевдонім» суб’єкта
господарювання, що може їм використовуватися для індивідуалізації
власної підприємницької (господарської) діяльності. Причому цей
«псевдонім», на відміну від найменування юридичної особи, може
відчужуватися при продажу цілісного майнового комплексу, що
використовується для ведення цієї діяльності. Саме ця можливість
відчуження комерційного найменування, його переходу до іншого
суб’єкта підприємницької діяльності і становить корінну відмінність
між найменуванням юридичної особи і комерційним найменуванням
[8,с.112].
Ще одна важлива функція комерційного найменування, яка
широко використовується за кордоном і не одержала втілення у
кодексах, – можливість надання права на використання комерційного
найменуванням іншим особам, що здійснюється, як правило, шляхом
укладання договору франчайзингу (комерційної концесії). Однак в
українському законодавстві не передбачена можливість надання права
на використання комерційного найменування іншим особам [2].
У сучасній доктрині цивільного права є багато поглядів на
правову природу комерційного позначення, серед яких можливо
виділити дві явно домінуючі позиції.
Дослідники Ю.Л. Бошицький [4,с.33], В.А. Дмітрієв [7,с6],
розглядають комерційне позначення як збірне поняття, яке охоплює
всі види позначень, що використовуються у разі здійснення
підприємницької діяльності (торговельні марки, комерційні (фірмові)
найменування, географічні зазначення).
Друга група авторів, серед яких А.О. Кодинець [9], В.В.
Голофаєв [6], доходять висновку, що комерційне позначення має бути
розглянене як певне позначення для ідентифікації підприємства як
цілісного майнового комплексу або іншого майна суб’єкта
господарювання, за допомогою якого здійснюється підприємницька
діяльність. Так, В.В. Голофаєв [6,с.92] вважає комерційне позначення
самостійним засобом індивідуалізації, який слугує для додаткового
вирізнення суб’єкта господарювання шляхом індивідуалізації його
майна. Інші науковці, зокрема С.Іщук [8,с.112], пропонують власну
модель комерційного позначення, вважаючи його словесним
позначенням насамперед підприємства як цілісного майнового
комплексу, яке може містити елементи зображувального характеру.
Поряд із двома основними поглядами на природу комерційного
позначення в юридичній літературі наявні одиничні концепції
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зазначеного поняття. Наприклад, на думку В.О. Калятіна [8,с.114]
комерційне позначення – позначення, яке юридична особа зазвичай
використовує у відносинах із контрагентами та в рекламі.
Вважаємо, що поняття комерційне позначення може
використовуватись як у першому, так і другому його розуміннях.
Однак таке застосування пов’язане з тим, що сам термін „комерційне
позначення‖, є полісемічним поняттям. Тому можливе його
застосування в широкому розумінні як збірного поняття всіх засобів
індивідуалізації. Однак, у співвідношенні із комерційним (фірмовим)
найменуванням, комерційне позначення, варто розглядати передусім
як позначення підприємства як об’єкта права (цілісного майнового
комплексу), або закладів, в яких здійснюється підприємницька
діяльність суб’єкта господарювання.
Саме в такому розумінні комерційне позначення вживається в
законодавствах окремих країн. Наприклад, у п. 2 ст. 5 Закону
Німеччини „Про охорону товарних знаків і інших відрізняльних
знаків‖ від 1994 р. передбачено, що відрізняльним знаком
підприємства може бути особливе найменування комерційного або
промислового підприємства, яке використовують з метою
ідентифікації різних підприємств [1].
Комерційне найменування чи торговельна марка? Не вирішеним
наразі лишається і питання, чи може суб’єкт господарювання мати
кілька комерційних найменувань. За позитивної відповіді на таке
питання різниця між комерційним найменуванням і торговельною
маркою майже зникає, оскільки основна функція комерційного
найменування – вирізнити одного суб’єкта господарювання з-поміж
інших фактично зводиться до вирізнення його не загалом [8,с.115], а
стосовно якогось виду діяльності. Фактично у такому разі комерційне
найменування стає майже торговельною маркою, права на яку
набуваються у результаті використання. А споживач при цьому,
імовірно, буде введений в оману, позаяк вважатиме, що на ринку
знаходиться не одне підприємство, а кілька [8,с.116].
Висновки.
Підсумовуючи ідеї
щодо термінологічних
особливостей в сфері засобів індивідуалізації учасників майнового
обороту, потрібно зазначити, що терміни комерційне і фірмове
найменування мають вживатися як рівнозначні. Однак така ситуація у
разі застосування чинних нормативно-правових, на нашу думку,
можлива лише тимчасово, поки у законодавстві не уніфікують
термінологічне поняття „комерційне найменування‖ і не внесуть змін
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до тих законів, які вживають термін „фірмове‖ найменування.
Стосовно співвідношення термінів комерційне найменування та
комерційне позначення, варто розділяти ці поняття залежно від того,
що ж повинно позначати кожне із них. На наш погляд, комерційне
найменування слугує для індивідуалізації суб’єкта цивільного
обороту, а комерційне позначення – певного цілісного майнового
комплексу, який використовує такий суб’єкт.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важнейшими
научными и практическими задачами. Происхождение коррупции
чаще всего связывают с тем, что власти, стремясь избавить экономику
страны от последствий неэффективности рыночных механизмов
касательно известных моментов хозяйственной жизни, прежде всего
производства и распределения «общественных благ», прямо или
опосредованно
(лимитированием
или
налогообложением)
ограничивают деятельность предпринимателей. Поэтому они в
поисках выгоды вынуждены соперничать за предлагаемые
чиновниками от имени государства контракты на поставки продукции
(в том числе для экспорта и по импорту), за оперативное управление
его собственностью или ее выкуп, за квоты и лицензии, стремясь к
снижению потерь от государственных сборов. А монопольное
решение представителем властей любого такого вопроса при полной
свободе действий в отсутствие должной подотчетности обществу
делает возможной коррупцию [1, с.6].
Напрямую это относится к возможностям возникновения
подобных явлений и в сфере экологического управления, охраны
окружающей среды, соответствующих механизмов экоменеджмента:
экологического лицензирования, контроля, аудита, экспертизы,
выдачи различных разрешительных документов.
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Вместе с тем, наряду с введением в научный обиход анализа
коррупции, достаточное поддержку получили исследования,
направленные на анализ теневой экономики. Оба эти научных явления
связаны с функционированием третьего явления, которое можно
назвать рынком административных решений. В настоящей статье
ставится вопрос о целесообразности выделения соответствующего
рынка как элемента экономико-экологических отношений.
Анализ последних исследований, в которых раскрыто
решение проблемы по теме исследований показывает, что всплеск
интереса к теневой экономике был отмечен в 80-е гг. XX в. Изучению
ее посвятили свои работы Л. Абалкин, Н. Гаджиев, С. Глинкина, С.
Головний, В. Дадалко, Т. Корягина, А. Крылов, О. Крыштановская, В.
Осипенко, Г. Синилов, Д. Пешко, А. Шулус и др [2]. Значительный
вклад в разработку проблем теневой экономики внесли ученые А.
Бунич, С. Глазьев, В. Исправников, С. Корданский, Л. Косалс, Т.
Кузнецова, Ю. Латов, Л. Никифоров, В. Радаев, Р. Рывкина, В.
Тамбовцев, В. Юрьев и др [3]. За рубежом проблемы теневой
экономики начали изучать с 30-х гг. XX в., однако первые серьезные
разработки в этой области были сделаны лишь в 70-х гг. (С. РозАккерман, Э. Банфилд, Г. Бекер, X. Вех, П. Гутман, М. Джонстон, Р.
Вишни, Р. Клитгаард, О. Кюрер, П. Мауро, С. Роттенберг, Г. Таллок,
Дж. Тирол, Ф. Уирл, Б. Фрей, Л. Хиллман, А. Шляйфер и др.) [4].
Особую важность исследования природы теневой деятельности
представляет ее коррупционная составляющая. Среди факторов,
порождающих коррупцию, необходимо различать фундаментальные,
коренящиеся в несовершенстве экономических институтов и
экономической политики, организационные и социальные, зависящие
от предыстории и связанные с массовой культурой и нормами
бюрократического поведения. Около 25 лет назад появились первые
экономические модели коррупции, и с тех пор сформировалось
направление в экономической теории, пытающееся объяснить ее
причины и механизмы, предложить методы решения этой проблемы.
Вместе с тем, вопросы теневой экономики и рынка административных
решений в экономико-экологической сфере остаются до настоящего
времени не раскрытыми, в частности, в контексте их гармоничного
включения в экономико-экологическую институциональную теорию.
Цели статьи: предложить теоретическое обоснование введению
в научный обиход категории экономико-экологического рынка
административных решений.
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Изложение основного материала. Ведущим международным
документом в сфере организации и борьбы с коррупцией является
"Конвенция организации объединенных наций против коррупции",
принятая 31.10.2003 г. Целью Конвенции является: a) содействие
принятию и укрепление мер, направленных на более эффективное и
действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней; b)
поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудничества
и технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в
том числе принятии мер по возвращению активов; c) поощрение
честности и неподкупности, ответственности, а также надлежащего
управления имуществом [5].
Почву для возникновения коррупции, как уже отмечено выше
дает сам принцип государственной организации общества. В
экономической сфере можно сказать очень обобщенно: «Где
заканчивается рынок – начинается коррупция». Среди оценок
специалистов и ученых наметилась определенная тенденция
следующего характера: соотносить коррупции с деятельностью
чиновников, а теневую экономику с деятельностью частного сектора
экономики.
Рассмотрим эти понятия подробнее. В настоящее время,
рассматривая понятие коррупции, последнюю можно определить - как
социальное явление, когда государственные (не государственные)
служащие и иные лица, уполномоченные на выполнение
государственных функций, используют свое служебное положение,
статус и авторитет занимаемой должности в корыстных целях для
личного обогащения или в групповых интересах [6].
Коррупция (слово происходит от латинского глагола rumpere,
что означает "нарушить что-нибудь"), т.е. нарушение индивидами
общественных, юридических и этических норм, которые сложились,
для получения личной или групповой выгоды, - сложное по сути и
необычно
многоликое
явление,
которое
касается
как
функционирование разных общественных институтов, так и
человеческого поведения [7].
В классической политической доктрине понятия "коррупция"
использовалось для характеристики морального состояния общества в
целом. Представители этого направления рассматривали коррупцию
как социальную болезнь, обусловленную доступом к власти нечестных
индивидов. Из этих позиций в континентальной Европе XІ ст. под
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коррупцией понималось "нарушение целостности выполнения
общественных обязанностей с помощью взяток и заступничества"[7].
Приверженцы институционального подхода, которые также
ориентируются на либеральные ценности и, как и функционалисты,
сосредоточивались на исследованиях модернизации стран, которые
развиваются, усматривают в коррупции единое средство постепенного
создания институтов, необходимых для демократического развития
общества. Первую попытку объяснить отличие в уровнях коррупции в
разных странах сделал С. Хантингтон [8, с. 23]. Опираясь на теорию
экономического развития, он утверждал, что коррупция была
минимальной на "традиционному" уровне развития и возрастала по
мере модернизации, достигая кульминации при наиболее высоких
темпах этого процесса. Важную попытку избегнуть моральной оценки
при анализе коррупции было сделано Г. Вебером. Исследуя такое
явление, как откуп государственных налогов, Г. Вебер отмечал, что
хотя оно связано с произвольным предоставлением удобств фаворитам
короля, такая практика, содействуя формированию рациональной
бюрократии, была исторически необходимой [7].
Функциональный подход, который преобладал в исследованиях
коррупции в 60-х годах, испытал в дальнейший период радикальной
критики со стороны приверженцев неолиберальной политэкономии,
основанной на методологическом индивидуализме и утилитаризме,
которые с 70-х лет занимают лидирующие позиции в разработке
проблем коррупции. Неолибералы впервые сделали попытку
применить к анализу коррупции инструментарий, разработанный
современной экономической теорией (концепция доверенности, прав
собственности, поиска ренты), и исследовать коррупцию с точки
зрения процесса оптимизации в условиях ограниченных ресурсов [9, с.
67].
Попытка использования микроэкономического подхода для
изучения коррупции (экономики преступления, теорий доверенности,
политического рынка) представленная в работах американского
исследователя С. Роуз- Аккермана [11, с. 75]. С. Роуз- Аккерман
подчеркивает игнорированную многими научный работниками
похожесть между легитимными и нелегитимными денежными
платежами, которая дает возможность превращать взятку в платеже
путем некоторых изменений в законе. Указанный автор подразделяет
коррупцию на политическую, связанную с процессом принятия
законов, и административную, обусловленную их применением. С.
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Роуз-Аккерман строит модель коррупции, которая демонстрирует
тесную связь между "продажностью" законодателей, политической
ситуацией и организационными способностями групп интересов.
В работах под редакцией проф. Степанова В.Н. высказывается
мнение, что теневая экономика – это экономическая деятельность,
противоречащая законодательству, т.е. она представляет собой
совокупность хозяйственных нелегальных действий, которые
подпитывают уголовные преступления различной степени тяжести.
Согласно другому мнению, под теневой экономикой
понимаются
неучитываемые
официальной
статистикой
и
неконтролируемые обществом производство, потребление, обмен и
распределение материальных благ [12].
В понимании Дж.Р. Коммонса трансакции, могут быть
сокращены
до
трех
видов
экономической
деятельности,
рассматриваемые как транзакции ведения переговоров (торговые
трансакции) (1), управленческие транзакции (2), и транзакции
нормирования (3). Участники каждой из них контролируемы, и
освобождены рабочими правилами особого типа моральных,
экономических или политических отношений. Транзакции ведения
переговоров происходят от знакомой формулы рынка, который во
время ведения переговоров перед тем, как товары обменяны, состоит
из лучшей пары покупателей и лучшей пары продавцов на этом рынке
[13]. Коммонс определяет трансакцию, как средства, реализуемые в
рамках закона и обычая, «отчуждения и приобретения правового
контроля над товарами и трудом, а также управления, производящие и
доставляющие товары и услуги по направлению к конечному
потребителю».
Трансакции
переговоров представляют
собой
свободное перераспределение прав собственности между равными с
правовой точки зрения агентами. Трансакции управления обычно
характеризуют трудовые отношения и направлены на повышение
технологической
и
экономической
эффективности
в
производственном процессе. Трансакции рационирования – это
преимущественно решения корпоративных органов.
Трансакция рационирования тесно связана с формированием
рынка административных решений. В качестве товара здесь как
правило выступает административное решение (для микроуровня,
уровня фирмы, предприятия) или решение более высокого порядка:
регионального, национального, международного. То же можно сказать
об «оппортунистических» трансакциях, в том контексте, что такие его
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подвиды как захват ресурсов, овладение ресурсами, рейдерские атаки,
агрессивные слияния и т.д. предполагают под собой соответствующие
административные (судебные) решения.
Элементарная трансакция рынка административных решений
может быть записана в виде тернарной записи согласно схеме (рис.1).
а

Пр

А1

а

К0

b
b

а

b

К1

а

b
а

b

К2

Рис.1 Схема трансакции рынка административных решений.
где Пр – принципал; А1 – актор; K0-2 – контроллер
соответствующего порядка; а – мотиваторы; b – полезности.
В тернарной записи условия элементарная трансакция рынка
административных решений может быть записано, соответственно,
следующим образом:
A1(а)Пр < A1(а)К2
A1(b)Пр > A1(b)К1K2
Пр(а)А1 > К0(а)Пр

(1)

То есть затраты актора от трансакции (актор-принципал) должна
быть меньше чем мотиватор (правовой, институциональны) между
ним и контроллером.
Как для советского административного рынка так и для
современного рынка административных решений собственно,
административные решения являются не «валютой» а «товаром»,
который «конвертируется» в денежные средства, материальные
средства, административные решения (в варианте обмена трансакции
та транзакцию (например, выделение земельных ресурсов в обмен на
экологические
инвестиции)).
Таким
образом
рынок
административных решений может иметь абсолютно легальные
формы и, более того, подавляющая часть природопользования,
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управления региональными ресурсами и региональной экономикой,
обеспечения
экономико-экологической
безопасности
просто
невозможно
без
активного
вовлечения
развития
рынка
административных решений. В том числе на региональном уровне (в
контексте развитии международных регионов).
В приведенную схему так же могут быть включены и другие
субъекты (нейтралы-наблюдатели) и объекты трансакции для условий
процесса природопользования.
Выводы.
1. Суть коррупции лежит в социально-психологических
особенностях личности конкретного человека и общества в целом.
Мотивационная сфера в данном случае имеет преобладающее
значение в выборе особого вида поведения людей: наиболее
распространенный мотив - компенсация за ощущаемый чиновниками
ущерб, связанный с прохождением ими государственной службы.
Отличительным признаком коррупции является ее огромная
латентность. И в значительной мере это связано с тем, что она
проявляется именно как двусторонняя ―конфиденциальная сделка‖, в
разоблачении которой не заинтересована ни одна из сторон.
2. Институциональное исследование явлений
коррупции,
теневой экономики, рынка административных решений может быть
сведено в одни исследования с цельной методологией и принципами
на основе теории экономико-экологических трансакций.
3. Последующие исследования в данном научном направлении
можно связать с апробацией системных методов анализа, в том числе,
методов общепараметрической теории систем.
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Рудик О.О., бакалавр кафедри ―Обліку та аудиту‖
Київського національного університету імені Т. Шевченка
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ТА ОБЛІКУ
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
© Рудик О.О.
Розглянуто сутність нематеріальних активів. Проаналізована класифікація
нематеріальних активів. Визначено особливості оцінки та обліку нематеріальних
активів в залежності від шляхів їх надходження на підприємство.
Ключові слова: нематеріальні активи, бухгалтерський облік, оцінка
нематеріальних активів.
The nature of intangible assets. Analyzed the classification of intangible assets. The
features of assessment and accounting for intangible assets, depending on the ways of their
revenues to the enterprise.
Key words: intangible assets, accounting, evaluation of intangible assets.

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що з розвитком
ринкових відносин в складі майна підприємств з’явився новий вид
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активів, відмінною рисою яких є відсутність речової форми –
нематеріальні активи.
В сучасних умовах формування повної інформації про стан
активів і пасивів підприємства практично неможливе без інформації
про нематеріальні активи. Вони здатні відігравати суттєву роль у
підвищенні конкурентоспроможності підприємств , а їх оцінка є
одним з важливих методів бухгалтерського обліку. У наш час
відповідно до вимог законодавства оцінка має обов'язково
застосовуватися усіма суб'єктами господарювання. На державному
рівні порядок проведення вартісної оцінки активів регулюється за
допомогою положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Оцінка
вважається однією з ключових проблем бухгалтерського обліку.
Якщо ж говорити про нематеріальні активи, то складність визначення
оцінки зростає в декілька разів, оскільки поряд з вибором методу оцінки
виникають додаткові труднощі, пов'язані з ідентифікацією витрат, що
формують первісну вартість нематеріальних активів, та відсутністю
абсолютно ідентичних активів на ринку.
Не дивлячись на велику кількість нормативних актів, обліку
нематеріальних активів приділяється не належна увага. За кордоном
даному об'єкту бухгалтерського обліку приділяються значно
більше уваги. Причинами такої ситуації є несформований ринок
нематеріальних активів, недосконала нормативно-законодавча
база, розбіжності в області облікового регулювання та ін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальні
питання бухгалтерського обліку нематеріальних активів досліджували
вітчизні науковці, такі як Н.О. Гура, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.П.
Завгородній, М.В Кужельний, В.В. Сопко, Н.М.Ткаченко, так і
зарубіжні – Х.А. Андерсен, Белверд Е. Нідлз, М.Ф. Ван Бреда, Глен А.
Велш, Д. Колдуелл, В.Ф. Палій, З.С. Хендриксен, А.Д. Шеремет, Л.З.
Шнейдман та ін. Проте, визнаючи значний доробок цих учених, слід
зазначити, що сучасні умови господарювання ставлять нові завдання
до вирішення проблем обліку нематеріальних активів.
Метою статті є розгляд проблем обліку нематеріальних активів
та методики їх оцінки, а також класифікація та визначення впливу
нематеріальних активів на фінансові результати діяльності
підприємства.
Виклад основного матеріалу досліджень. На сьогоднішній
день нематеріальні активи, як окрема категорія, по різному
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трактуються в літературі та в нормативних актах, тобто відсутня
єдність економічного та юридичного трактування. Згідно п.4
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 ― Нематеріальні
активи ‖ затвердженого наказом Міністерства фінансів України №242
від 18.10.99р. нематеріальний актив – це немонетарний актив, який не
має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений
від підприємства) та утримується підприємством з метою
використання більше одного року (чи операційного циклу, якщо він
перевищує один рік) для торгівлі, виробництва, адміністративних
цілей чи надання в оренду іншим особам [2].
Існує велика кількість класифікацій нематеріальних активів. Н.
М. Бразилій і А.А. Муренко [5] запропонували класифікувати
нематеріальні активи за такими ознаками: за терміном використання (з
обмеженим терміном та без обмеженого терміну); ступенем
ідентифікації (ідентифіковані, не ідентифіковані); ступенем правової
захищеності (захищені, незахищені); ступенем відчуження (не
відчужені від підприємства, не відчужені від індивіда, відчужені);
шляхами надходження (отримані від інших підприємств, створені
самим підприємством); ступенем ліквідності ризику ( низьколіквідні,
високоліквідні); правовою ознакою (права користування природними
ресурсами і майном, права на винаходи та інші об’єкти
інтелектуальної власності, права користування економічними,
організаційними та іншими вигодами). Ці ознаки класифікації
дозволяють групувати нематеріальні активи залежно від мети їх
використання. Групування нематеріальних активів за терміном їх
використання застосовується для цілей бухгалтерського обліку при
нарахуванні амортизації, за ступенем ідентифікації - з метою визнання
даного об’єкту, за ступенем правової захищеності та шляхами
надходження - для визначення вартості даного об’єкту, ступенем
відчуження – з метою визнання даного об’єкту, ступенем ліквідності і
ризику – для цілей аналізу, правовою ознакою – з метою відображення
їх на рахунках обліку. Особливого значення дані класифікаційні
ознаки набувають при визнанні та формуванні первісної вартості
активу, організації синтетичного та аналітичного обліку, розрахунку
амортизації, при їх аналізі та за інших умов.
Правильна оцінка нематеріальних є досить важливою, оскільки
сторони угоди, предметом якої є нематеріальний актив, у процесі
переговорів ризикують своїм економічним прибутком. Для прикладу
візьмемо класичний випадок: продавець активу, недооцінивши його
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вартість, тим самим перерозподіляє її на користь покупця і,
відповідно, несе економічний збиток. У той же час, обґрунтована і
доказова оцінка у руках продавця могла б дозволити йому зайняти
сильну позицію у переговорах, перетворившись на засіб захисту його
економічних інтересів.
Різноманіття видів нематеріальних активів не піддається опису.
Є достатньо активів, оцінити які може фактично будь хто, зробивши
одну арифметичну дію. Проте є і такі, для оцінки яких краще залучити
досвідчених спеціалістів.
Здійснюються наступні види оцінок нематеріальних активів:
 оцінка торговельних марок;
 оцінка фірмових найменувань;
 оцінка прав користування земельними ділянками,
будівлями, іншим майном;
 оцінка прав користування природними ресурсами;
 оцінка патентів;
 оцінка інших видів нематеріальних активів (в т. ч. об’єктів
інтелектуальної власності).
Як вказує Банасько Т. М. [6],
в силу складності та
неоднозначності економічної категорії "нематеріальні активи" існує й
безліч підходів до їх оцінки. Найпоширенішими серед них є
витратний, доходний та порівняльний.
Під час здійснення оцінки нематеріальних активів за витратним
підходом розраховується вартість витрат, що були понесенні під час
його створення або необхідних для його відтворення чи заміщення.
Доходний підхід передбачає, що у процесі проведення оцінки
здійснюється розрахунок вартості нематеріального активу, при цьому
враховуючи майбутні вигоди, які можуть бути отримані при його
використанні. Доходний підхід застосовується для оцінки
нематеріальних активів у випадку, коли можливо визначити розмір
доходу, що отримує або може отримувати юридична чи фізична особа
від використання таких активів. Особливістю даного підходу є те, що
його можна застосовувати у разі наявності достатнього обсягу
достовірної інформації про ціни на ринку об'єктів, характеристики
яких є подібними до характеристик оцінюваного об'єкту, та умови
договорів щодо розпорядження майновими правами на такі об'єкти.
У разі застосування порівняльного підходу до оцінки
нематеріальних активів подібність об'єктів визначається з
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урахуванням
їх
виду,
сфери
застосування,
економічних,
функціональних та інших характеристик. Сукупність елементів
порівняння формується з факторів, які впливають на вартість
нематеріальних активів. До таких факторів, зокрема, належать галузь
або сфера, в якій може використовуватись об'єкт нематеріальних
активів; функціональні, споживчі, економічні та інші характеристики
такого об'єкта.
В цілому зручність вживання того або іншого підходу залежить
від того, який саме нематеріальний актив оцінюється.
В Україні для здійснення та використання результатів оцінки
нематеріальних активів застосовується П(С)БО 8 "Нематеріальні
активи". Оцінка нематеріальних активів має бути врегульована на
державному рівні. При оцінці нематеріальних активів необхідно
керуватися не лише вимогами
чинного законодавства, але й
міжнародними стандартами, в яких реалізовано значний досвід в
обліку та оцінці таких специфічних об'єктів, як нематеріальні активи.
Зміст первісної вартості об'єктів нематеріальних активів залежить у
першу чергу від способу їх надходження на підприємство.
Придбані або створені нематеріальні активи зараховуються на
баланс за первісною вартістю, яка у свою чергу складається з ціни
придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають
відшкодуванню, інших витрат, пов’язаних з його придбанням та
доведення до стану, придатного для використання за призначенням.
Первісна вартість створеного нематеріального активу на
підприємстві включає прямі витрати на оплату праці, прямі
матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані із
створенням цього нематеріального активу та приведенням його до
стану придатності для використання за призначенням (оплата
реєстрації юридичного права, амортизація патентів тощо) [2].
Розглянемо операції з придбання, вдосконалення, безоплатного
отримання та реалізації нематеріальних активів з використанням
фактичних даних конкретних підприємств..
Приклад 1. Підприємство ―Альфа‖ придбало в січні 2010
року програмне забезпечення для автоматизації бухгалтерського
обліку "1С:Бухгалтерія 8" з оплатою грошовими коштами вартістю
3600грн.(в т.ч. ПДВ-600грн.). Очікуваний термін корисного
використання програмного забезпечення складає 2 роки.
Для відображення придбання нематеріальних активів в обліку
необхідно зробити такі записи (табл.1):
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№
п/п
1
1

2
3

4

Таблиця 1
Облік операцій з придбання нематеріальних активів
Склад операції
Типова кореспонденція
Сума,
рахунків
грн.
Дт
Кт
2
3
4
5
Оприбуткування
154
685
3000
отриманих
нематеріальних
активів
Відображення суми
641
685
600
ПДВ
Введення програмного
125
154
3000
забезпечення в
експлуатацію
Сплачено
685
311
3600
підприємством
―Альфа‖ за програмне
забезпечення
"1С:Бухгалтерія 8"

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на
суму витрат, пов'язаних із їх вдосконаленням, підвищенням
можливостей та строку використання. Якщо підприємство, яке
придбало бухгалтерську програму здійснить її вдосконалення,
то витрати на вдосконалення приєднаються до вартості придбаної
програми.
Приклад 2. З урахуванням власних потреб підприємством
було здійснено покращення програми "1С:Бухгалтерія 8", вартість
якого складає 504 грн.(в т.ч. ПДВ-84 грн.).
Для відображення бухгалтерських проведень з вдосконалення
нематеріальних активів в обліку необхідно зробити такі записи
(табл.2):
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Таблиця 2
Облік операцій з вдосконалення нематеріальних активів
№
п/п

Склад операції

1
1

2
Покращення
програми
Відображення суми
ПДВ
Приєднання вартості
вдосконалення
програмного забезпечення до вартості
об'єкта в експлуатації
Сплачено за
вдосконалення
програмного
забезпечення

2
3

4

Типова кореспонденція
рахунків
Дт
Кт
3
4
154
685

Сума,
грн.
5
420

641

685

84

125

154

420

685

311

504

При безкоштовному отриманні нематеріальних активів у
розмірі їх справедливої вартості визнається зростання власного
капіталу підприємства. Дохід за даною операцією визнається при
нарахуванні амортизації в розмірі суми, що нараховується у звітному
періоді.
Приклад 3. ТОВ "Смерека" отримало безкоштовно право на
користування земельною ділянкою на 8 років розміром
0,5га, справедлива вартість якого складає 40000 грн.
Підприємство обрало
прямолінійний метод
амортизації,
ліквідаційна вартість об'єкта прирівнюється до нуля, оскільки
право на використання не може бути передане за умовами угоди.
Ділянка буде використовуватися для виробництва плитки.
У бухгалтерському обліку наведені операції будуть відображені
(табл.3):
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Таблиця 3
Облік операцій з безкоштовного отримання нематеріальних активів
№
Склад операції
Типова
Сума,
п/п
кореспонден грн.
ція рахунків
Дт
Кт
1
Оприбуткування безкоштовно
122
424 40000
отриманого права на використання
земельної ділянки
2
Нарахування амортизації за перший
92
133
5000
рік експлуатації
3
Визнання доходу у сумі нарахованої
424
745
5000
амортизації
Первісною вартістю нематеріальних активів, що внесені до
статутного
капіталу
підприємства,
визначається
погоджена
засновниками підприємства їх справедлива вартість.
Нематеріальні активи, отримані внаслідок об’єднання
підприємств оцінюються за їх справедливою вартістю.
Згідно з Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8
―Нематеріальні активи ‖ затвердженого наказом Міністерства
фінансів України №242 від 18.10.99р. у разі вибуття внаслідок
продажу,
безоплатної
передачі,
неможливості
отримання
підприємством надалі економічних вигод від його використання
нематеріальний актив списується з балансу. Фінансовий результат від
вибуття об’єктів нематеріальних активів визначається як різниця між
доходом від вибуття, за вирахуванням непрямих податків і витрат,
пов’язаних з вибуттям, та їх залишковою вартістю. Регістри
аналітичного обліку нематеріальних активів, що вибули, додаються до
документів, якими оформлені факти вибуття цих об’єктів [2].
Розглянемо реалізацію нематеріальних активів підприємства на
прикладі 4.
Приклад 4. ТОВ "Бротекс" після 2-х років використання продало
за 60000 грн. право на користування земельною ділянкою на 5 років,
придбане ним на аукціоні за 30000 грн. За час використання об'єкта був
нарахований знос у сумі 6000 грн. Витрати на реалізацію (комісійні) склали
1400 грн.
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У бухгалтерському обліку операції з реалізації нематеріальних
активів будуть відображені таким чином (табл.4):
Таблиця 4
Облік операцій з реалізації нематеріальних активів
№
Склад операції
Типова кореспонденція
Сума,
п/п
рахунків
грн.
Дт
Кт
1
2
3
4
5
1
Відвантажено об’єкт
377
742
60000
нематеріального активу
2
3
4
5

6
7
8

Відображення суми
ПДВ
Списання зносу
На суму залишкової
вартості
Списання інших витрат,
пов'язаних з продажем
нематеріальних активів
Списання на фінансові
результати доходу
Списання на фінансові
результати витрат
Відображено прибуток

742

641

10000

133
972

12
12

6000
24000

972

685

1400

742

793

50000

793

972

25400

791

441

24600

Висновки та пропозиції. Розглянувши питання з оцінки та
обліку нематеріальних активів в системі управління підприємством
можна зробити такі основні висновки і пропозиції, які спрямовані на
вдосконалення існуючої системи організації обліку нематеріальних
активів :
1. Розглянуто сутність нематеріальних активів. Нематеріальні
активи хоча й не мають власної матеріально-речової форми, але
виконують важливу роль в кругообігу капіталу підприємства.
Нематеріальні активи використовуються як у виробництві, так і з
метою продажу або перепродажу, надання в оренду іншим та для
задоволення адміністративних чи управлінських цілей. Тому
нематеріальні активи потрібно постійно досліджувати, з метою
прийняття правильних управлінських рішень.
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2. Існує велика кількість класифікацій нематеріальних активів.
Розглянута нами класифікація нематеріальних активів дає змогу
стверджувати про неоднозначність і різноманітність об’єктів
нематеріальних активів. Виділено сім класифікаційних ознак (термін
використання, ступінь ідентифікації, ступінь правової захищеності,
шляхи надходження, ступінь ліквідності, правова ознака, ступінь
відчуження), які дозволяють групувати об’єкти нематеріальних
активів залежно від мети їх використання. Особливого значення дані
класифікаційні ознаки набувають при визнанні та формуванні
первісної вартості активу, організації аналітичного обліку, розрахунку
амортизації, при їх аналізі та за інших умов.
3. Для здійснення оцінки нематеріальних активів науковцями
запропоновано велика кількість методів, які об'єднані в три оціночних
підходи: дохідний, витратний та порівняльний. На законодавчому ж
рівні не визначено метод, за яким необхідно оцінювати що, з одного
боку, дає можливість власнику підприємства управляти величиною
прибутку у звітності, а з іншого - створює додаткову можливість
використовувати оцінку нематеріальних активів у економічних
аферах.
4. В Україні для здійснення та використання результатів
оцінки
нематеріальних активів застосовується П(С)БО 8
"Нематеріальні активи". Оцінка нематеріальних активів має бути
врегульована на державному рівні. При оцінці нематеріальних активів
необхідно керуватися не лише вимогами чинного законодавства, але й
міжнародними стандартами, в яких реалізовано значний досвід в
обліку та оцінці таких специфічних об'єктів, як нематеріальні активи.
5. Розглянуті операції з придбання, вдосконалення,
безоплатного отримання та реалізації нематеріальних активів з
використанням фактичних даних конкретних підприємств.
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ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СУМНІВНОЇ
ТА БЕЗНАДІЙНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
© Рябко К.В.
У статті досліджено теоретичні основи нарахування резерву сумнівних боргів,
розглянуті методи його нарахування; також здійснено аналіз основних переваг і
недоліків використання цих методів для підприємств.
Ключові слова: дебіторська заборгованість, безнадійна дебіторська
заборгованість, сумнівна дебіторська заборгованість, резерв сумнівних боргів.
This article deals with theoretical grounds of calculation of doubtful debt allowance,
methods of this calculation; main advantages and disadvantages of its usage for enterprises
has been also analyzed.
Key words: debit indebtedness, uncollectable debit indebtedness, doubtful debit
indebtedness, doubtful debt allowance.

Постановка проблеми. Дебіторська заборгованість є особливим
видом активів, що визначає права підприємства на отримання в
контрагентів грошових коштів. Наявність у підприємства значних
розмірів дебіторської заборгованості знижує ліквідність його активів,
негативно впливає на фінансову платоспроможність, а також
відволікає зайві грошові кошти.
Тому, належна організація обліку дебіторської заборгованості,
сприяє ефективному управлінню її розмірами і термінами погашення,
а також посиленню контролю за своєчасністю здійснення розрахунків.
Важливе місце у даному процесі займає визначення та облік сумнівної
та безнадійної дебіторської заборгованості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основним документом, що
регулює порядок створення та відображення в обліку резерву сумнівних
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боргів є П(С)БО10 "Дебіторська заборгованість" [3]. Особливостей
нарахування резерву сумнівних боргів у своїх працях досліджували
такі науковці, як Білик М. Д., Матицина Н., Риндя А. та ін. [1, 2, 4].
Метою статті є аналіз ефективності використання кожного з
методів нарахування резерву сумнівних боргів для підприємства.
Виклад основного матеріалу. Негативним явищем для
підприємства є несвоєчасна оплата дебіторами рахунків, значне
зростання якої може призвести до погіршення фінансового стану
підприємства. Якщо після закінчення визначеного строку
заборгованість не погашається клієнтом, то у підприємства – продавця
можуть виникати сумніви щодо оплати частини або всієї суми такої
заборгованості.
Основною проблемою при обліку сумнівних боргів є визначення
моменту часу, в якому визнаються збитки. Для їх визнання
використовують два методи: метод прямого списання і метод
резервування.
При використанні методу прямого списання в обліку не
здійснюються жодні записи до дати визнання боргу безнадійним.
Якщо за заборгованістю минув строк позовної давності або дебітор
визнаний банкрутом, то в тому звітному періоді, коли це виявлено, на
загальну суму боргу здійснюють її списання.
Більшість підприємств України не використовують цей метод,
хоча він простий і зручний, однак він має низку недоліків:
- якщо за дебіторською заборгованістю минув строк позовної
давності, то втрата нею вартості відбулася значно раніше, ніж на дату
завершення визначеного законодавством терміну (в більшості
випадків – 3 роки);
- визнання банкрутом покупця є процесом тривалим і прийняття
судом рішення про це лише підтверджує минулу подію;
- доходи та витрати визнаються в різні періоди і навіть з
розривом в кілька років: доходи – в момент реалізації, витрати – на
дату списання, що суперечить принципу відповідності доходів і
витрат.
При застосуванні методу прямого списання підприємствопродавець увесь період від дати визнання до дати списання визнає
дебіторську заборгованість як актив, хоча вона вже ці ознаки втратила.
Тому, використовувати його недоцільно, за винятком випадків, коли
сума безнадійних боргів несуттєва.
Метод резервування передбачає облік витрат у тому самому
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періоді, коли було визнано дохід від реалізації, що підтверджує
принцип відповідності і дає змогу здійснити на дату балансу
достовірну оцінку дебіторської заборгованості відповідно до принципу
обачності.
Зміст методу резервування полягає в тому, що при оцінці
дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду береться до
уваги можливість її знецінення внаслідок ненадходження від окремих
дебіторів грошових коштів і визначається розмір можливого збитку.
Щодо сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості,
П(С)БО 10 встановлює правила їх оцінки та бухгалтерського обліку.
Відповідно до них, підставою для визнання резерву сумнівних боргів є
наявність на дату балансу сумнівного боргу. Якщо на дату балансу у
підприємства є сумнівні борги, визнання резерву сумнівних боргів є
обов’язковим.
Відповідно до П(С)БО 10 встановлено два методи визначення
величини резерву сумнівних боргів [3]:
- застосування абсолютної суми дебіторської заборгованості;
- застосування коефіцієнту сумнівності.
Треба зазначити, що метод для розрахунку резерву сумнівних
боргів обирається підприємством самостійно на підставі характеру і
складу поточної дебіторської заборгованості. При цьому, величина
резерву сумнівних боргів має обмеження. Залишок резерву сумнівних
боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської
заборгованості на цю ж дату.
Найпростішим є метод дослідження платоспроможності окремих
дебіторів, за якого резерв формується шляхом вивчення здатності
окремих дебіторів здійснити оплату за виставленими їм рахунками.
Якщо одним дебітором не оплачено один або декілька рахунків
протягом визначеного періоду, то такий дебітор визнається
неплатоспроможним, а абсолютна сума його заборгованості –
сумнівною.
Незважаючи на значні технічні переваги використання методу
платоспроможності окремих дебіторів, він містить суттєвий недолік:
розрив у часі визнання доходів від продажу та витрат на сумніву або
безнадійну заборгованість. При його використанні резерв у всіх
випадках формується у іншому обліковому періоді, ніж визнається
сума дебіторської заборгованості та доходу від реалізації, що не
відрізняє його від методу прямого списання.
Використання
методу
абсолютної
суми
дебіторської
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заборгованості суперечить принципу обачності, так як сума поточної
дебіторської заборгованості на дату складання фінансової звітності
буде завищеною.
Наступний метод формування резерву сумнівних боргів
передбачає застосування коефіцієнта сумнівності.
Виділяють
наступні
способи
розрахунку
коефіцієнта
сумнівності:
- визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході;
- класифікація дебіторської заборгованості за строками
непогашення;
- періодизації дебіторської заборгованості – визначення
середньої питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської
заборгованості на початок звітного періоду за попередні 3-5 років.
Метод питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від
реалізації
товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати
застосовують у разі, якщо існує тісний взаємозв’язок між обсягом
реалізації та сумою безнадійних боргів за попередні роки. При його
використанні підприємство визначає величину сумних боргів
виходячи з питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від
реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної
оплати. Основою для визначення резерву сумних боргів є звіти про
фінансові результати діяльності підприємства за попередні періоди.
Метою застосування методу є узгодження відповідності доходів і
витрат, а також відповідна оцінка дебіторської заборгованості на дату
балансу.
При
застосуванні
методу
класифікації
дебіторської
заборгованості за строками непогашення підприємство за основу бере
дані бухгалтерського балансу. Виходячи з досвіду попередніх років
воно визначає відсоток непогашення заборгованості, яка може стати
безнадійною, не аналізуючи рахунків, виставлених окремим
дебіторам.
Згідно із цим методом дебіторську заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги класифікують за строками несплати на групи.
Коефіцієнт сумнівності підприємство встановлює для кожної з них,
виходячи з питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від
реалізації товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати у
попередніх звітних періодах. Чим більший строк непогашення
дебіторської заборгованості, тим вищім є коефіцієнт сумнівності. При
цьому важливим є те, щоб загальна сума сумнівного боргу звітного
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періоду не була меншою від розміру безнадійної заборгованості
попереднього періоду.
Основною метою використання методу періодизації дебіторської
заборгованості є її оцінка за чистою реалізаційною вартістю, а також
дотримання узгодженості доходів і витрат .
Отже, вибір методу формування резерву сумнівних боргів має
залежати від принципів, яким віддає перевагу підприємство, виходячи
із стратегічних цілей діяльності: обачності (більш точна оцінка
дебіторської заборгованості) або відповідності (більш точна оцінка
очікуваних збитків).
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Розглянуто поняття «тіньової» заробітної плати. Запропонована класифікація
сучасних видів виплат працівникам на підприємстві. Проаналізовано позитивні та
негативні сторони отримання не офіційної заробітної плати. Зроблено пропозиції
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A concept «shadow» is considered salary. The offered classification of modern types
of payments to the workers is on an enterprise. Positive and negative parties of receipt of not
official salary are analysed. Suggestions are done in relation to minimization of influence of
shadow economy on the gross incomes of population.
Key words: "shadow" economy, wages, informal employment, taxation.

Вступ. Як суспільне явище «тіньова» економіка притаманна
усім країнам незалежно від моделі та рівня їх соціально-економічного
розвитку.
Практика засвідчує, що доки існуватиме державна форма
організації суспільного життя, а держава у той чи інший правовий
спосіб впливатиме на економічний розвиток шляхом реалізації
бюджетної, податкової, грошово-кредитної, валютної політики тощо,
доти зберігатиметься й «тіньова» економіка. Суттєво може
змінюватись лише її питома вага, роль, яку вона відіграє у суспільному
житті, а також механізми її взаємодії з легальною економікою та
«кольорова палітра», що має «тіньова» економіка – від світло-сірої до
криваво-чорної.
Постановка завдання. Наукові дослідження «тіньової»
економіки пов’язані з чималими труднощами як теоретичного, так і
практичного характеру. Це пояснюється тим, що «тіньова» економіка
являє собою значно складніший об’єкт дослідження, ніж економіка
офіційна, «світла».
Реалізація дослідження. Такий термін, як «тіньова зарплата»,
або нелегальна зарплата, з’явився в Україні не так давно. Його
виникнення спричинено гострою економічною кризою вітчизняної
економіки в дев’яностих роках минулого століття, а на даному етапі –
недосконалістю правової бази у сфері підприємницької діяльності,
оподаткування та нестійкою політичною кон’юнктурою протягом
п’яти останніх років. Як наслідок, підприємці, намагаючись вижити у
складних умовах, свідомо йдуть на порушення закону, ухиляючись від
оподаткування, а це в свою чергу відображається на величині внесків
до бюджетів та державних цільових фондів.
Основним методом здійснення тіньової діяльності є заниження
реального обсягу доходів і виплата тіньової зарплати, що, як відомо, є
дуже поширеною практикою. Саме тому Україна має низку
притаманних саме її економіці парадоксів: щорічна питома вага
збиткових підприємств майже незмінна і сягає близько половини від
усіх працюючих підприємств, а в цілому населення, за підрахунками
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Міністерства економіки, щороку споживає та оплачує товарів і послуг
у роздріб приблизно у 3,5 рази більше, ніж заробляє офіційно, тобто
декларує у податкових органах.
Сьогодні в різних економічних системах можна спостерігати
таке явище, як тіньова зайнятість, що є наслідком існування тіньової
економіки. Її появу фахівці пояснюють по різному – лібералізація
економіки, високе навантаження на фонд оплати праці, недосконалість
нормативно-правової бази, що регулює стан ринку праці та зайнятості,
стихійні міграції, особливості формування регіональних та глобальних
ринків праці. Тіньова економіка зростає, що створює додаткові
можливості для зайнятості, причому не тільки тіньової, оскільки даний
сектор потребує продуктивних товарів легального сектора (матеріали,
інструменти, послуги), а тіньові доходи використовуються для
придбання в легальному секторі споживчих товарів. Збільшення
пропозиції праці на офіційних ринках значною мірою поглинається
неофіційним сектором. Таким чином з одногобоку вирішується
проблема працевлаштування, але з іншого – наслідком нелегальної
зайнятості є витіснення із сфери суспільно-корисної праці легальних
працівників, що веде також до підриву трудового потенціалу під
впливом понаднормового робочого дня. Загальний обсяг виробництва
не збільшується, а офіційна його частина стає меншою, що призводить
до зниження податкових надходжень. Таким чином, приховування
навіть дозволеної законодавством економічної діяльності викликає
перерозподіл доходів і власності шляхом деформації податкової
політики і податкових відносин.
Але поряд з таким явищем, як тіньова зайнятість, існує поняття
―тіньова заробітна плата. Серед існуючих видів заробітних плат,
включають офіційний сектор і тіньовий.
Існуючі тіньові зарплати трактуються таким чином (рис.1):
1. «біла» – являє собою офіційні виплати працівникам,
включаючи нарахуванняі сплату відповідних внесків до бюджету та
цільових фондів у повному обсязі;
2. «у конвертах»:
 «сіра» заробітна плата – це винагорода, яка складається з
двох частин, а саме ―білої‖ заробітної плати і прихованих сумза
відсутності будь-яких відрахувань, що передбачені законодавством;
 «чорна» заробітна плата – являє собою нереєстровані суми,
що виплачені працівникові відповідно, відповідно будь-які
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Заробітна плата- винагорода, обчислена,
зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим
договором власник або уповноважений ним орган
виплачує працівникові за виконану ним роботу

відрахування до цільових фондів не здійснюються [3].
В окремих галузях тіньовий сектор вище, а в окремих – нижче,
однак найбільше, тіньову зарплату виплачує сьогодні малий і середній
бізнес, оскільки у великому бізнесі робити це з кожним роком стає
дедалі небезпечніше для керівників компаній, з’являється занадто
величезна кількість свідків порушення законодавства. Крім того, саме
в малому бізнесі спостерігається велика частка неофіційно працюючих
найманих робітників. Проблема легалізації заробітної плати сьогодні
визначена урядом, як першочергова. Її вирішення залежить від
створення розумної, справедливої системи оподаткування фонду
оплати праці. Не менш важливий аспект – це податкова культура
роботодавців та правова освіта найманих працівників.

«Біла» – офіційна
заробітна плата

«У конвертах» –
заробітна плата
видається не
офіційно, тобто
нелегальний шлях
ухилення від
оподаткування

«Сіра» – частина
заробітної плати
видається приховано, а
решта офіційно
«Чорна» – видається
повністю «у конвертах»,
відповідно, будь-які
відрахування до
цільових фондів не
здійснюються

Рис.1 Види заробітніх плат в залежності від джерел їх
походження
Відповідно
до
результатів
останнього
дослідження
Eurobarometer (служба вивчення суспільної думки при Європейській
комісії), частка зарплат «у конвертах» у 27 країнах ЄС коливається від
1 до 23 %. Кожен двадцятий житель Євросоюзу одержує «сіру»
зарплату. До такого висновку дійшли експерти Eurobarometer в
останньому дослідженні «Тіньовий ринок праці в Європейському
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Союзі». В середньому по Євросоюзу показник складає 5 % отримання
тіньової заробітної плати. Наведені дані Eurobarometer одержав,
опитавши 27 тис. жителів країн ЄС на тему щодо отримання протягом
останнього року зарплати або інших виплат за працю (цілком або
частково) без сплати податків і внесків на соціальне страхування.
Відповідно до наведеного дослідження, найбільш непрозора для
влади система оплати праці зафіксована в найбіднішій країні
Євросоюзу, Румунії, де майже кожна четверта зарплата (23 %)
видається «в конверті». За даними соціологів, у Західній і Північній
Європі «сіру» заробітну плату виплачують як правило за додаткову
роботу. У Південній і Східній Європі (в тому числі в Росії та Україні)
в такий спосіб може виплачуватися і регулярна заробітна плата.
Найвищий рівень в ЄС тіньової оплати праці в будівництві – 10 %
зайнятих у цій сфері повідомили про отримання грошей у конвертах.
Далі йде сільське господарство – 7 %; торгівля, транспорт, побутові
послуги, готельний і ресторанний бізнес – по 6 % [4].
За даними Незалежного фонду дослідження заробітних плат в
Україні, 27 % працюючих громадян України залучено до «сірих» та
«чорних» зарплатних схем (що значно вище, ніж за показниками в РФ,
а тим паче в державах ЄС). При цьому 9 % з них отримують «чорну»
зарплату, тоді як 18 % частину суми отримують офіційно.
Вищенаведене свідчить про те, що тіньова оплата праці, яка також
існує в країнах ЄС і РФ, де діють оптимальні податкові умови та
значно вища податкова дисципліна, не тільки і не стільки є викликом
надзвичайного податкового навантаження, як це стверджують
вітчизняні роботодавці, а має інше підґрунтя, в тому числі і отримання
надприбутків [1].
Ми проаналізували позитивні і негативні сторони отримання
«тіньової» заробітної плати, які наведено в таблиці 1.
Незважаючи на це, наймані працівники, особливо молодь, поки
ще не усвідомлюють того, що роботодавці, сплачуючи заробітну плату
«у конвертах», фактично стають їхніми рабовласниками. Більше того,
вони фактично заохочують роботодавців примушувати інших
працівників погоджуватись на таку форму оплати праці при прийомі
на роботу.
Таблиця 1
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Позитивні та негативні сторони отримання «тіньової»
заробітної плати
«Плюси» одержання
нелегальної заробітної плати
1.
2.

3.

Отримання
1.
неоподатковуваного доходу;
можливість отримувати 2.
заробітну плату разом із
3.
субсидією, державною
соціальною допомогою або
допомогою по безробіттю;
простіше домовитись та
отримати роботу при
конкретному безробітті за
конкретною спеціальністю.

4.
5.
6.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

«Мінуси» одержання нелегальної заробітної плати
Зі сторони працівника:
У працівника не буде гарантованого розміру
заробітної плати;
не зараховується трудовий стаж;
повна відсутність соціальних гарантій:
— права на відпустку, зокрема додаткову та без
збереження зарплати, відпустку з вагітності та пологів;
— права на оплату листа непрацездатності;
— права на достроковий вихід на пенсію, якщо ви
працюєте в шкідливих умовах;
— права на скорочений робочий день, тиждень, якщо ви
працюєте в шкідливих умовах;
— права не працювати у вихідний та святковий день;
— права не залучатися до наднормових робіт без вашого
бажання;
— права на охорону праці;
— права на соціальне страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань;
— права на гарантії за колективним договором;
отримання лише мінімальної пенсії за віком;
можливість звільнити у будь-який момент без
вихідної допомоги;
працівник не зможе взяти кредит у банку, за
довідкою про ваші реальні доходи.

Зі сторони працедавців:
Можливість отримувати надприбутки;
1. Адміністративна та кримінальна
зменшення податкового навантаження;
відповідальність за порушення
повна фінансова та економічна залежність
чинного законодавства з оплати
працівників від будь-яких примхах роботодавця,
праці.
оскільки їх, як правило, приймають без укладення
трудових угод;
можливість уникнути створення
профспілкових організацій та укладення
колективних договорів, що призводить до правової і
соціальної незахищеності найманих працівників;
можливість уникнення відповідальності за
неналежні умови праці та відсутність техніки
безпеки;
економія коштів роботодавця за рахунок
несплати лікарняних листів;
можливість звільнення з роботи будь-якого
працівника без будь-яких пояснень, що додатково
ставить його в залежність від роботодавця.
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Аналіз даної проблеми надає можливість виділити такі групи
найвагоміших факторів: економічні, правові, організаційні та
соціально-психологічні. Існування тіньової економіки та ухилення від
сплати податків, отримання заробітної плати «в конвертах» несе в собі
такі потенційні загрози для суспільства: загроза розвитку, загроза
національній економіці, негативний вплив на систему розподілу
ресурсів і зниження продуктивності праці, соціальні наслідки та
загроза демократичним цінностям і суспільним інститутам, загроза
соціальній безпеці.
Таблиця 2
Особисті втрати, пов’язані з офіційним і неофіційним секторами
економіки







Втрати, пов’язані з
перебуванням в офіційному секторі:
Сума сплачених податків

Час, витрачений на з’ясування, як саме
декларувати свій дохід
Внески до Пенсійного фонду та інших
фондів соціального страхування
Відчуття невідповідності сплачених
податків і внесків та наданих державою
послуг
Ризик, що навіть сумлінний платник
податків буде покараний через якийсь свій

―недогляд‖
Втрата деяких пільг, на які особа
могла б претендувати, якби вона приховала
бодай частину свого доходу

Втрати, пов’язані з
перебуванням у
неофіційному секторі:
Ризик бути покараним за
приховування доходів
Позбавлення участі в
соціальній системі, за умови
якщо громадянин не
знаходить спосіб
користуватися благами
системи, не сплачуючи
внесків до цієї системи
Докори сумління

Основна причина масового ухилення від сплати податків,
отримання не офіціальної заробітної плати серед населення –
відсутність довіри до державних інституцій. Саме ця довіра до уряду
або відчуття «соціальної солідарності» спонукає людей спонукає
платити податки, навіть якщо раціональною поведінкою було б
ухилення від їх сплати. З іншого боку – низька якість державних
послуг, передусім тих, що стосуються життєзабезпечення громадян і
надаються медичними установами, закладами освіти та інше.
Результати дослідження сфери громадських послуг показують, що
якість обслуговування населення державними установами не
полібшується.
На вибір особи щодо приховування чи ні своїх доходів впливає
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можливість мінімізації витрат, які пов’язані з таким рішенням. У
таблиці 2 наведена порівняльна характеристика щодо втрат за умов
діяльності в офіційному і тіньовому секторах [1].
Висновки. На нашу думку, існують такі шляхи вирішення даної
проблеми:
1. Ширше застосовувати розрахункових операцій на
безготівкову форму. Це не дасть змогу роботодавцям платити тіньову
заробітну плату, оскільки у нього в розпорядженні не буде готівки і всі
операції з виплати заробітної плати будуть фіксуватися на рахунках у
банку.
2. Зменшити податковое навантаження та удосконалити
законодавчі норми з питань стягнення податків.
3. Реформувати систему Пенсійного та соціального страхування
шляхом запровадження накопичувальних видів в пенсійне та
соціальне страхування.
З вищезазначеного можна сказати, що виплата тіньової
заробітної плати не вигідна як для роботодавця, так і для працівника,
оскільки виплачуючи нелегальну заробітну плату вони працюють
незаконно. Це все породжує тіньову економіку, що за різними
підрахунками складає близько 40 % від загалу і є некерованою.
У зв’язку із значними обсягами тіньової економіки та видачею
тіньової заробітної плати, фонди держави недоотримують значних
коштів. Саме тому актуальною є тема легалізації тіньових зарплат,
тобто залучення цих активів в легальну економіку, що забезпечить
гідне проживання українського народу та отримання достойної пенсії
в похилому віці.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. В умовах
становлення ринкових відносин в економіці України по новому
ставляться і вирішуються багато теоретичних і практичних проблем.
До них належить широкий комплекс питань, пов’язаних з розглядом
особливостей прояву і наслідків науково-технічного прогресу,
механізму впливу інвестицій на ефективність виробничої діяльності,
джерел утворення інвестиційного капіталу.
Інвестиції є однією з категорій економічної теорії, що вимагає
ретельного аналізу. Для здійснення інвестиційної діяльності
підприємство
може
використовувати
різноманітні
джерела
фінансування, які мають різний ступень можливих негативних
наслідків, що можуть додатково виникнути для підприємства
внаслідок використання тієї чи іншої фінансової альтернативи.
Так, зокрема, запозичені кошти відрізняються від власних
обов’язковістю сплати відсотків та поверненням боргу; окремі боргові
зобов’язання можуть відрізнятися необхідністю надання закладу;
валютою, якою надано кошти; видом відсоткової ставки. Крім того,
важливим, з нашої точки зору, є надійність джерела фінансування.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна увага
питанням інвестування національної економіки приділяється у працях
наступних вчених: І.А Бланка [2]., Г.І Іванова [5]., Г.О Швиданенко,
О.В Огася, В.В Заїкіної [6] та інших. Проте, питання фінансового
забезпечення інвестиційних проектів й досі має дискусійних характер.
Тому актуальним є визначення структури інвестиційних
ресурсів та їх особливостей відповідно до джерел фінансування.
Виклад основного матеріалу. Капітал, що забезпечує
інвестиційну діяльність, як правило, надходить з декількох джерел, які
мають різний рівень витрат, строки залучення і джерела виплат, що
безпосередньо впливає на результати інвестицій [1].
Категорія капіталу досліджувалася в роботах економістів різних
шкіл протягом тривалого періоду часу. Поряд з такими
характеристиками, що визначають сутність капіталу, як об’єкт
економічного керування, накопичена цінність, виробничий ресурс
(фактор виробництва), сумарні активи компанії, носій фактора ризику,
він розглядається і як інвестиційний ресурс. Визначальний характер у
системі інвестиційних ресурсів підприємства має їх поділ за титулом
власності. Принципове розходження між джерелами власних і
позикових засобів криється в юридичній причині – у випадку
ліквідації підприємства власники мають право на ту частину його
майна, що залишиться після розрахунків із третіми особами, тобто
власник приймає на себе ризик утрати засобів у розмірі вкладеного
капіталу. В економічній літературі немає однозначного розуміння
змісту розглянутих елементів інвестиційних ресурсів. Так, деякі
автори фактично ототожнюють зовнішні і внутрішні джерела
фінансування, відповідно, з власними і залученими (позиковими)
засобами.
Однак, на нашу думку, такий критерій розподілу інвестиційних
ресурсів повинен бути заснований не на праві власності, а на принципі
формування стосовно підприємства.
У цьому випадку такий поділ буде відбивати ступінь
підконтрольності, керованості і доступності для підприємства, а до
складу внутрішніх джерел фінансування будуть включатися як
безпосередньо сформовані усередині підприємства власні засоби, так і
частина позикових засобів у виді внутрішньої кредиторської
заборгованості (рахунка нарахування). До засобів, що надходять із
зовнішніх джерел, включається і власний і позиковий капітал.
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Характерні риси розглянутих груп інвестиційних ресурсів
представлені в табл. 1.
На основі узагальнення економічної літератури і законодавства з
питань, які стосуються фінансування реальних інвестицій, а також з
урахуванням вищесказаного, можливий склад джерел фінансових
ресурсів інвестиційних проектів, доступних для українських
підприємств, представлений в таблиці 2.
Характерні риси джерел фінансування, які підприємство
направляє на інвестиційні потреби, зумовлюють і виникнення різних
видів ризиків при їх використанні.
Таблиця 1
Особливості груп інвестиційних ресурсів [1]
Переваги

Недоліки
Внутрішні джерела фінансування

 Простота
і
оперативність
залучення;
 Збереження контролю над
підприємством;
 Високий ступінь моніторингу;
 Збереження конфіденційності
комерційної інформації;
 Не вимагає гарантій і додаткових
витрат на оформлення.

 Заморожування коштів;
 Відсутність
зовнішнього
контролю;
 Обмеженість обсягів залучення;
 Зниження рівня ліквідності;
 Низький рівень ефективності
використання власних ресурсів.

Зовнішні джерела фінансування
 Великий обсяг залучення;
 Ефективний зовнішній контроль;
 Забезпечують
зростання
фінансового потенціалу;
 Ефект фінансового леверіджу;
 Розподіл ризиків;
 Скорочення термінів реалізації
проектів.

 Можливість утрати контролю;
 Додаткові витрати по залученню
(техніко-економічне
обґрунтування
(ТЕО), аудит, страхування, комісійні);
 Складність і тривалість залучення;
 Послаблення менеджменту;
 Боргова залежність від кредиторів;
 Необхідність
розкриття
конфіденційної інформації.

Так, власний капітал надає право на участь в управлінні
підприємством. З одного боку, власник має можливість впливати на
господарську діяльність, контролюючи виконання стратегічних цілей
підприємства і його виживання, а з іншого боку, нова емісія акцій
може привести до втрати контролю на зборах акціонерів, тобто
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Власні
Позикові

Внутрішня кредиторська
заборгованість (рахунок до
нарахування)

 Короткостроковий
банківський кредит
 Факторинг
 Форфейтинг
 Комерційний кредит
 Оренда
 Кредитна лінія
 Ломбардна операція

Короткострокові

ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
ВНУТРІШНІ
ЗОВНІШНІ
 Статутний капітал
 Емісія акцій:
 Резерви, накопичені
- відкрита підписка простих акцій;
підприємством:
- закрита підписка простих акцій;
- накопичена амортизація;
- привілейовані акції;
- нерозподілений прибуток;
- венчурне фінансування;
- резервні фонди.
- портфельні інвестиції.
 Мобілізація резервів (у т.ч.
 Прямі інвестиції (без цінних
поточний прибуток, надходження паперів):
від реалізації нематеріальних
- додаткові внески власників у
активів, фінансових інвестицій,
Статутний фонд;
оборотних і необоротних засобів) - створення спільного підприємства.
 Доходи, отримані від
 Благодійні пожертвування і
фінансових
безоплатна
інвестицій (дивіденди і відсотки) фінансова допомога
 Державні субсидії

Короткострокові

Позикові

Власні

виникає загроза втрати контролю. Наслідки цього можуть бути
різними: від зміни діяльності до злиття підприємств або банкрутства.
Крім того, додаткова емісія акцій потенційно знижує доход і
дивіденд на акцію, є дорогим і розтягнутим у часі процесом.
Реінвестування прибутку – більш прийнятна і відносно дешева
форма фінансування підприємства, яке розширює свою діяльність.
Реінвестування прибутку дозволяє уникнути додаткових витрат, які
мають місце при випуску нових акцій. Іншою суттєвою перевагою є
збереження сформованої системи контролю над діяльністю
підприємства, оскільки в цьому випадку кількість акціонерів
практично не змінюється. Однак розміри такого джерела обмежені, що
істотно стримує інвестиційні можливості підприємства.
Таблиця 2
Джерела інвестиційних ресурсів українських підприємств
[3, с.120]
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 Фінансовий лізинг
 Позики міжнародних
фінансових інститутів
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Позики банків є сьогодні найбільш розповсюдженою формою
позикового фінансування. До визначеної границі фінансування за
рахунок боргів вигідно підприємству, тому що воно забезпечує
фінансовий важіль. Відсотки, що виплачуються кредиторам,
зменшують прибуток і, відповідно, податок на прибуток, а це збільшує
чистий доход на акцію. Підприємство не одержало б такого чистого
доходу на акцію, якби залучало капітал тільки за рахунок випуску
акцій. Крім того, якщо в структурі капіталу є деякий борг, доходи на
акцію є вищими, тому що менше акцій, по яких цей доход
розподіляється. Разом з тим, чим більше боргів має підприємство, тим
більшим є фінансовий ризик.
Облігації, будучи борговими цінними паперами, являють собою
друге основне джерело позикового капіталу для цілей довгострокового
фінансування. Вартість капіталу, пов’язаного з випуском облігацій,
визначається на ринку інвесторами, які оцінюють ризик, розглядають
платоспроможність
підприємства,
оцінюють
можливість
незабезпечення їм обіцяних платежів. Для підприємства випуск
облігацій, як і акцій, пов’язаний з додатковими витратами. Крім того,
при використанні облігацій зростає фінансовий ризик підприємства,
виникає також небезпека того, що несформований фондовий ринок
України не дозволить захистити інтереси підприємства-емітента
збільшенням ціни облігації у випадку, якщо процентна ставка по таких
облігаціях упаде. Лізинг, при всіх своїх перевагах (швидкість
оформлення, гнучкість при визначенні величини орендного платежу,
пільга по податку та ін.) також пов’язаний з певним ризиком для
підприємства, що використовує його як джерело фінансування своїх
інвестиційних програм. Так, у випадку несвоєчасних надходжень
лізингових платежів лізингодавець вправі розірвати договір і
повернути передане в користування майно. Такий розвиток подій
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загрожує підприємству катастрофічними наслідками: зриви постачань
продукції, позови від споживачів і, як наслідок, можливе банкрутство.
Бюджетне субсидування, яке здається, на перший погляд,
абсолютно безпечним, також пов’язане з певним ризиком для
підприємства. Так, надана державою цільова допомога, звичайно
вимагає виконання певних умов, з урахуванням яких вона надається, і
невиконання яких загрожує значними штрафними санкціями, а також
можливим адміністративним або карним покаранням для керівництва
підприємства. Крім того, державна допомога передбачає необхідність
представлення серйозних обґрунтувань для її одержання, розкриття
конфіденційної інформації, твердий контроль за витратою засобів і
жорстку звітність, що може призвести до додаткових витрат.
Висновки. Таким чином, критичний аналіз і узагальнення
економічної літератури і законодавства з питань фінансування
інвестицій дозволили виявити зміст категорії інвестиційний ресурс та
ключові розходження між основними групами інвестиційних ресурсів.
Дослідження характерних рис джерел фінансування дозволило
зробити висновок про наявність різного ступеня ризику їх
використання, що вимагає урахування даного факту при формуванні
структури джерел фінансування інвестицій.
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У статті автором досліджуються історичні аспекти розвитку фондового ринку
на Україні. Розглянуто відповідну законодавчу базу, яка супроводжувала становлення
фондового ринку України.
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In the article the author investigates the historical aspects of capital market
development in Ukraine. A proper legal framework that accompanied becoming Ukraine's
stock market.
Keywords: stock market, history stock market development, legal framework for
stock market

Актуальність теми. Фондовий ринок в Україні перебуває на
етапі свого становлення. Тому саме зараз важливим є питання
оптимального його забезпечення необхідними ресурсами, як
фінансовими так і законодавчими.
Метою статті є дослідження історичних етапів розвитку
фондового ринку України та становлення його законодавчої бази.
Аналіз останніх досліджень. Вивченню особливостей розвитку
фондового ринку приділили багато науковців, серед них можна
виділити таких як Гушан Т.А., Коновал С.Є., Корнєєв В, Майовець Є.,
Флюд Х.. Праці на дану тематику є постійно актуальними та цікавими
для науковців, практиків та студентів.
Виклад основного матеріалу. Історію становлення фондового
ринку України можна поділити на три великих етапи. Перший період
відноситься до часів існування Російської імперії. Другий перебування України у складі Радянського Союзу, та третій – роки
незалежної України. У кожному із цих етапів можливо виділити по
декілька підетапів розвитку фондового ринку.
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Фондовий ринок починав зароджуватися в Україні за умов її
перебування у складі інших держав, тому цілком зрозумілим є те, що
перші два етапи розвитку фондового ринку є спільною історією
декількох країн.
Дослідження питання щодо історичного розвитку фондового
ринку дозволило узагальнити його результати (таблиця 1).
Таблиця 1
Етапи розвитку фондового ринку України до часів її
незалежності [2,5,7,8]
Часовий
Характеристика історичного етапу
період
У 1703 р. була відкрита перша в Російській імперії
фондова біржа. На ній оберталися іноземні цінні
папери, в основному векселі, але пізніше з'явилися
акції та облігації як іноземних, так і вітчизняних
емітентів. Вслід за Санкт-Петербурзькою з'явилися
Дореволюц біржі в Одесі, Москві, Києві. До кінця XІX ст.
ійний
території Росії існувала 21 товарна біржа, а фондові
1703 –
операції
здійснювалися
на
семи:
Санкт1917 роки Петербурзькій, Московській, Варшавській, Київській,
Харківській, Одеській і Ризькій. Продаж і реалізація
державних облігацій проводилися через Державний
банк, але за активного посередництва комерційних
банків та інших кредитних інститутів. Свого апогею
фондовий ринок Росії досяг у 1914 р.
Пожвавлення ринку за рахунок випуску державних
період
облігацій і незначної кількості акцій. Економіка
НЕПу
набуває
ринкового
характеру,
починає
1927 – 1930
функціонувати відносно розгалужена кредитна
роки
система, використовується іноземний капітал.
Ліквідації комерційного кредиту, реформування
кредитних інститутів, централізації банківських
ресурсів в руках Держбанку і галузевих банків,
Період
обмеження механізму дії ринку цінних паперів, які
занепаду
випускали під державні позики. До Великої
1931 - 1980
Вітчизняної війни, а також в перші післявоєнні роки і
до кінця 50-х рр. випускалися виграшні позички з
наступним періодичним погашенням облігацій.

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

Розвиток фондового ринку, за часів незалежності нашої
держави, характеризується складними економічними процесами цього
періоду. Тому його формування було повільним і непослідовним.
Однією із причин стало відсутність дієвого механізму регулювання.
Розглянемо формування та становлення законодавчої бази щодо
фондового ринку (табл. 2).
Таблиця 2
Сучасні етапи розвитку законодавчої бази щодо регулювання
фондового ринку України
Етап
Зміст етапу

Підготовчий
1990 – 1995
роки

У 1990 році була прийнята Постанова
ВР Української РСР про реалізацію
Закону «Про економічну самостійність
РСР», згідно з якою протягом вересні –
жовтня поточного року Рада Міністрів
1990 рік УСРС повинна була підготувати
проекти законодавчих актів щодо
основних
аспектів
самостійного
регулювання економіки, одним із яких
був законопроект «Про цінні папери і
фондовий ринок» [16]
червень Прийнято
базовий
законодавчий
1991
документ з регулювання діяльності
ріку
фондового ринку - Закон України «Про
цінні папери і фондову біржу» [17]
квітень
Прийнято Концепцію функціонування і
1994 року розвиток фондового ринку в Україні [6]
червень
1995
року

Перехідний
1996 – 2001
роки

Відповідно до Указу Президента
України створено Державну комісію з
цінних паперів та фондового ринку. [3]
Прийнято
закон
України
«Про
державне регулювання ринку цінних
жовтень паперів Україні» відповідно до якого
1996
визначаються основні правові засади
року
здійснення регулювання ринку цінних
паперів та їх похідних [15]
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Прийнято Розпорядження щодо заходів
реалізації Основних напрямів розвитку
квітень
фондового ринку в Україні у 2000 році.
2000
Цим документом активізувалася робота
року
спрямована на розвиток фондового
ринку [4]
Починаючи з 2000 року почали регулярно видаватися нормативні
акти щодо розвитку фондового ринку
Положення
про функціонування
грудень
фондових бірж, яким визначалися
2006
основні положення роботи фондових
року
бірж [9]
Становлення
2001 – 2009
Затверджене
Положення
про
роки
жовтень розрахунок показників ліквідності, що
2008
обмежують
ризики
професійної
року
діяльності на фондовому ринку в
Україні [13]
червень
Порядок реєстрації випуску опціонних
2009
сертифікатів та проспекту їх емісії [14]
року
Положення про порядок реєстрації змін
до правил фондової біржі щодо
запровадження в обіг на фондовій біржі
Становлення
деривативів.
Цим
Положенням
2001 – 2010
встановлюється порядок реєстрації змін
серпень
роки
до правил фондової біржі щодо
2009
запровадження в обіг на фондовій біржі
року
деривативів,
зокрема
ф'ючерсних
контрактів та опціонів. Воно прийняте
на основі корегування Закону України
"Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" [11]
Положення про порядок реєстрації
випуску
(випусків)
акцій
при
грудень
заснування акціонерного товариства.
2009
Дане Положення встановлює строки та
року
порядок реєстрації ДКЦПФР випуску
(випусків) акцій під час створення
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публічних та приватних акціонерних
товариств,
перелік
документів,
необхідних для реєстрації випуску
(випусків) акцій, звіту про результати
закритого (приватного) розміщення
акцій, порядок відмови в реєстрації,
вимоги до оформлення документів, які
подаються на реєстрацію [10]
Починаючи із 2010 року приймається ряд
нормативних документів щодо регулювання
окремих аспектів діяльності фондового ринку,
зокрема, Положення про розкриття інформації
емітентами акцій та облігацій підприємств, які
знаходяться у лістингу організатора торгівлі [12].
Висновок. Таким чином, дослідження етапів розвитку
фондового ринку України дозволило виділити наступні етапи в
державному регулювання: підготовчий (1900 – 1995 роки) – протягом
якого сформувалася основна законодавча база та перші фондові біржі,
перехідний (1996 – 2001 роки) – основною особливістю якого є
перехід до послідовного керування розвитку фондового ринку,
останнім етапом є період становлення з 2001 по 2009 рік – за якого
законодавча база сформувалася в цілісну систему, котра регулює всі
аспекти діяльності фондового ринку.
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У статті розкрито сучасні проблеми розвитку ефективного залучення прямих
іноземних інвестицій в українську економіку та визначено загальний стан
інвестиційного клімату України в умовах активізації надходження іноземного капіталу
в економіку країни.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційних клімат, інвестиційна діяльність,
інвестор, інвестиційно – інноваційна діяльність.
The article highlights the current problems of effective foreign direct investment to
Ukrainian economy and determines the overall investment climate in Ukraine activation of
foreign capital inflows into the economy.
Keywords: investing, investment climate, investment, investor, investment innovation.

І. Постановка проблеми. Одним із шляхів вирішення проблем
розвитку всіх галузей економіки є інвестування, адже державний
бюджет не може здійснювати їх повну фінансову підтримку. Крім
того, надмірні темпи інфляції, зміна законодавства, потреба в
постійному оновленні матеріально – технічної бази та автоматизація
виробництва в усіх видах діяльності в період науково – технічного
прогресу особливо вимагають інвестицій. Усі регіони мають різну
інвестиційну привабливість через географічне розташування та
соціально – економічні особливості. І саме тому необхідно
проаналізувати тенденції зовнішнього інвестування, їх вплив на
регіони та економіки країни вцілому, перспективи на майбутнє.
ІІ. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення проблем
інвестиційного процесу в Україні, зарубіжної практики державного
регулювання інвестиційної діяльності, шляхів залучення іноземного
капіталу в економіку нашої країни присвячують свої роботи В.І.
Кокоріна, О. Шевченко, С. Москвина, Т.В. Калашнікова, Ю.О.
Лупенко, М.Й. Поляков, П.Ю. Сорока, О.В. Жарун та інші дослідники.
На їх думку збільшення рівня прямих іноземних інвестицій, вимагає
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розгляду стану розвитку інвестиційної діяльності та інвестиційної
привабливості країни.
ІІІ. Формулювання цілей статті. Оцінити загальний стан та
особливості формування інвестиційного клімату України
 обгрунтувати необхідність залучення іноземного капіталу в
економіку України;
 запропонувати заходи державної політики в сфері
стимулювання надходження іноземного капіталу в економіку України
та покращення інвестиційного клімату країни.
IV. Виклад основного матеріалу дослідження. Іноземні
інвестиції сьогодні особливо необхідні у тих сферах економіки,
активізація яких допоможе вивести її з кризового стану, зняти
соціальне напруження в суспільстві. Це насамперед виробництво
продуктів харчування, товарів широкого попиту та послуг, ліків та
іншої життєво важливої продукції.
Визначення інвестиційної привабливості країни належить до
числа складних завдань. Міжнародні агентства як основні параметри
використовують макроекономічні показники, а саме: динаміку
приросту ВВП, обслуговування внутрішнього та зовнішнього боргу та
ін. Так, за рейтингом Economist Intelligence Unit (EIU), Україна за
показниками якості бізнес – середовища посідає 75 місце серед 82
країн. Попри прогнози цієї організації щодо певного зростання
рейтингу протягом 2007 – 2011 рр. (на 5 позицій), Україна й надалі
суттєво відстає від основних конкурентів за іноземні інвестиції на
світовому ринку [3].
За оцінками Міністерства економіки, загальна потреба в
інвестиціях для структурної перебудови економіки України становить
від 140 до 200 млрд. дол. США, а щорічна потреба – близько 20 млрд.
дол. США. Обсяг необхідних іноземних інвестицій в економіку
України становить 40 – 60 млрд. дол. США. За оцінками експертів
Світового банку, для досягнення рівня США Україні потрібно загалом
4 трлн. дол. США.
Так, за попередньою оцінкою Держкомстату у І кварталі 2010
року (до відповідного періоду 2009 року) зростання ВВП становило
4,9 відсотка, що підтверджує факт просування економіки України
уперед на шляху до виходу з кризи.
Номінальний ВВП за ІI квартал 2010р. становив 262365 млн.грн.
Реальний ВВП за IІ квартал 2010р. порівняно з відповідним кварталом
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2009р. у постійних цінах 2007р. склав 105,9%, а з І кварталом
поточного року, з урахуванням сезонного фактору, – 103,8% [4].
Закріплення позитивної динаміки у поточному році остаточно
засвідчило вихід економіки України з фази рецесії та перехід до фази
активного відновлення виробництва. Причинами пожвавлення
виробництва стали не тільки покращення світової кон’юнктури, а й
поступове покращення внутрішньої економічної ситуації.
До позитивних індикаторів стабілізації, а також до стримуючих
інфляцію факторів, слід віднести:
 зростання внутрішньої пропозиції на споживчому ринку;
 поступове відновлення довіри вкладників до банківської
системи (із відповідним зростанням депозитів населення);
 відносна стабільність на валютному ринку.
Серед основних причин низького рівня інвестиційної активності
у першому півріччі 2010 року слід виокремити:
 відсутність порядку державної реєстрації іноземних
інвестицій у вигляді валютних цінностей;
 наявність ризиків дестабілізації на валютному ринку;
 збереження складної ситуації у банківській сфері, зокрема
недостатні обсяги довгострокового кредитування вітчизняної
економіки;
 обмежені можливості доступу до фінансових ресурсів як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках;
 незадовільна
кон’юнктура
зовнішнього
ринку
за
традиційними товарними групами українського експорту;
 зниження рівня прибутковості українських підприємств;
 обтяжливі регуляторні процедури, зокрема: складність
адміністрування податків, кількість та складність отримання дозволів,
технічне регулювання (сертифікація та стандартизація); перевірки
органів державного нагляду.
Доцільність іноземного інвестування в інноваційний розвиток
української економіки є досить суперечливим питанням, що стало
полем для гострих дискусій у науковому світі. Деякі науковці
вважають, що залучення іноземних інвестицій негативно впливає на
перебіг конструктивних перетворень національної економіки. Такий
підхід ґрунтується на твердження, що сам притік іноземного капіталу
призводить до матеріального збагачення лише іноземних інвесторів і
недостатньо позитивно впливає на економіку України, оскільки
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виражає не національні інтереси, а задовольняє меркантильні бажання
зовнішніх інвесторів. Такі твердження можна вважати справедливими,
оскільки існує низка особливостей іноземного інвестування, які
негативно впливають на розвиток національної економіки. Серед них
варто виділити такі:
 неузгодженість
інтересів
іноземних
інвесторів
із
національними;
 використання національних ресурсів в інтересах іноземних
інвесторів без подальшого фінансування їх відновлення;
 використання
іноземними
інвесторами
екологічно
небезпечних технологій у процесі виробництва продукції, що в
кінцевому підсумку призводить до екологічних і техногенних
катастроф;
 здатність іноземного інвестора як фінансового донора
впливати на політику урядових структур з урахування власних
інтересів;
Все
вищезазначене
дає
підстави
стверджувати,
що
першоджерелом таких негативних тенденцій у залученні іноземних
фінансових потоків у національну економіку є недосконалість, а в
деякій мірі і практична відсутність державного регулювання
іноземного інвестування в Україні.
Тому актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової
та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів
забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й формування
основи збереження та підвищення конкурентоспроможності
вітчизняної економіки. Ряд позитивних кроків у цьому напрямі вже
здійснено:
 на сьогодні в Україні вже створене правове поле для
інвестування. Законодавство України передбачає визначені гарантії
діяльності для інвесторів.
 на території України до іноземних інвесторів застосовується
національний режим інвестиційної діяльності, тобто надано рівні
умови діяльності з вітчизняними інвесторами, іноземні інвестиції в
Україні не підлягають націоналізації та ін.
Окремо слід зауважити, що сьогодні здійснюються заходи щодо
розширення інвестиційних можливостей співпраці з міжнародними
фінансовими організаціями (МФО), як надійного джерела інвестицій в
економіку України, розвиток співпраці з якими є одним з пріоритетних
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завдань Мінекономіки. Співробітництво з МФО сьогодні зосереджено
на тих пріоритетних секторах та напрямах, де Україна має найбільші
потреби, а досвід співробітництва з МФО є найуспішнішим, – це
енергетика та енергоефективність, транспортна та муніципальна
інфраструктура, а також підтримка структурних реформ та
фінансування державного бюджету. Загальний обсяг ресурсів, які
Україна може отримувати від МФО (ЄБРР, СБ, ЄІБ, ПІБ, ЧБТР) для
впровадження пріоритетних проектів розвитку, може складати понад
2,5-3 млрд. дол. США щорічно, а також можливо залучати з боку
донорів ресурси міжнародної технічної допомоги (МТД) в обсязі до 1
млрд. дол. США на рік
Отже, станом на 01.07.2010 року найбільшими інвесторами
України (млн.дол.США) є: Кіпр – 9079,2; Німеччина – 6618,6; Австрія
– 2591,1; Франція - 1708,9. Натомість обсяг прямих іноземних
інвестицій вкладених Україною в ці країни , станом на 01.07.2010
року, становить (млн. дол.США): Кіпр – 6300,1; Німеччина – 4,8;
Австрія – 4,3; Франція – 0,2. Як ми бачимо, кількість інвестицій які
вкладають в нас, та ті, які ми вкладаємо в ці країни значно
відрізняються одне від одного, оскільки Україна ще не досягла того
економічного рівня розвитку цих країн[4].
Крім того, на сьогодні, в рамках надання Світовим банком
ресурсної підтримки Україні через застосування механізму системних
позик, триває підготовка Четвертої позики на політику розвитку, якою
передбачається підтримка стратегічних реформ та фінансування
Державного бюджету у розмірі 500 млн. дол. США, а також
здійснюється підготовка ―Другої програмної позики на реабілітацію
фінансового сектору‖, в рамках якої планується отримати 350
млн.дол.США для продовження впровадження заходів, спрямованих
на оздоровлення фінансового та банківського сектору. Завдяки цим
діям очікується відновлення позитивної динаміки інвестицій в основний
капітал. Крім того слід зазначити про очікування щодо вагомого
внеску у зростання інвестиційної активності від реалізації проектів з
підготовки проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи з футболу Євро-2012, найбільші обсяги фінансування яких
припадатимуть саме на 2010-2011 роки.
Також однією з головних передумов збільшення надходження
прямих іноземних інвестиціїв економіку України є законопроекти, які
знаходяться у Верховній Раді, участь у розробці яких брало
Мінекономіки, і прийняття яких сприятиме покращенню
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інвестиційного клімату, зокрема:
 проект Закону України ―Про перелік документів дозвільного
характеру у сфері господарської діяльності‖ (реєстр. № 3224), який
прийнято Верховною Радою України 09.07.2010 у першому читанні
(Законопроектом передбачається скорочення та визначення
вичерпного перліку документів дозвільного характеру, що призведе до
покращення відносин між державою та бізнесом в частині видачі
документів) та інші нормативно – правові акти.
Одним із пріоритетних напрямків вкладання коштів є цінні
папери. Оскільки на тлі недовіри громадян до банківських депозитів,
цінні папери в Україні та у всьму світі розглядаються як винятково
надійних об’єкт інвестування коштів фізичних та юридичних осіб.
Державний Комітет статистики оприлюднив інформацію, що
номінальний ВВП за ІI квартал 2010р. становив 262365 млн.грн.
Реальний ВВП за IІ квартал 2010р. порівняно з відповідним кварталом
2009р. у постійних цінах 2007р. склав 105,9%, а з І кварталом
поточного року, з урахуванням сезонного фактору, – 103,8%.
На нашу думку, державні облігації є основним джерелом
закордонних інвестицій. Державні облігації - це облігації, випущені
від імені держави в цілому, або від якого – небудь її окремого органу.
Державні облігації випускаються з метою фінансування загально –
державних (бюджетних) потреб [2]. Другою важливою метою випуску
державних облігацій є збільшення притоку іноземної валюти та
стримування інфляції.
Збільшуючи випуски облігацій цих підприємств,
буде
збільшуватись приплив коштів, в тому числі прямих іноземних
інвестицій, в ці підприємства та в галузь економіки вцілому.
V. Висновки. З вищесказаного можна зробити висновки :
 законодавство нашої країни не зовсім досконале, для
здійснення інвестиційної діяльності та не містить усіх аспектів її
здійснення;
 для збільшення припливу прямих іноземних інвестицій
необхідна стабільність банківської системи;
 необхідно формувати відповідну ринкову інфраструктуру,
поліпшити середовище на фінансовому ринку, в тому числі на ринку
цінних паперів;
 жорстке регулювання малого та середнього бізнесу;
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 обмеженість державних підприємств, що підлягають
приватизації, і в яких зацікавлені потенційні інвестори;
 незабезпечення усім суб’єктам економічних відносин, у тому
числі й іноземним інвесторам, рівних економічних прав і свобод у
здійсненні фінансово – економічної діяльності.
В подальшому розвитку економіки іноземні інвестиції
відіграють головну роль. Оскільки держава буде сама не в змозі
повністю
фінансово
забезпечити
всі
підприємства.
На нашу думку збільшення інвестицій в економіку України буди
сприяти підвищення її економічного стану на фоні провідних країн
світу, а також створювати їм конкуренцію на різних ринках збуту.
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У статті досліджено сутність категорії «нематеріальні активи». Проаналізовано
підходи вітчизняних вчених до трактування поняття. У результаті досліджень
запропоновано нове визначення нематеріальних активів та обґрунтовано доцільність
його застосування у бухгалтерському обліку, виділено основні їх особливості.
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The article examines the nature category of "intangible assets". Approaches to
interpretation of domestic scientists concepts. As a result of researches the new definition of
intangible assets and the rationale for its use in accounting, with emphasis on their main
features.
Keywords: assets, intangible assets, non-monetary assets, investments, costs.

Постановка проблеми. У більшості економічно розвинених
країн світу нематеріальні активи є невід’ємною складовою
господарської діяльності підприємств. Вони дозволяють зафіксувати
права власності на об’єкти промислової власності, права власності на
майно, на природні ресурси, на авторські і суміжні з ними права, на
комерційні позначення, відображають наявність та використання у
виробничому
процесі
продуктів
інтелектуальної
власності.
Багатогранність функціонального призначення нематеріальних активів
передбачає наявність різних методів облікової оцінки, зумовлює
можливість їх ідентифікації як об’єкта обліку.
У зв’язку з відсутністю єдиного підходу до трактування поняття
―нематеріальні активи‖ виникає проблема їх об’єктивного та
достовірного відображення в обліку.
Аналіз досліджень та публікацій. Дослідження публікацій
показали, що значний внесок у розвиток теоретичних і практичних
положень обліку нематеріальних активів внесли вчені: С.Грей,
Б.Нидлз, Д.Нікітіна, В.Палій, Л.Шнейдман, Є.Хендріксен, Д.Сушко,
І.Лепетан, О.Охрамович, Ю.Кловська, Г.Нашкерська, В. Мосскавський
та інші. Проте у роботах науковців відсутній єдиний погляд щодо
трактування цієї категорії. Нематеріальні активи в теорії обліку
розглядають з чотирьох сторін – як довгострокові вкладення, як права,
як витрати і як капітал.
В таблиці 1, наведено найбільш поширені визначення
нематеріальних активів.
Таблиця 1
Визначення нематеріальних активів в економічній літературі
№
Науковець
з/п
1
Д.Д.Сушко [1]

Визначення
Нематеріальні активи – є одним з
видів ресурсів підприємства, який
надає їх власнику певні права і
переваги, що дозволяє здійснювати
підприємницьку діяльність з метою
отримання економічних вигод.

Особливості
Розгляд
нематеріальних
активів
як
ресурсів
підприємства
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2

І.М.Лепетан [2]

3

О.Р.Охрамович
[3]

4

Ю.Кловська [4]

5

Г.В.Нашкерська
[5]

Нематеріальні активи – це
немонетарні активи, об’єкти прав
інтелектуальної та промислової
власності, а також інших
аналогічних прав, що вартісно
виражені, тобто мають грошову
оцінку і приносять власнику
економічну вигоду.
Нематеріальний
актив
–
це
немонетарний активи, який можна
ідентифікувати
без
фізичної
субстанції та утримувати для
використання у виробництві чи
постачанні товарів або послуг, а
також для передачі в оренду іншим
сторонам чи для адміністративних
цілей.
Нематеріальні
активи
–
нематеріальні активи, які не мають
матеріальної форми і можуть бути
ідентифіковані
(незалежно
від
строку їх корисності використання
(експлуатації)).
Нематеріальні активи – це активи,
які
надають
підприємству
довгострокові права або переваги.

Розгляд
нематеріальних
активів як
немонетарних
активів, що
мають грошове
вираження
Розгляд
нематеріальних
активів
без
фізичної
субстанції

Ідентифікація
нематеріальних
активів залежно
від строку їх
корисного
використання
Розгляд
нематеріальних
активів
як
довгострокових
прав

Мета статті. З огляду на відсутність єдності в теоретичних
підходах визначення поняття, метою статті є виокремлення основних
проблем в трактуванні нематеріальних активів та розробка пропозицій
щодо їх вирішення.
Виклад основного матеріалу. Нині в Україні в умовах
глобалізації дедалі важливішу роль для підприємств відіграє
інноваційна діяльність. Створення та впровадження нових ідей,
технологій і продуктів гарантують їм фінансову стабільність та
одержання економічних вигод у майбутньому. Все це привело до
появи нового об'єкта бухгалтерського обліку — нематеріальних
активів.
Поняття ―нематеріальний‖ в перекладі з англійської (intangible)
походить від латинського ―tangere‖ і означає ―торкатися, відчувати‖[2].
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Тобто актив, який немає форми, але використовується з метою
отримання певних вигод, можна вважати нематеріальним.
Відповідно до П(С)БО 8 нематеріальним вважають
немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути
ідентифікований [6].
У Плані рахунків конкретизовано групи нематеріальних активів,
до яких слід віднести: права користування природними ресурсами,
права користування майном, права на комерційні позначення, права на
об’єкти промислової власності, авторське право та суміжні з ним
права тощо.
Проте більшість сучасних вітчизняних науковців вважають, що
визначення, яке наведене у П(С)БО 8 не в повній мірі розкриває
сутність поняття ―нематеріальний актив‖.
Так, на думку, О.Зайківського це немонетарні активи, що не
мають матеріальної форми, суть яких полягає в праві власності на
об’єкти інтелектуальної власності, а також інші аналогічні права,
визначені у порядку, встановленому відповідним законодавством.
Об’єкти права власності можуть бути ідентифіковані та утримуються
підприємством з метою використання протягом періоду більше одного
року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік)
для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в
оренду іншим особам [7].
В.Б. Моссаковський вважає, що нематеріальні активи - це
фінансово-інтелектуальний капітал [8]. Дане трактування поєднує два
види капіталів – фінансовий і інтелектуальний. Проте фінансовий
капітал джерело коштів компанії, отриманий за рахунок фінансових
інструментів (акцій, облігацій і довгострокових кредитів) і немає
ніякого відношення до нематеріальних активів, а на відмінно від нього
інтелектуальний капітал – це знання, навички та виробничий досвід
конкретних людей і нематеріальні активи, що включають патенти,
бази даних, програмне забезпечення, товарні знаки та інші, які
продуктивно використовуються з метою максимізації прибутку та
інших економічних і технічних результатів. Тому доцільно розглядати
дані активи як лише інтелектуальний капітал.
В свою чергу, В.П. Завгородній та В.Я. Савченко розглядають їх
як довгострокові витрати, які повинні приносити дохід протягом
деякого періоду. Проте в обліку такого поняття як довгострокові
витрати не існує. Тому можливо краще розглядати нематеріальні
активи як капітальні витрати [9].
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В.Ф. Палій розуміє в якості нематеріальних активів об'єкти,
придбані організацією в будь-якій формі для дослідження у
виробництві або комерційній діяльності, при здійсненні різних видів
робіт або в управлінні організацією, але які не мають матеріальноречової форми [10].
П.С. Безруких [11] визначає такі активи як витрат підприємства
в нематеріальні об’єкти з метою отримання прибутку. Проте автор не
зазначає, що саме відносять до таких об’єктів.
В загальному нематеріальні активи відносять до довгострокових
вкладень, тобто тих, які використовуються на період більше одного
року [12]. Проте варто зазначити, що деякі нематеріальні активи
використовують на підприємстві протягом терміну і менше
дванадцяти місяців (програмне забезпечення), адже у П(С)БО не
вказано термін експлуатації активів. З іншої сторони, цікавою є теза
віднесення нематеріальних активів до вкладень. Оскільки вони схожі
за призначенням до основних засобів, то доцільним є розглядати їх як
капітальні інвестиції.
З огляду на вище викладене, можна бачити ряд визначень, які
відрізняються від встановленого у нормативних актах.
Варто виділити і основні відмінні ознаки даних активів:
 відсутність матеріальної форми, проте володіння такою
здатністю як надання доходу власнику, виходячи з переваг, що вони
надають;
 відсутність відходів та у більшості випадків ліквідаційної
вартості при списанні;
 багатоцільовий
характер
застосування,
що
дозволяє
використовувати активи у різних сферах діяльності підприємства;
 наявність ризиків при експлуатації об’єктів;
 мають документальне підтвердження на право власності, які
видається державними органами, у вигляді патентів, ліцензій,
свідоцтв.
Висновки. Висвітлення сутності досліджуваного поняття у
П(С)БО та наявністю інших підходів науковців вважаємо за потрібне
консолідувати ці точки зору. Тому пропонуємо власне визначення
нематеріальних активів – це активи, які не мають речової форми,
проте їх наявність підтверджується документально, права власності та
інші права, які утримуються підприємством, які є на підприємстві
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терміном один рік і більше, з метою отримання прибутку, а також
витрат на їх придбання та використання.
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Стаття присвячена обгрунтуванню найдоцільнішого вибору методу бюджетування
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Планування
діяльності залишається основою роботи підприємств навіть після
зміни політичного курсу від адміністративної до ринкової економіки.
Від правильності і точності планів багато в чому залежать успіхи та
невдачі підприємницької діяльності. Багато українських підприємств
намагалися самостійно розробити нову ефективну власну систему
планування, але недостача кваліфікованих фахівців даного напрямку і
безліч інших причин істотно ускладнили виконання цього завдання.
Бюджетування, як ефективний інструмент планування, довів свою
життєздатність в країнах з розвиненою ринковою економікою та
покликаний зайняти місце системи планування українських
підприємств.
Необхідність
наукового
розроблення
методів
бюджетного планування з урахуванням специфіки вітчизняної
економіки свідчить про актуальність даної теми та її прикладне
значення для забезпечення ефективної діяльності вітчизняних
підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми. Питанням теорії і
практики бюджетування діяльності підприємств присвячено багато
робіт вітчизняних вчених, таких як Вініченко М.М., Жовновач Р.І.,
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Качагіна Л.В., Мельник О.Г., Прохорова В.В., Таранець О.О. та багато
інших. Незважаючи на значні досягнення в теорії та практиці
бюджетування існують розбіжності щодо тлумачення цієї категорій,
недостатньо виокремлено його місце в управлінні підприємством,
вимагають подальшого розроблення положення щодо вибору та
застосування методів бюджетного планування, послідовності
розроблення бюджетів, їх контролювання та регулювання тощо [4].
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обгрунтуванням отриманих наукових результатів. Бюджетування –
достатньо гнучка та адекватна сучасним умовам господарювання
технологія, яка може бути настроєна під умови конкретної галузі
народного господарства, під умови роботи конкретного підприємства
[1]. Вибір правильного методу розробки бюджетів є досить важливим,
оскільки від цього залежатиме ефективність системи бюджетування на
підприємстві.
Визначення характеристик функціонування підприємства, що
зумовлюють вибір конкретних методів бюджетування дозволяють
розробити комплексну класифікацію методів бюджетного планування
(за порядком розроблення бюджетів, рівнем пристосування
бюджетного планування до змін середовища функціонування
організацій, рівнем централізації, вхідною базою, вибором об’єктів
бюджетного планування, способом розрахунку планових бюджетних
показників) [2].
В.В. Прохорова розрізняє два основних методи бюджетування:
традиційне та нуль-базис. Метод нуль-базис бюджетування є
складовою частиною контролінгу витрат підприємства і використовується не тільки в процесі планування, а й під час проведення санаційного аудиту. Послідовність етапів нуль-базис бюджетування є
наступною [6]:
1. Керівництво підприємства визначає стратегічні та оперативні
цілі й приймає рішення про сфери застосування нуль-базис
бюджетування.
2. Керівництво структурними підрозділами визначає часткові
цілі і доводить їх до окремих функціональних одиниць.
3. Керівники підрозділів розробляють конкретні цільові
показники для окремих функціональних одиниць.
4. Керівники підрозділів визначають альтернативні методи
досягнення намічених завдань та відповідні витрати.
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5. Керівництво підрозділами визначає пріоритетні напрямки
використання наявних обмежених ресурсів і будує ієрархічний ряд
пріоритетів.
6. Керівництво
підприємства
зіставляє
дані
окремих
структурних підрозділів, будує власний ієрархічний ряд пріоритетів та
альтернатив.
7. На рівні підприємства приймається рішення щодо
пріоритетів у використанні ресурсів, про рівень виробництва та витрат.
8. Відділ планування розробляє бюджет з відбиттям
контрольних показників для окремих носіїв рішень.
9. Відділ контролінгу перевіряє рівень використання
бюджетних показників та аналізує причини відхилення факту від
плану.
Застосувавши систему бюджетування, підприємство отримує
можливість: складати реальні прогнози фінансово-господарської
діяльності; вчасно виявляти найбільш «вузькі» місця в управління
підприємством; швидко підраховувати економічні наслідки при
можливих відхиленнях від наміченого плану і вчасно прийняти
ефективне рішення; скоординувати роботу структурних підрозділів і
служб на досягнення поставленої мети; підвищити якість управління
підприємства за рахунок оперативного відстеження відхилень факту від
плану і своєчасно приймати рішення [6].
Вибір об’єкту бюджетування буде впливати на порядок розробки
бюджетів підприємства. Процесний метод бюджетування передбачає
побудову системи бюджетів на базі виділення бізнес-процесів з
закріпленням повноважень і відповідальності за ресурси. Характерною
особливістю методу їх розробки бюджетів за центрами відповідальності є
врахування у них лише тих показників, які безпосередньо контролюються
і регулюються центрами [5].
Л.В. Качагіна класифікує методи бюджетного планування за
такими ознаками [3]:
 порядком розроблення бюджетів – метод синхронного і
послідовного бюджетного планування;
 вибором
об’єктів
бюджетного
планування–
метод
поопераційного, за центрами відповідальності, за видами бізнесу,
проектно- та програмно-цільовий, змішаний;
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 рівнем пристосування бюджетного планування до змін
середовища функціонування підприємств – метод стабільного,
гнучкого, неперервного бюджетного планування;
 рівнем централізації - метод централізований «згори вниз»,
децентралізований «знизу вгору», або метод бюджетних замовлень та
комбінований;
 вихідною базою - метод бюджетного планування: «від нуля»,
від досягнутого (нарощування, пріоритетності, факторний, індексний);
 способом розрахунку планових бюджетних показників – метод:
нормативний,
екстраполяційний,
оптимізаційно-варіантний,
бюджетної еластичності та економіко-математичне моделювання.
В основі розроблення усіх бюджетів лежить балансовий метод,
який допомагає узгодити потреби і ресурси залежно від виду балансу.
Зміст такого методу полягає в тому, що балансуються не тільки
підсумкові показники надходжень і видатків, а й для кожної статті
витрат визначаються джерела покриття [3].
Представлена вище класифікація методів бюджетного
планування, на нашу думку, допомагає вірно обрати методи
бюджетного планування з урахуванням сфери застосування і способів
формування бюджетів підприємства. При цьому вибір конкретних
методів бюджетного планування залежить від сукупності чинників:
- розміру підприємства;
- етапу життєвого циклу підприємства;
- стабільності середовища функціонування;
- рівня розвитку бюджетної системи на підприємстві;
- особливості внутрішньо-організаційної побудови;
- рівня централізації управління на підприємстві;
- наявності розробленої внутрішньо-організаційної системи
норм і нормативів;
- рівня диверсифікації діяльності;
- рівня кваліфікації працівників, залучених до бюджетного
процесу;
- рівня застосування сучасних інформаційних технологій і
програмного забезпечення [3].
Ми вважаємо, що результати, які очікуються від впровадження
бюджетування та правильного вибору методу, наступні:
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 підприємство і його керівники отримують процедури
регулярного фінансового планування і контролю над виконанням
бюджету;
 підвищується рівень фінансової дисципліни менеджерів і
керівників підприємства;
 підприємство має річний бюджет.
Висновки. Підводячи підсумки слід зазначити, що роль
бюджетування у системі менеджменту полягає в тому, щоб своєчасно і
повністю відобразити необхідну інформацію обліково-економічного
характеру, а саме: величину активів і зобов’язань підприємства, стан
його розрахунків, напрямки руху і т.п. Методи бюджетного
планування повинні змінюватись в залежності від динамічного
розвитку підприємства та його бюджетної системи. Подальші
дослідження цієї проблеми можуть стосуватися методів бюджетного
планування для забезпечення оптимальної структури бюджетування.
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Дана наукова робота містить дослідження особливості податку на додану
вартість та зокрема проблему ухилення від сплати податків та механізм їх уникнення.
Здійснено ряд досліджень щодо причин ухилення та уникнення сплати
податків, проаналізовано способи уникнення та методи ухилення, проаналізована
законодавча база пов’язана із податком на додану вартість, запропоновано ряд схем
ухилення від сплати ПДВ та розглянено поняття фіктивності підприємства, причини
виникнення такого поняття та запропоновано ряд заходи щодо унеможливлення
існування фіктивних підприємств та варіанти заміни ПДВ іншими податками.
Ключові слова: податок на додану вартість, ухилення від сплати податку,
уникнення від сплати податку, фіктивність підприємництва
This research work includes study of the value added tax and in particular the
problem of tax evasion and avoidance mechanism of their.
A number of studies on the reasons for avoidance and evasion of taxes, the analysis
of avoidance and evasion techniques, analyzed the legal framework related to value-added
tax, proposed a number of schemes evasion of VAT and explored the concept of fictitious
companies, the causes of this concept and proposed several measures to prevent the
existence of fictitious companies and options for replacement of VAT and other taxes.
Keywords: VAT, tax Avoidance, tax Evasion, fictitious company.

Вступ. Актуальність даної теми полягає у тому, що даний
податок відіграє значну роль у дохідній частині Державного бюджету,
а ухилення від його сплати на даний час зростає тим самим
спричинюючи негативне коливання у цій частині. Також складається
цікава тенденція до створення фіктивних підприємств, що дають
можливості для здійснення ПДВ- афер.
Новизна даного дослідження підкріплюється запропонованим
проектом
Податкового
Кодексу
України
та
можливістю
проаналізувати певні схеми ухилення від сплати податку.
Податок на додану вартість - це різновид непрямого
оподаткування, що є обов’язковим платежем загальнодержавного
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значення, який вилучає до бюджету частину доданої вартості,
створеної на всіх стадіях виробництва та обігу. Тобто це непрямий
податок, який додається до ціни та сплачується на кожному етапі
постачання товарів( послуг).
Специфіка нарахування та сплати ПДВ полягає в його
нарахуванні на кожному етап руху товарів від виробника до
споживача – при цьому з оподаткованого обороту виключається
податки, сплачені на попередніх етапах, в результаті чого об’єктом
оподаткування виступає вартість, створена на конкретному ступені
руху товарів.
Необхідно нагадати, що податок на додану вартість на сьогодні
запроваджений більше ніж у 100 країнах світу. При цьому, більшість
країн, які справляють даний податок, використовують європейську
модель функціонування ПДВ, впроваджену відповідно до вимог
шостої Директиви ЄЕС (№ 77/388/ЕЕС від 17.05.1977).
Дедалі більшого значення в українському економічному
просторі набуває проблема ухилення та уникнення від сплати
податків, це навіть стало нормою поведінки багатьох суб’єктів
господарської діяльності. Адже, в підсумку, вони отримують кошти
для ведення бізнесу і неформального вирішення нагальних
виробничих і соціальних проблем у специфічних для України умовах
нерозвинутості демократичних інститутів і розквіту корупції, що
водночас приводять до розвитку ряду негативних тенденцій в
економіці і соціальній сфері: порушення правил чесної конкуренції,
росту корупції, недостатнього фінансування суспільного сектору
господарства, відтоку капіталів за кордон тощо.
Потрібно розрізняти поняття «ухилення» та «уникнення» від
сплати податків:
Уникнення від сплати податків – діяльність господарюючих
суб’єктів, направлена на мінімізацію податкових податкових
зобов’язань всіма допустимими законом способами( використання
податкових лазівок).
Ухилення від сплати – це протиправні дії по зменшенні
податкових зобов’язань, наслідками яких, у випадку їх може бути
відповідальність
за
порушення
податкового
законодавства(
приховування податкової бази або подання в податкові органи за
відома хибної інформації.
Також у практиці використовується таке поняття як «податкове
планування», тобто законний спосіб обходу податків з використанням
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наданих пільг і можливостей скорочення податкових зобов’язань.
Співзвучне за змістом і суттю з уникненням від сплати податків.
Основними причинами з яких ПДВ не працює на належному
рівні наступні:
 Значна орієнтація економіки на експорт
 Велика кількість пільг
 Помилки в адмініструванні податку, котрі дозволяють
створювати схеми зменшення нарахування ПДВ і збільшення його
повернення.
Проблема адміністрування ПДВ сьогодні лежить в законодавчій
площині і податковому судочинстві.
Економічна ситуація в країні дає всі підстави для розвитку
бізнесу, але на жаль, цим не користуються платники податків, а багато
з них вдаються до масштабної оптимізації та ухилення від сплати
податків, навіть шляхом шахрайських дій.
Для врегулювання цих проблем і стабільності законодавчих
норм прийняття Податкового кодексу є нагальним.
Проект Податкового кодексу розроблено на основі Концепції
реформування податкової системи України та вимог директиви Ради
ЄС від 20.11.2006 року №2006/112/ЄС про спільну систему ПДВ та
національних прецедентів, що дуже важливо для кожної країни.
З
метою
послаблення
податкового
тиску проектом
передбачається поетапне зниження ставки ПДВ до 17%.
Практика відшкодування ПДВ, поведінка платників податків і
податкова позиція судочинства зумовлюють прийняття пріоритетних
норм, зокрема введення в обов’язки платника звітуватися перед
державою не лише декларацією, а й подавати разом з нею реєстр
виданих і отриманих податкових накладних.
Таку норму передбачає розділ п’ятий «Податок на додану
вартість» проекту Податкового кодексу, а саме: подання платниками
податку на додану вартість разом із податковою звітністю за
відповідний звітний період реєстрів отриманих і виданих податкових
накладних з метою автоматизованої звірки податкових накладних у
продавця і покупця.
Згідно з діючим законодавством ведення
цих реєстрів
платниками є обов’язковим. На цей час такі реєстри вже ведуться
платниками письмово на папері або в електронному вигляді за
формою, зареєстрованою в Мінюсті України.
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Наявність в органах
податкової служби автоматизованої
системи електронних реєстрів податкових накладних надасть
можливість зменшити час проведення зустрічних перевірок,
автоматичне відпрацювання податкових ризиків за рахунок
автоматизації перевірок: кількість зустрічних перевірок і втручання
податкових органів у діяльність платників.
На сьогодні є кілька схем ухилень від сплати ПДВ, які
використовуються в світі( схеми 1,1а,2,3):
“А”

Товар (1 од.)

Товар (1 од.)

“В”

Гроші (6 од.)

ПДВ: до сплати

Гроші (6 од.)

Гроші (60 од.)

ПДВ: до сплати.
Підприємство зникає і
не сплачує ПДВ

Товар (1 од.)

“С”

ПДВ: до відшкодування

Схема 1.Штучне підвищення цін
За цією схемою одне із підприємств-посередників (―В‖) штучно
завищує ціну на певну продукцію, яка у подальшому продається
іншому пов’язаному підприємству (‖С‖). У результаті цього
підприємство ―В‖ повинно сплатити ПДВ до бюджету, але воно зникає
(у деяких варіантах цієї схеми підприємство не зникає, а стає
неплатоспроможним або банкрутом) і не сплачує ПДВ, а підприємство
―С‖ вимагає бюджетне відшкодування (або зменшує власні податкові
зобов’язання з ПДВ).

“А”

Товар (1 од.)
Гроші (6 од.)

ПДВ: до сплати

“В”

Товар (1 од.)
Гроші (60 од.)

ПДВ: до сплати.
Підприємство зникає і
не сплачує ПДВ

“С”

Товар (1 од.)

Нерезидент

Гроші (6 од.)

ПДВ: до відшкодування

Схема 1а.Штучне завищення цін та подальший експорт
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Ця схема є аналогом схеми 1 з тією лише відмінністю, що
підприємство ―С‖ експортує товар, а отже, має право на 0 % ставку.
При цьому компанія-експортер (―С‖) має вибір продавати товар на
експорт за нормальними цінами (в нашому випадку – 6 одиниць) або
за завищеними цінами пов’язаному підприємству (для нашого випадку
– 60 одиниць). У першому випадку у перевіряючих органів виникає
закономірне питання про причину збиткової торгівлі (придбано за 60
одиниць, а реалізовано на експорт за 6 одиниць), в іншому ж випадку
пов’язане підприємство-імпортер може зустрітися з проблемою сплати
ПДВ на митниці в країні імпортера цього товару (така проблема не
виникає, якщо імпорт здійснюється в країну, де ПДВ не справляється
або не застосовується ―принцип країни споживання‖).
“А”

Товар (1 од.)

“В”

Товар (1 од.)

„Нерезидент”

Гроші (6 од.)

Товар (1 од.)

Гроші (7 од.)

Торгівля за
готівку

Схема 2. Фіктивний експорт
Ця схема досить поширена в країнах третього світу та
колишнього соцтабору. Сутність схеми полягає в тому, що
підприємство-продавець здійснює фіктивний експорт товару (отже,
отримує право на 0 % ставку ПДВ), у цей же час товар реалізовується
за готівкові кошти на ―чорному ринку‖ (―black market‖). Виручка за
реалізований товар використовується для виплати заробітної плати (у
т. ч. додатково відбувається ухилення від сплати прибуткового
податку та податків на фонд оплати праці). За наявності в країні
контролю за валютними надходженнями (як в Україні) частина
готівкової виручки здійснює рух до нерезидента і повертається від
нього як плата за товар.
У результаті цього підприємство ―В‖ вимагає бюджетне
відшкодування (або зменшує власні податкові зобов’язання з ПДВ).
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“А”

Фіктивний
товар, послуга

ПДВ: до сплати.
Підприємство зникає і не
сплачує ПДВ

“В”

Фіктивний
товар, послуга

ПДВ: зобов’язання
дорівнюють кредиту

“С”

ПДВ: до відшкодування

Схема 3.Придбання фіктивного товару(послуги)
За цією схемою підприємство (у нашому випадку – ―С‖) отримує
фіктивний товар (послугу), що відноситься на валові витрати
(собівартість) або підлягає амортизації і на підставі податкової
накладної включає суму ПДВ до складу податкового кредиту.
Заборгованість за поставлений товар (надану послугу) оформляється
шляхом зазначення в договорі терміну оплати через n-років або
шляхом виписки боргових цінних паперів із терміном погашення через
n-років.
У деяких варіантах цієї схеми підприємство ―А‖ є
конвертаційним центром. Отже, підприємство ―С‖ здійснює оплату за
фіктивний товар (послугу), а перераховані кошти (за вирахуванням
винагороди, яку забирають посередники) повертаються певним
шляхом підприємству ―С‖. У результаті цього підприємство ―А‖
повинно сплатити ПДВ до бюджету, але воно зникає і не сплачує
ПДВ, а підприємство ―С‖ вимагає бюджетне відшкодування (або
зменшує власні податкові зобов’язання з ПДВ).
Також останнім часом в Україні досить поширеним стало
створення та використання фіктивних підприємств для приховування
прибутків від оподаткування, конвертування коштів.
Фіктивне підприємництво – узагальнений термін, під яким
розуміється і законодавчо визначається поняття фіктивних
підприємств, фіктивних комерційних фірм, інших видів організаційноправових форм, передбачених Господарським кодексом України як
суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які спеціально
створюються або придбаваються (з реєстрацією в органах державної
влади) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів
діяльності щодо яких є заборона. („фіктивні підприємства‖, „фіктивні
фірми‖,
„віртуальні
підприємства‖,
„лжепідприємства‖,
„псевдопідприємства‖, „псевдофірми‖).
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Для обґрунтування платежів використовуються фіктивні угоди
про придбання продукції, оплату виконаних робіт чи надання послуг.
Далі фіктивне підприємство під виглядом взаєморозрахунків із
зарубіжними структурами перераховує ці кошти на кореспондентські
рахунки іноземних банків, а далі вони або розміщуються на незаконно
відкритих за межами України валютних рахунках як фізичних, так і
юридичних осіб, або конвертуються в іноземну валюту, яка
повертається назад в Україну. При чому українські резиденти часто
для розміщення та утримання своїх капіталів використовують
офшорні юрисдикції. Тому актуальним є на сьогодні опрацювання
теоретичних аспектів причин функціонування в Україні фіктивних
підприємств, з’ясування їх правових ознак і запровадження
ефективних механізмів протидії їх незаконній діяльності.
Висновки. Отже, були зроблені певні кроки щодо дослідження
такого поширеного та глибокого питання нашого часу як проблема із
нарахуванням і сплатою податку на додану вартість та проаналізовано
схеми ухилення від сплати ПДВ.В загальному потрібно все таки
увести нову систему адміністрування через введення в обов’язки
платника звітуватися перед державою не лише декларацією, а й
подавати разом з нею реєстр виданих і отриманих податкових
накладних, застосовувати автоматизованої системи електронних
реєстрів податкових накладних. Також можливо потрібно
запропонувати певні зміни у праві отримання бюджетного
відшкодування з внутрішніх операцій
тільки у разі наявності
від’ємного значення податку, створенні окремого спеціального фонду
відшкодування податку на додану вартість та проведення частіших
незапланованих перевірок.
Список використаних джерел:
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240.
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Парламенське видання, 2002. – С. 111.

334
Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

УДК 657
Сорокіна П.Ю.
Одеський державний економічний університет
НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ, АНАЛІЗІ І КОНТРОЛІ
© Сорокіна П.Ю.
Обґрунтовано необхідність впровадження інформаційних технологій в процес
обліку, аналізу і контролю господарської діяльності підприємства в сучасних умовах
виробництва. Переваги автоматизованої системи обліку, а також особливості ринку
інформаційних технологій в Україні.
The necessity to introduction the information technologies in the accounting
process,analysis and control of business enterprises in contemporary conditions of
production.Benefits of automated accounting system and also features information
technologies market in Ukraine.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. На сучасному
етапі суспільство безперервно впроваджує в процес праці різноманітні
нововведення з метою спрощення та полегшення своєї праці. Одним з
таких нововведень є використання інформаційних технологій у
процесі збереження і обробки записів про господарську діяльність
підприємства.
Використання інформаційних технологій – невід’ємна складова
ефективної організації діяльності всіх сучасних фірм. З появою
комунікаційної техніки і, як наслідок, з пришвидшенням темпів
розвитку та підвищенням конкуренції підприємств - на ринку
висуваються підвищені вимоги до якості продукції, якості
обслуговування клієнтів. Сучасні інформаційні системи в повній мірі
охоплюють усі аспекти діяльності підприємства: керівництво
персоналом, маркетинг, логістику, виробництво, збут, бухгалтерський
і податковий облік. Тому основним завданням керівництва є
максимально підвищити ефективність виробництва за рахунок
впровадження в господарську діяльність інформаційних технологій.
Виклад основного матеріалу. Метою ведення обліку і
складання звітності про результати діяльності організації є
збереження, накопичення і узагальнення інформації, яка у подальшому
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підлягатиме аналізу і за допомоги якої необхідно прийняти правильні
управлінські рішення.
Розглянемо можливих користувачів даних обліку і звітності
підприємства. Їх можна поділити на 3 категорії, а саме:
Категорія I – особи, що безпосередньо здійснюють облік
діяльності підприємства. До них відносяться: помічник бухгалтера,
бухгалтер, обліковий відділ.
Категорія II – внутрішні користувачі інформації, які приймають
управлінські рішення на базі даних обліку. А саме: фінансовий
директор, начальник відділу маркетингу, керівник підприємства та
інші.
Категорія III – зовнішні користувачі бухгалтерської інформації,
які мають прямий чи непрямий інтерес у показниках діяльності
підприємства. До осіб з прямим фінансовим інтересом відносяться:
інвестори, кредитори, акціонери, інші; з непрямим (побічним)
інтересом: органи статистики, органи податкової служби, фондові
біржі.
У зв’язку з цим, виникає необхідність розмежовувати доступ до
даних бухгалтерського облік між користувачами різних рівнів.
Використання комп’ютерних технологій дає можливість проводити
доступ до інформації авторизовано, з врахуванням потреби
користувача та його повноважень. Також це сприяє тому, що
інформаційні ресурси зберігаються не тільки локально, але також є
можливість передавати їх на відстань. Прикладом цього слугує
автоматизоване робоче місце (АРМ) головного бухгалтера, на
комп’ютер якого надходять дані з різних відділів підприємства (АРМ
бухгалтера з обліку основних засобів, АРМ бухгалтера з обліку
заробітної плати, АРМ бухгалтера з обліку запасів, інше).
Автоматизований облік у значній мірі сприяє виконанню умов,
які висуваються до бухгалтерської інформації: точність, достовірність,
простота та своєчасність економічної інформації, повнота показників,
що охоплюються в обліку. Дозволяє згрупувати великі об’єми даних,
структурувати документообіг.
Користуючись комп’ютерними програмами, які на сьогодні
існують в Україні, що призначені для реєстрації операцій діяльності
підприємства, керівник отримує можливість не тільки розмежувати
доступ до інформації, але й адаптувати програми безпосередньо до
даного підприємства, з урахуванням його особливостей. Наприклад,
можна змінити типові форми документації - ввести нові реквізити, для
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більш повного відображення економічних фактів; сформувати нові
групи оборотних та необоротних активів підприємства у зв’язку з
потребою в їх більшій деталізації.
Використовуючи
професійні
бухгалтерські
програми,
користувачі інформації мають можливість структурувати документи
згідно своїх вподобань, що дає можливість швидкого пошуку
необхідної інформації. Також групування даних зумовлює зручний
аналіз динаміки конкретного показника, зі зміною навколишніх
факторів. Це є результатом прозорості, наочності економічної
інформації, що розглядається.
З появою комп’ютерних систем та інших технічних приладів,
науково доведено, що продуктивність праці робітників підвищилася.
Так як немає необхідності вручну заповнювати усі документи
бухгалтерського обліку і багаторазово дублювати одні й ті ж операції
в різних облікових регістрах. Так, записи на рахунках бухгалтерського
обліку, закриття бухгалтерських рахунків, заповнення головної книги,
складання балансу та інших форм звітності виконується програмно. В
комп’ютерних програмах бухгалтерського обліку усі регістри
систематизовані та взаємопов’язані, що означає автоматичне
проставляння сум в усіх необхідних документах. Це також знижує
ризик можливих неточностей, змін бухгалтерської інформації як
результат ненавмисних помилок у записах та розрахунках.
Впровадження продуктів комунікації в управлінському обліку
сприяє прискоренню передачі необхідної інформації як від керівника
до виконавчої особи, так і у зворотному напрямку; що дозволяє давати
накази на відстані, незалежно від часу (мається на увазі, що обмін
інформацією може проводитися як у режимі он-лайн, так і з наступним
її розглядом). А впровадження програмного забезпечення дозволяє
керівнику на основі наведених даних аналізувати діяльність фірми за
звітні періоді, контролювати відповідність фактичних показників
плановим, ліквідувати розбіжності цих показників, виявляти можливі
резерви підприємства, складати плани на наступні періоди.
Актуальність та ефективність прийнятих рішень залежить від
вчасного отримання нових відомостей про стан об’єкту, що
вивчається; від оперативності проведення необхідних розрахунків, а
також від правильно зроблених висновків на основі отриманих
результатів аналізу.
На сьогодні для підприємства і для держави в цілому, важливо
не відставати від нововведень, що з’являються на ринку
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інформаційних технологій. Тому що, розглядаючи рівень розвитку
українського ринку програмного забезпечення та інформаційних
технологій, можна сказати, що він знаходиться на стадії становлення.
Хоча в Україні існує декілька брендів-лідерів («1:С Бухгалтерія»,
«Парус» тощо), які пропонують бухгалтерські програми, все одно
великий відсоток ІТ-технологій українського виробництва не здатні
витримати конкуренції США та держав Західної Європи. Це
зумовлено низкою вагомих причин: недостатнім рівнем розвитку
країни загалом; виїздом кваліфікованих кадрів на працю в інші країни;
відставанням програм освіти від технологій, що постійно змінюються;
незахищеністю вітчизняних виробників ІТ-технологій від товарів
іноземних фірм, що пригнічує попит на продукцію перших. Однак, за
останні роки в Україні значно покращилася структура ринку
інформаційних технологій. Це зумовлено тим, що в Україні починають
приділяти більше уваги захисту прав інтелектуальної власності.
Висновки. В умовах, що склалися в Україні, кожен керівник
повинен обрати для свого підприємства програмне забезпечення, що
найбільш відповідатиме його потребам. Існують, на наш погляд, два
можливих напрямки вибору. Перший напрямок - придбати більш
дешеві інформаційні системи вітчизняного виробника, але вони
вимагатимуть постійного доопрацювання, переробки, оновлення.
Другий - віддати перевагу програмному забезпеченню іноземного
постачальника, яке є більш досконалим, але більш витратним.
Оцінювати правильність вибору не можливо однозначно. Тому
що результат здобуття новітніх розробок техніки і технологій
призводить до появи витрат на їх придбання і подальше
обслуговування, які зменшують прибуток підприємства, з однієї
сторони. А з іншої – це призводить до збільшення доходу, що є
результатом більш ефективної організації праці.
Оптимальне
вирішення
задачі
вибору
програмного
забезпечення, враховуючи всі його особливості і потреби, дозволить
забезпечити сучасні вимоги, що висуваються до організації
бухгалтерського обліку на підприємстві.
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Проаналізувавши організацію обліку основних засобів було запропоновано
методи удосконалення облікової політики основних засобів, а саме такі :
- удосконалення методики обліку надходження основних засобів у системі
аналітичних рахунків.
- створення системи автоматизації облікового процесу.
Ключові слова: організація обліку, удосконалення, основні засоби.
Having analyzed the organization of the account of the basic means methods of
improvement of a registration policy(politics) of the basic means, namely such were offered:
- Improvement of a technique of the account of receipt of the basic means in system
of analytical accounts.
- Creation of system of automation of registration process.
Keywords: accounting organization, improvement, plant and equipment.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Організація
обліку будь-якого підприємства здійснюється на базі інформації, що
збирається з різних джерел. Надмірні потоки інформації, не сприяють
ефективному. управлінню, тому для прийняття рішень необхідна лише
суттєва інформація, якої буде достатньо для їх обґрунтування. Однак,
інформація є специфічним ресурсом, використання якого передбачає
дотримання ряду принципів, основними з яких є послідовність,
доцільність, своєчасність та суттєвість.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у
розробку теоретичних основ та методологічних підходів до проблеми
обліку, аналізу та контролю основних засобів зробили провідні вчені
як: Абарова Р.А, Амбросов В., Бутинець Ф., Дерев'янко С, Жук В.,
Загородний А., Лень В., Маренич Т., Михайлов М., Онишко Д.,
Партин Г., Поливана Л., Сук Л., Ямборко Г., та Поддєрьогіна А.М.
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У дослідженнях і публікаціях недостатньо розкриваються
складові облікової політики основних засобів як ефективної системи
зв'язку організаційно-технологічних елементів їх використання
безпосередньо в підприємствах. Не в повному обсязі висвітлюється
практичне застосування та впровадження складових облікової
політики в конкретних підприємствах, вплив її на поліпшення
економічного стану господарювання.
Цілі статті. Надання інформації щодо основних аспектів
формування і застосування організації обліку основних засобів
сільськогосподарських підприємств та визначити основні напрямки
покращення методології її формування.
Виклад основного матеріалу. З метою сприяння успішної
діяльності підприємство самостійно розробляє систему управлінської
звітності, головною метою якої є надання керівництву відповідної
інформації щодо рівня прибутковості (підприємства в цілому,
конкретного підрозділу певної продукції або груп продуктів); рівня
витрат (підприємства в цілому, конкретного підрозділу, певної
продукції або груп продуктів.
На сучасному етапі розвитку в Україні відбувається формування
ринкових відносин, що вимагає розробки відповідного господарського
механізму, докорінних змін у його функціонуванні та гармонізації
інтересів усіх зацікавлених сторін.
Вивчення теоретичних положень, опублікованих праць
вітчизняних і зарубіжних вчених, практики діяльності підприємств
свідчить, що облік основних засобів в останній час дещо ускладнився,
а ряд проблем негативно впливають на процес управління
виробництвом, знижуючи ефективність використання основних
засобів. До кола таких проблем можна віднести різні підходи до
термінології та визначення сутності основних засобів у фінансовому
обліку й системі оподаткування, принципів оцінки основних засобів,
проблеми
вдосконалення
системи
амортизації,
підвищення
інформативності первинних документів з обліку основних засобів, а
також аналізу ефективності використання основних засобів і
можливості її прогнозування.
Проблематичність багатьох теоретичних положень, практична
значимість обліку, аналізу та контролю основних засобів, недостатній
рівень їх дослідження з погляду сучасних потреб управління вимагає
подальшого їх удосконалення.
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Зміни необхідні насамперед у частині підвищення оперативності
інформаційного забезпечення управління основними засобами
підприємства, що вимагає вирішення наступних завдань:
- дослідження сутності основних засобів, їх складу класифікації
в різних галузях економічної науки;
- узагальнення та систематизація класифікації основних засобів;
- дослідити діючу методику нарахування амортизації й обліку
зносу основних засобів, встановити її ефективність і доцільність
застосування на підприємствах кондитерської галузі;
- удосконалити методику аналізу матеріально-технічної бази
підприємства;
- розробити рекомендації з удосконалення методики контролю
ефективності використання основних засобів із застосуванням
інформаційних систем і технологій.
Вирішення поставлених завдань передбачає:
- удосконалення методики обліку надходження основних засобів
у системі аналітичних рахунків, що дозволить спростити систему
бухгалтерських записів;
- розробки бухгалтерської моделі економічного механізму
амортизації, що сприятиме вирішенню проблем фінансового,
внутрішньогосподарського обліку амортизаційних процесів та їх
податкового аспекту;
- удосконалення методики обліку витрат на ремонти основних
засобів, що підвищить ефективність управління витратами;
З економічної точки зору обґрунтованими були б витрати на
придбання програми для автоматизації бухгалтерського обліку
основних засобів
Спеціальні комп'ютерні програми суттєво спрощують ведення
бухгалтерського та податкового обліку, а також складання звітності.
Сучасний рівень розвитку економіки характеризується
комп'ютеризацією всіх сфер народного господарства, застосуванням
автоматизованих систем управління, електронно-обчислювальних
машин і автоматизованих робочих місць бухгалтера (АРМБ), що
дозволяє вирішувати принципово нові задачі обліку, аналізу,
контролю і управління.
Більший ефект від застосування ЕОМ в бухгалтерському обліку
можна досягнути шляхом вдосконалення методології і організації
самого процесу обліку, підвищення його контрольних властивостей, а
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також за рахунок більш повного задоволення потреб управління в
необхідній інформації. У даний час автоматизація бухгалтерського
обліку в основному розвивається по шляху раціоналізації існуючої
технології обробки облікової інформації і зниженні її трудомісткості,
однак можливості такої автоматизації вельми обмежені. Це
пояснюється тим, що існуюча методологія і організація обліку
формувалися для ведення обліку вручну.
Досягнуті в останні роки результати розвитку засобів
обчислювальної техніки, методів проектування програмного та
інформаційного забезпечення різного рівня та призначення сприяли
суттєвому перегляду прийнятих раніше підходів до створення
автоматизованих систем, і перш за все, призвели до створення нової
інформаційної технології.
Створення кінцевому користувачеві таких умов роботи, при
яких він здійснює процеси управління та пошук нових рішень в
режимі активного розширеного діалогу з ЕОМ, оперуючи поняттями
своєї предметної області, використовуючи свій професійний досвід,
навички та приймаючи рішення одночасно по множині критеріїв,
частина з яких не описана формально та не має кількісного вираження.
Це дасть змогу удосконалити організацію та методику облік
основних засобів, підвищити його інформативність і прогнозувати
ефективність використання на підприємстві.
Висновки. Проаналізувавши організацію бухгалтерського
обліку основних засобів на сільськогосподарському підприємстві ми
прийшли до висновку, що цей процес дуже важливий для всіх
сільськогосподарських організацій. Ми бачимо, що організацію обліку
основних засобів можна виділити в окремий етап методології
складання фінансової звітності підприємств в межах галузі. Це
надасть можливість більш повно висвітлити необхідні засади щодо
відображення в обліку галузевих особливостей методології основних
господарських процесів в інформаційному забезпеченні апарату
управління окремих підприємств.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ЗА
БУДІВЕЛЬНИМИ КОНТРАКТАМИ
© Теремок І.І.
Відображення доходів і витрат за будівельним контрактом у бухгалтерському
обліку має свій характерний порядок, викликаний все тією ж особливістю - здійснення
будівельних робіт протягом тривалого часу. Дана сфера діяльності в усі часи і в усіх
країнах завжди була й залишається однією з найбільш капіталомістких галузей. Через
залежність від кліматичних, політичних та інших чинників зовнішнього середовища
витрати на виконання будівельно-монтажних і суміжних з ними робіт досить значна.
Ключові слова: будівельний контракт, доходи, витрати, будівельно-монтажні
роботи.
Display revenues and costs of a construction contract in accounting has its own
characteristic order, all caused the same feature - the building process for a long time. This
field of activity at all times and in all countries has always been and remains one of the most
capital-intensive industries. A dependence on climatic, political and other factors of the
environment costs of building and construction and related works quite significant.
Keywords: construction contract, revenues, costs, construction - assembly work.

Постановка проблеми та аналіз останніх джерел і публікацій.
На сьогоднішній день складність визнання доходів та витрат протягом
виконання будівельного контракту, а також правильне відображення їх
в обліку, є однією із суттєвих проблем теорії і практики
бухгалтерського обліку та потребує дослідження.
В літературних джерелах вітчизняних і зарубіжних авторів
значна увага приділена організації бухгалтерського обліку в окремих
галузях економіки. Серед науковців, які займалися дослідженням
обліку в будівництві можна відмітити Даньківа Й.Я., Лучка М.Р.,
Остап’юка М.Я., Свідерського Є.І., Осмятченка Л.К, Бутинця Ф.Ф.,
Голова С., Чалого І.П., Рудого Є.К., Хілінського Ю.В., Яценка В.К.,
Назаренка І.Т., Іващенка І.В., Савицьку Г.В., Ушацького С.А.
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Формування цілі статті. Метою статті є дослідження галузевих
особливостей обліку в будівництві, розгляд проблемних питань з
організації обліку витрат та доходів будівельної галузі та визначення
шляхів їх можливого вирішення.
Виклад основного матеріалу. Будівництво – провідна галузь
народного господарства, де вирішуються життєво важливі проблеми
структурної перебудови матеріальної бази всього виробничого
потенціалу країни, а також розвитку невиробничої сфери. Будівельний
комплекс сьогодні – це досить розгалужена та велика кількість
господарюючих суб’єктів, які мають свої специфічні особливості.
Особливості будівництва і обліку в ньому настільки значні, що
це призвело до прийняття єдиного галузевого стандарту — П(С)БО 18
«Будівельні контракти», зокрема:
1. Тривалість виробничих циклів зумовлює велику частку
незавершеного виробництва і особливі умови розрахунків із
замовниками (оплата, як правило, здійснюється за виконані етапи
робіт, вартість яких визначається згідно з П(С)БО 18). Будівельні
організації нерідко вимушені залучати позикові кошти у зв'язку з
повільним оборотом власних коштів.
2. Об'єкти будівництва непорушні, немає переміщення об'єктів
до покупця, але мають місце витрати на переміщення будівельних
машин і механізмів до об'єкта будівництва, на спорудження
тимчасових (нетитульних) споруд.
3. Будівельні організації, як правило, до початку робіт знають
конкретного замовника, з яким укладають договір, від якого
отримують кошти на будівництво і який приймає об'єкт на місці після
закінчення будівництва. Це зумовило необхідність обліку витрат і
доходів у розрізі будівельних контрактів.
4. Будівельні ділянки розкидані на великій території,
перебувають на значній відстані від керівництва, їх місце постійно
змінюється, що послаблює контроль за виконанням робіт, зберіганням
матеріалів.
5. Наявність допоміжних виробництв, різноманітність видів
робіт (монтажні, штукатурні, оздоблювальні, санітарно-технічні,
електротехнічні тощо) та їх різна трудомісткість ускладнюють
первинний та аналітичний облік.
Витрати за будівельним контрактом - це собівартість робіт за
будівельним контрактом. Із метою організації планування,
бухгалтерського обліку, калькулювання та аналізу собівартості
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будівельно-монтажних робіт здійснюється класифікація витрат
будівельної організації за такими ознаками:
- види діяльності будівельної організації;
- місце виникнення витрат;
- подібність складу витрат;
- способи включення витрат у собівартість будівельномонтажних робіт;
- доцільність витрачання;
- відношення до вартості будівельного контракту.
Класифікація витрат за подібністю складу витрат:
1. Елемент витрат – це сукупність однорідних за економічним
змістом витрат;
2. Стаття витрат – складові будь – якого елемента або кількох
елементів.
Витрат за способами включення до собівартості будівельномонтажних робіт поділяються на прямі та непрямі витрати,
продуктивні та непродуктивні витрати, надзвичайні витрати.
Класифікацію витрат за економічними елементами здійснюють з
метою визначення загальних обсягів використаних матеріальних,
трудових, та інших виробничих ресурсів, а також організації контролю
за рівнем цих витрат загалом за будівельним підприємством.
Класифікацію витрат за статтями калькуляції здійснюють з
метою планування й обліку виробничої собівартості будівельномонтажних робіт, організації синтетичного й аналітичного обліку
витрат, визначення вартості будівельно-монтажних робіт.
Відповідно до П(С)БО 18 «Будівельні контракти» [3] та П(С)БО 16
«Витрати» [5] до складу витрат, безпосередньо пов’язаних з виконанням
будівельного контракту, відносяться прямі матеріальні витрати, прямі
витрати на оплату праці, інші прямі витрати.
До складу загальновиробничих витрат включаються витрати на
управління, організацію та обслуговування будівельного виробництва.
Розподіл їх між об’єктами будівництва здійснюється пропорційно
прямим витратам, прямим витратам на оплату праці, обсягам доходу,
відпрацьованому будівельними машинами і механізмами часу тощо.
Відмінність у формуванні витрат за будівельними контрактами,
полягає в тому, що загальновиробничі витрати не поділяються на постійні
й змінні. І відповідно постійні загальновиробничі витрати не підлягають
розподілу на постійні розподілені й постійні нерозподілені [3]. Це

345
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки

означає, що вся сума загальновиробничих витрат розподіляється між
будівельними контрактами, що виконуються підрядною організацією.
Дохід за будівельним контрактом включає передбачену
будівельним контрактом ціну, а також суму відхилень, претензій та
заохочувальних виплат за будівельним контрактом.
Доходи і витрати, здійснені впродовж періоду виконання
будівельного контракту, визнаються на дату складання балансу залежно
від рівня завершеності будівельно-монтажних робіт, якщо кінцевий
фінансовий результат цього контракту можна достовірно оцінити.
Рівень завершеності робіт за будівельним контрактом можна
визначити за одним із наведених методів:
1) вимірювання й оцінки виконаної роботи;
2) співвідношення обсягу завершеної частини робіт до їх
загального обсягу за будівельним контрактом у натуральному
вимірюванні;
3) співвідношення фактичних витрат від початку виконання
будівельного контракту до дати балансу і очікуваної суми загальних
витрат за контрактом.
Дохід за будівельним контрактом оцінюють за справедливою
вартістю активів, які вже отримані або підлягають отриманню. Оцінку
доходу впродовж виконання будівельного контракту переглядають у разі:
погодження із замовниками відхилень, які змінюють ціну будівельного
контракту в періоди після його укладання; зміни узгодженої ціни
будівельного контракту із фіксованою ціною за наявності умов, що
передбачають її зміни [4, c.236].
На сьогоднішній час бухгалтерський облік будівництва є досить
специфічним. Адже, дана галузь має свої особливості як у
виготовленні продукції, так і у відображенні операцій у обліку.
Для обліку доходів за будівельним контрактом застосовується
субрахунок 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг». За кредитом цього
субрахунку в кореспонденції з рахунком 36 «Розрахунки з покупцями та
замовниками» відображається сума визнаного доходу від виконання
будівельних робіт. За дебетом відображається вирахування суми ПДВ та
списання у порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати» [2].
Витрати за будівельним контрактом, що визнаються у Звіті про
фінансові результати, списуються за кредитом рахунку 23
«Виробництво» у дебет рахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт
та послуг». Витрати за будівельним контрактом, що відображаються
таким бухгалтерським записом, складаються тільки з витрат, які
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пов’язані з обсягом конкретно виконаної на даному об’єкті роботи, що
визнана доходом. Витрати, пов’язані з виконанням робіт, які ще не
визнано доходом, відображаються у складі незавершеного
виробництва [1].
Враховуючи особливості обліку доходів і витрат за будівельними
контрактами, на підприємствах використовують субрахунки 238
«Незавершені будівельні контракти» та 239 «Проміжні рахунки», які
введено з метою накопичення інформації про виконані роботи та передані
для оплати рахунки з початку виконання будівельного контракту. Після
завершення будівельного контракту сальдо на цих субрахунках
списується зворотною кореспонденцією рахунків.
Висновки. Основними проблемами з обліку доходів і витрат у
будівельних організаціях є порядок їх обліку на рахунках
бухгалтерського обліку, а також розподіл загальновиробничих витрат;
питання визнання доходів і витрат за будівельним контрактом з
урахуванням ступеня завершеності робіт на дату балансу.
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Вступ. Усі складові економіки та життєдіяльності людини
пов’язані зі страхування. Страхування як сектор національної
економіки пов’язаний з фінансовою безпекою країни. В умовах
економічної нестабільності постає необхідність вирішення проблеми
формування вітчизняного страхового ринку.
Сучасний технічний прогрес та багато інших проблем
збільшують кількість ризиків, яким піддаються суб’єкти
економічних відносин. Оскільки держава практично перестала бути
гарантом усунення наслідків надзвичайних подій, катастроф тощо, а
також нестача коштів для ліквідації наслідків таких подій у більшості
вітчизняних підприємств і громадян зумовлює необхідність
використання такої форми страхового захисту майнових інтересів
зацікавлених учасників як створення спеціалізованого грошового
фонду, утвореного за рахунок страхових внесків.
Постановка проблеми. На даний час питання проблем
розвитку страхової діяльності в Україні висвітлюється багатьма
вітчизняними авторами. Аналіз його розвитку досліджували такі
українські вчені як Власенко О.О., Фурман Ф.М., Базидевич В.Д.,
Барановський О.І. та інші.
Метою написання статті є аналіз діяльності страхового ринку
України за останні роки.

348
Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

Результати дослідження. Страховий ринок – це сфера
економічних відносин, де об’єктом купівлі-продажу є страхова
послуга, формується попит та пропозиція на неї.
Страховий ринок є найбільш розвиненим сегментом ринку
небанківських фінансових послуг в Україні і є невід’ємною частино
діяльності для інших галузей економіки. Донедавна обсяг страхових
послуг щороку зростав. Дослідники та експерти прогнозували надалі
зростання, але восени 2008 року розпочалася фінансова криза, яка була
ударом по діяльності страхових компаній [5].
Починаючи з кінця 2008 року кількість страхових компаній
мали тенденцію зменшення, оскільки 30% страхових резервів, які
зберігалися в банку були замороженими у зв’язку із неможливістю
банків виплачувати кошти, а також обвал фондового ринку (страхові
компанії майже 40% резерву зберігали цінними паперами), валютнокурсова нестабільність. Стабільність залишилася лише у тих
компаніях, які вели стратегічне управління діяльністю.
Більше 70% експертів переконані, що політична та економічна
нестабільність в першу чергу негативно впливає на інвестиційну
діяльність. Підтвердженням цьому є загальна невизначеність місця та
ролі страхування в українському суспільстві та неузгодженість
регуляторної політики у сфері страхування, корупція. В умовах
ринкової економіки страхування є важливим чинником розгортання
інвестиційної діяльності.
Аналізуючи діяльність підприємств на страховому ринку
рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» зазначило ряд негативних
тенденцій в розвику ринку в цілому. Це збільшення кількості
збиткових компаній, а також зниження об’ємів діяльності майже на
50%[3].
Заступник голови Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг стверджує, що вкрай слабо розвивається ринок
страхування життя. Причина тому — низькі доходи населення, а також
відсутність належного капіталу і професійного досвіду у вітчизняних
лайфових компаній, недовірою до страхових компаній, зумовленою
негативним досвідом вкладання коштів у різноманітні фінансові
структури на початку дев’яностих років ХХ ст.
Дослідження діяльності страхового ринку протягом 2008-2009
рр свідчить про темпи спаду більшості показників страхової
діяльності. Порівнявши відповідні роки слід зазначити наступне[6]:
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 кількість укладених договорів, крім договорів з
обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на
транспорті (за 2008р. – 653 168 827 од., за 2009р. – 552 628 982од.),
зменшилася на 2,1% (за 2008р – 22 828 731 од., за 2009р. –
22 343 235од.) і зросла кількість договорів на 2,7% (за 2008р. –
18 685 470 од., за 2009р. – 19 187 351 од.), укладених з фізичними
особами.
 зменшилися обсяги надходження валових страхових премій
на 14,9% або на 3 566,5 млн. грн.. (за 2008 р. – 24 008,6 млн.грн., за
2009р. – 20 442,1млн.грн.).
 зменшилися валові страхові відшкодування на 4,4% або на
313,5 млн. грн.. (за 2008р. – 7 050,7 млн.грн., за 2009р. –
6 737,2млн.грн).
 знизилися обсяги вихідного перестрахування на 2% або на
176,2 млн. грн...
 на 7% або на 762,8 млн. грн.. зменшився обсяг страхових
резервів. Обсяг сформованих страхових резервів за 2008 р. склав
10 904,1 млн.грн, за 2009 р.—10 141,3 млн.грн.
 зросли загальні активи на 0,1% або на 39,6 млн. грн.. (за
2008р. – 41 930,5 млн.грн, за 2009р. – 41 970,1 млн.грн.).
 загальна кількість страхових компаній становила 450.
Якщо ж порівняти страхову діяльність за І квартал 2010 року з І
кварталом 2009 року, то динаміка показників свідчить про такі
тенденції [6]:
 збільшилась кількість укладених договорів на 0,8%(крім н/в).
За І кв. 2009р. кількість договорів, крім договорів з обов’язкового
особистого страхування від нещасних випадків на транспорті,
становила 4 862 694 од., за І кв. 2010р. – 5 253 238 од. Кількість
договорів зі страхувальниками за І кв. 2009р. – 4 575 693 од., за І кв.
2010р. – 4 575 693 од. Кількість договорів з обов’язкового особистого
страхування від нещасних випадків за І кв. 2009р. – 130 094 399 од., за
І кв. 2010р. – 118 458 817 од.
 збільшились обсяги надходжень валових страхових премій
на 0,4% або на 20,5 млн. грн.. (за І кв. 2009р. – 4 677,2 млн. грн., за І
кв. 2010р. – 4 697, 7 млн. грн..).
 зменшились валові страхові відшкодування на 16,7% або на
251,4 млн. грн.. (за І кв. 2009р. – 1 507,2 млн. грн.., за І кв. 2010р. –
1 255,8 млн. грн..).
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 збільшилися обсяги вихідного перестрахування на 23% або
на 423,2 млн. грн.. (за І кв. 2009р. – 1 840,4 млн. грн.., за І кв. 2010р. –
2 263,6 млн. грн..).
 зменшився обсяг страхових резервів на 2,9% або на 284,4
млн. грн.. (за І кв. 2009р. – 9 713,3 млн. грн.., за І кв. 2010р. – 9 428,9
млн. грн..).
 зросли загальні активи на 4,2% або на 1675,7 млн. грн.. (за І
кв. 2009р – 39 636,4 млн. грн.., за І кв. 2010р. – 41 312,1 млн. грн..).
 загальна кількість страхових компаній становила 444.
Таким чином з наведених вище даних видно, що стабільність на
ринку страхування ще не відновилася, проте відчутне послаблення
темпів зниження показників.
Показники діяльності структурних підрозділів страховиків
постійно змінюються, то знижуючись, то підвищуючись. Якщо за цим
критерієм порівняти 2008 рік з 2009 роком, то виходить наступне [6]:
Таблиця 1
Показники діяльності структурних підрозділів страховиків у
розрізі областей станом на 31.12.08 та 31.12.09

Вінницька обл..
Волинська обл..
Дніпропетровська
обл..
Донецька обл..
Житомирська обл..
Закарпатська обл..
Запорізька обл..
Івано-Франківська
обл..
Київська обл..
Кіровоградська обл..
м. Київ
Луганська обл..
Львівська обл..

53
51

5
6

36
24

6
5

114

12

43

11

91
43
43
78

14
7
6
13

57
27
22
30

11
4
4
9

46

5

23

6

47
39
104
94
99

4
5
16
6
8

34
22
42
35
46

3
4
9
10
8

351
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки

Миколаївська обл..
Одеська обл..
Полтавська обл..
Рівненська обл..
Сумська обл..
Тернопільська обл..
Харківська обл..
Херсонська обл..
Хмельницька обл..
Черкаська обл..
Чернівецька обл..
Чернігівська обл..
АРК
в т.ч. Севастополь
Всього станом на
31.12.09
Всього станом на
31.12.08
Відхилення (31.12.09 –
31.12.08)

47
76
58
44
42
40
67
47
49
48
31
60
75
17

7
9
8
6
5
5
6
6
6
6
4
5
14
5

29
54
38
26
24
23
41
27
31
27
13
29
32
4

4
8
7
3
4
4
11
5
6
5
5
5
9
1

1 603

199

839

167

1 393

208

508

199

210

-9

331

-32

Згідно з даними наведеними у таблиці спостерігається відчутне
скорочення страхових компаній. Фінансова криза досить вагомий мала
вплив на діяльність ринку. Впершу чергу постраждало банківське
страхування, рівень збитковості яких досяг 100%.
На зниження діяльності страховиків також вказує сума валових
страхових премій, які протягом 2009 року в порівнянні з 2008
знизилися на 14,9%, а чисті страхові премії – на 20,8%. Найбільшу
частку у структурі валових страхових премій складають наступні види
страхування:
 автострахування – 5 318,8 млн. грн.; (26%)
 страхування майна – 3 166,8 млн. грн; (15%)
 Страхування фінансових ризиків – 2 488,4 млн. грн..(12%)
Щодо страхових відшкодувань, то рівень страхових виплат за
результатами 2009 року дещо зріс: рівень валових виплат становив у
2009 р. 33%, у в 2008р. – 29,4% ; рівень чистих виплат у 2009р. – 50%,
у 2008р. – 41%.
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Валові страхові виплати за 12 місяців 2009 р. становили 33,0 %.
За видами страхування найбільший рівень виплат склали: добровільне
особисте страхування – 48,8% (за 12 місяців 2008 р. – 40,4%),
добровільне майнове страхування – 35,7% (за 12 місяців 2008 р. –
31,7%), державне обов’язкове страхування – 94,7% (за 12 місяців 2008
р. – 94,4%).
У структурі валових страхових виплат у 2009 р. найбільша
частка припадає на авто страхування – 46% ; страхування фінансових
ризиків – 32% ; медичне страхування – 8%.
Висновки. Отже, аналіз проблем та досягнень страхового ринку
свідчить про певні здобутки та наявність багатьох недоліків, суттєвих
диспропорцій, які потребують особливої уваги з боку держави по
нагляду за страховою діяльністю. Однією з необхідних передумов
виходу з кризового стану та подальшого розвитку страхового ринку
України є відновлення довіри до страхової галузі.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ
© Харченко К.В., Коваль Н.І.
У статті розглянуто удосконалення оплати праці за рахунок матеріального
стимулювання праці, а також нематеріальними засобами підтримання трудової
активності .
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In the article the improvement of payment of labour is considered due to financial
stimulation of labored also by immaterial facilities of maintenance of labour activity.
Keywords: wages, compensation, differentiation, reforming.

Постановка проблеми. Необхідною умовою існування й
розвитку суспільства є праця, як доцільна діяльність людей, що
спрямована на задоволення їхніх життєвих потреб. Однією з
складових праці є її мотивування на рівні учасників трудових
відносин.
Система
мотивації
характеризує
сукупність
взаємопов’язаних заходів, які стимулюють окремого працівника або
трудовий колектив у цілому щодо досягнення індивідуальних і
спільних цілей діяльності підприємства.[1].
Однією з найважливіших форм мотивації на підприємствах та
організаціях є матеріальне стимулювання праці, яке являє собою
процес формування і використання систем матеріальних стимулів
праці та розподілу заробітної плати відповідно до дії закону розподілу
за кількістю і якістю праці.
Політика винагороди за працю організовується так, щоб свідома
ініціатива працівника була спрямована на підвищення продуктивності
праці, удосконалення своєї кваліфікації, надавала працівнику
можливість збільшувати працею свій доход.
У галузі оплати праці виділяють такі основні проблеми:
 низький рівень заробітної плати, що свідчить про незадовільне
виконання її відтворювальної функції;
 низька частка заробітної плати, принаймні офіційної, у ВВП і
собівартості продукції;
 тінізація заробітної плати;
 порушення законодавства у галузі оплати праці, основних
положень генеральної і галузевих угод, колективних договорів;
 незадовільна
галузева,
регіональна
та
професійна
диференціація зробітної плати;
 відсутність у багатьох випадках пов’язаності розмірів
заробітної плати найманих працівників з рівнем їхньої кваліфікації,
результатами праці, що викликає у співробітників відчуття
несправедливості.[4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням
реформування оплати праці в Україні займалися Царенко О.М.,
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Савчук В.К., К.Крищенко, С.Соломонов, Н.Ткаченко та інші. Але
зміна господарських умов і законодавства потребують подальшого
вирішення цього питання [1]. Ці проблеми також досліджувалися у
працях учених країн СНД: Л.Абалкіна, Н.Волгіна, Ю.Кокіна,
Р.Колосової, Р. Яковлева. Розроблено чимало дієвих і корисних
пропозицій щодо вдосконалення чинного механізму організації
заробітної плати на основі посилення державного, договірного
регулювання оплати праці, вибору адекватних соціально-економічним
умовам систем заробітної плати, підвищення мотиваційного
потенціалу тарифних умов оплати праці, удосконалення нормування
праці.
У процесі формування і використання систем матеріальних
стимулів закладаються необхідні спонукальні мотиви трудової
діяльності, здійснюється орієнтація працівників на конкретні поточні
та кінцеві результати, створюється матеріальна зацікавленість в
удосконаленні
виробництва,
прискоренні
науково-технічного
прогресу, зменшенні витрат, реалізуються колективні та особисті
економічні інтереси працівників, забезпечується перспектива
підвищення матеріального стану.
Метою роботи Організація матеріального стимулювання праці,
характеристика чинників диференціації заробітної плати, виділення
проблем ефективності оплати праці.
Виклад основного матеріалу Заробітна плата є винагородою в
грошовому виразі, яку працівник одержує від підприємства чи
фізичної особи, для яких виконує обумовлену трудовим договором
роботу. Основною заробітною платою визнається винагорода за
виконувану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми
часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона
встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних
розцінок для робітників та службовців. Додатковою заробітною
платою є винагорода за працю понад встановлені норми, трудові
успіхи і винахідливість та особливі умови праці. Вона включає
доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, премії.
Розподіл заробітної плати включає оцінку кількості та якості
затраченої праці, здійснення на її основі матеріального заохочення і
матеріальних санкцій. У процесі формування і використання систем
матеріальних стимулів закладаються необхідні спонукальні мотиви
трудової діяльності, здійснюється орієнтація працівників на конкретні
поточні та кінцеві результати, створюється матеріальна зацікавленість
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в удосконаленні виробництва, прискоренні науково-технічного
прогресу, зменшенні витрат, реалізуються колективні та особисті
економічні інтереси працівників, забезпечується перспектива
підвищення матеріального стану.[2].
Середня місячна заробітна плата одного робітника визначається
розподілом місячного фонду заробітної плати на середньоспискове
число робітників за місяць. Цим числом характеризується рівень
оплати одного робітника за місяць. Розмір середньої місячної
заробітної плати залежить від середньої денної заробітної плати,
тривалості робочого місяця і від величини доплат, не зв'язаних з
відпрацьованими людино-днями. Середня
місячна зарплата
розраховується не тільки для робітників, але і для інших категорій і
груп працівників, а також для всього персоналу підприємства,
заснування, організації, галузі і народного господарства в цілому.
Здійснивши аналіз середньої заробітньої пллати по Україні за
2010 рік в деяких її областях, наприклад: Автономна республіка Крим
тут середня заробітна плата становить 1987 грн, у Вінницькій області
1708 грн, у Житомирській області 1700 грн, майже не відрізняється від
Вінницької області; Черкаська область 1786 грн, всього на 86 грн
більше ніж у Житомирській і на 78 грн більше ніж у Вінницькій.
Київська 2206 грн, В цілому ми бачимо, що рівень заробітної плати по
аналізованих областях, майже не відрізняється один від одного.
Потрібно удосконалити систему оплати праці за рахунок
величини робочої сили, в основі якої лежить вартість життєвих благ і
послуг, необхідних для нормального життя працівника і членів його
сім’ї. В сфері матеріальної мотивації персоналу, враховуючи, що на
підприємствах України склалися багаторічні традиції і певний досвід
матеріального стимулювання персоналу.
Мотивуюча сила заробітку на українських підприємствах
зростатиме за умов оптимізації зусиль з боку керівників. До
найсприятливіших заходів та дій необхідно віднести:
а) покращення трудової дисципліни та організації праці,
нормування праці через своєчасність та виваженість перегляду
виробничих норм та нормативів;
б) зміну структури коштів і витрат виробництва через
запровадження режиму підвищеної економії та ресурсозберігаючих
технологій на користь оплати живої праці;
в) підвищення трудової кваліфікації працівників, обґрунтоване
зменшення їх надлишкової чисельності;
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г) гнучке використання: надбавок за складність і напруженість
праці; премій за економію ресурсів, інновації та раціоналізаторство;
винагород за підсумками кварталу, півріччя і року;
д) покращення трудової дисципліни та організації праці,
нормування праці через своєчасність та виваженість перегляду
виробничих норм та нормативів;
е) е)зміну структури коштів і витрат виробництва через
запровадження режиму підвищеної економії та ресурсозберігаючих
технологій на користь оплати живої праці;
ж) підвищення трудової кваліфікації працівників, обґрунтоване
зменшення їх надлишкової чисельності;
з) гнучке використання: надбавок за складність і напруженість
праці; премій за економію ресурсів, інновації та раціоналізаторство;
винагород за підсумками кварталу, півріччя і року.[3].
Найпоширенішим і найдійовішим методом підвищення
ефективності праці досі залишається виплата грошових винагород у
вигляді премій. Винагороди можуть бути розраховані на забезпечення
прибутку на надання окремих пільг що відповідають потребам
робітників. Це дає змогу не тільки зацікавити останніх в ефективності
праці, а й закріпити в конкретному колективі тих, у чиїй праці є
потреба.
Головною метою, що спонукає людину до праці є потреба в
одержанні коштів для задоволення своїх інтересів. Усвідомлена
потреба перетворюється у свідому мету, що визначає поведінку
працівника, його трудову активність. Хоча праця в Україні на
сьогоднішній день розглядається, в основному, лише як засіб
заробітку, можна припустити, що потреба в грошах буде рости до
певної межі (що залежить від рівня життя), після якої гроші стануть
умовою нормального життя, збереження людської гідності. У цьому
випадку в якості домінуючих можуть виступити потреби у творчості,
досягненні успіхів та інші. Основними нематеріальними засобами
підтримання високої трудової активності є створення сприятливих
умов праці, нормального психологічного клімату, переконання, сила
прикладу, моральні заохочення.[4].
Як засвідчує практика, основними видами морального
заохочення є: оголошення подяки, нагородження Почесною грамотою,
занесення прізвища працівника до Книги пошани, поміщення
фотографії працівника на Дошку пошани, до Галереї Трудової Слави,
присвоєння почесних звань тощо. Локальні акти підприємств
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передбачають, наприклад, такі моральні заохочення, як присвоєння
почесного звання "Відмінник якості" з врученням власного тавра і
переведенням на самоконтроль, присвоєння почесного звання
"Кращий за професією", "Майстер – золоті руки", вручення листів
подяки сім’ям працівників – відмінників якості праці, присвоєння
звання "Кращий цех за якістю".
Поліпшення умов праці – найгостріша проблема сьогодення. На
етапі переходу до ринку зростає значимість умов праці як однієї з
найважливіших потреб людини. Новий рівень соціальної зрілості
індивіда заперечують несприятливі умови трудового середовища.
Умови праці, виступаючи не тільки потребою, але і мотивом, що
спонукує трудитися з певною віддачею, можуть бути одночасно
фактором і наслідком продуктивності праці і його ефективності.
Щоб зацікавити людей працювати в сільському господарстві,
потрібно поліпшити умови праці, внести різноманітності в роботу
персоналу, тобто збільшити числа операцій, виконуваних одним
працівником, впровадити систему бонусів та преміювання за розробку
творчих ідей та укладання вигідних контрактів.
Винагорода вільним часом мотивує співробітників не витрачати
робочий час даремно і дозволяє працівнику більше часу присвячувати
собі та родині, якщо він буде виконувати роботу раніш відведеного
терміну. Такий метод застосовують для людей з вільним графіком
роботи. В іншому випадку у керівництва з’являється спокуса
збільшити обсяг роботи.
Взаєморозуміння і прояв інтересу до працівника як спосіб
моральної винагороди найбільш значимий для ефективних
співробітників-професіоналів. Для них внутрішня винагорода має
велике значення. Такий підхід вимагає від менеджерів гарного
неформального контакту зі своїми підлеглими, а також знання того,
що їх хвилює й цікавить.
Висновки. Отже, посилення матеріальної мотивації найманих
працівників та удосконалення організації заробітної плати неможливе
без забезпечення об’єктивної диференціації заробітної плати.
Найпоширенішим і найдійовішим методом підвищення ефективності
праці досі залишається виплата грошових винагород у вигляді премій.
Головною метою, що спонукає людину до праці є потреба в одержанні
коштів для задоволення своїх інтересів. Основними нематеріальними
засобами підтримання високої трудової активності є створення
сприятливих умов праці, нормального психологічного клімату,
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переконання, сила прикладу, моральні заохочення. Винагорода
вільним часом мотивує співробітників не витрачати робочий час
даремно і дозволяє працівнику більше часу присвячувати собі та
родині, якщо він буде виконувати роботу раніш відведеного терміну.
Таким чином, мотивація праці – це спонукання людини до виробничої
чи невиробничої діяльності для задоволення своїх матеріальнопобутових потреб і запитів, яке досягається за рахунок її праці. У
теоретичному аспекті розробка питань мотивації здійснюється у двох
основних напрямах: по-перше, розвитку теорії задоволеності працею,
що визначає положення, які спонукають до діяльності та стимулюють
її; по-друге, розвитку теорій процесу, що концентрують увагу на
виборі поведінки, здатної забезпечити потрібні результати.
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На основі проведеного аналізу існуючих методик управлінського обліку
ефективності діяльності вищих навчальних закладів запропоновано підходи до
визначення результативності діяльності основних структурних підрозділів закладу
освіти та ефективності використання ними ресурсів закладу.
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Based on analysis of existing methods of management accounting performance
higher education approaches for determining the effectiveness of basic structural units of an
educational institution and efficient use of resources the institution.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В теперішній
час важливою частиною інформаційного забезпечення прийняття
обґрунтованих управлінських рішень щодо ефективності діяльності
вищого навчального закладу являється система управлінського обліку,
необхідною умовою якісного функціонування якої є визначення
переважного напрямку її удосконалення з урахуванням сучасних умов
функціонування закладів освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обгрунтуванням отриманих наукових результатів. На основі
проведеного аналізу літературних джерел [1-9] для удосконалення
системи управлінського обліку вищого навчального закладу обрано в
якості
переважного
напрямку
створення
(удосконалення)
інформаційного забезпечення для оцінки ефективності діяльності
основних структурних підрозділів закладу освіти. В першу чергу, це
стосується такої частини інформаційного забезпечення, як
управлінський облік.
Необхідно умовою для якісної реалізації указаного переважного
напрямку являється виконання функцій управлінського обліку, тобто
збору, накопичення, обробки, перевірки, узагальнення та інтерпретації
інформації
стосовно
результативності
діяльності
основних
структурних підрозділів вищого навчального закладу та ефективності
використання ними ресурсів закладу.
Як показав проведений аналіз наукових досліджень, виконання
функцій управлінського обліку за цими предметними областями у
вищому навчальному закладі на сьогоднішній день являються
недостатньо опрацьованими. Отже, необхідним є проведення аналізу
існуючих підходів до управлінського обліку результативності
діяльності основних структурних підрозділів вищого навчального
закладу і ефективності використання ними його ресурсів.
Метою дослідження являється аналіз існуючих підходів до
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управлінського обліку ефективності діяльності вищого навчального
закладу та формування на його основі підходів до оцінки
результативності діяльності структурних підрозділів закладу освіти та
ефективності використання ними ресурсів закладу.
Оскільки ефективність діяльності вищого навчального закладу
безпосередньо залежить від ефективності діяльності його основних
структурних підрозділів, очевидно, що й підходи до її визначення, а
також інструментарій управлінського обліку стосовно цієї предметної
області мають бути спадкоємними. Тому при здійсненні аналізу
існуючих підходів необхідно опрацювати методики здійснення
управлінського обліку ефективності діяльності вищого навчального
закладу в цілому.
Очевидно, що структура інформаційного забезпечення, а отже, й
управлінського обліку в конкретній предметній області, залежить від
змістового їх наповнення, тобто, показників, які використовуються для
виконання завдань переважного напрямку удосконалення системи
управлінського обліку вищого навчального закладу: результативності
діяльності основних структурних підрозділів закладу та ефективності
використання ними ресурсів закладу освіти. Таким чином, доцільним
являється ще й аналіз показників, які наводяться у науковій літературі,
на придатність їх для оцінки результативності діяльності основних
структурних підрозділів закладу освіти та ефективності використання
ними його ресурсів.
В результаті аналізу необхідно одержати відповіді по кожному
літературному джерелу на такі запитання:
- наявність показників для оцінки ефективності діяльності;
- переваги наведених у літературних джерелах показників;
- недоліки наведених у літературних джерелах показників;
- можливість використання наведених у літературних джерелах
показників для оцінки результативності діяльності основних
структурних підрозділів вищого навчального закладу та ефективності
використання ними ресурсів закладу.
Результати аналізу дослідженості питання управлінського обліку
ефективності діяльності вищих навчальних закладів в цілому наведені
у таблиці 1.
Як видно з таблиці 1, не всі з наведених у літературних джерелах
показників можуть використовуватись для оцінки результативності
діяльності основних структурних підрозділів вищого навчального
закладу та ефективності використання ними ресурсів закладу. Так,
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показник співвідношення результатів діяльності вищого навчального
закладу та відповідних витрат може використовуватись лише у тому
випадку, коли здійснюється в цілому оцінка ефективності діяльності
структурного підрозділу, не враховуючи окремо результативність його
діяльності та ефективність використання ним ресурсів закладу освіти.
Наприклад, показники доходів та витрат окремо не відображають як
результативності діяльності підрозділів закладу, так й ефективності
використання ресурсів установи, однак їх співставлення може
надавати інформацію стосовно результативності діяльності кожного
окремого структурного підрозділу закладу освіти. Мінімальна ціна
комерційного навчання як показник не може використовувати для
оцінки ефективності діяльності структурних підрозділів вищого
навчального закладу, оскільки відображає ефективність здійснення
підготовки студентів за окремим спеціальностями, не враховуючи
результативність діяльності основних структурних підрозділів закладу
освіти та ефективність використання ними ресурсів.
Таблиця 1
Аналіз існуючих підходів до управлінського обліку ефективності
діяльності вищих навчальних закладів
Джер
ело

[3]

[8]

[5,9]

Наявність
показників для
оцінки
ефективності
діяльності

Співвідношення
результатів діяльності вищого навчального закладу
та
відповідних
витрат
Фінансові
показники

Показник
грошових потоків

Визначені питання (завдання) аналізу
Переваги
Недоліки
Можливість
запропонованих
запропонованих
використання наведених
показників
показників
показників для оцінки
результативності
діяльності підрозділів
закладу освіти та
ефективності
використання ними його
ресурсів
Відображає зага- Не враховує особли- Може використовуватись
льновизнану еко- вості
діяльності для оцінки ефективності
номічну ефектив- сучасних
вищих діяльності структурних
ність діяльності
навчальних закладів підрозділів в цілому
Відображають загальновизнану
економічну ефективність
діяльності
Відображає результативність діяльності підрозділів

Не враховують особливості діяльності
сучасних
вищих
навчальних закладів
Не враховує ефективність використання
ресурсів

Можуть використовуватись для оцінки ефективності діяльності структурних підрозділів в
цілому
Може використовуватись
для оцінки результативності діяльності підрозділів
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[7 ]

Доходи та витрати

Їх співставлення
відображає результат діяльності

[1,4]

Мінімальна ціна
комерційного
навчання

Враховує витрати, які пов’язані з
підготовкою студентів за конкретними спеціальностями

[2]

Показник матеріально-технічного
бази вищого навчального закладу

Не
відображає
результативність
діяльності структурних
підрозділів закладу

Не
враховується
ефективність використання ресурсів
закладу освіти його
структурними
підрозділами
Не визначає результат діяльності основних структурних
підрозділів та ефективність використання ними ресурсів
закладу
Частково враховує
ефективність використання ресурсів
закладу його структурними
підрозділами

Їх
різниця
може
використовуватись
для
оцінки результативності
діяльності структурних
підрозділів
закладу
освіти
Не може використовуватись
для
оцінки
ефективності діяльності
структурних підрозділів

Може використовуватись
для оцінки ефективності
використання
ресурсів
закладу
його
структурними підрозділами

З наведених у таблиці 1 показників для оцінки результативності
діяльності основних структурних підрозділів вищого навчального
закладу можуть використовуватись такі показники: різниця доходів і
витрат підрозділу та показник грошового потоку підрозділу. Для
оцінки ефективності використання ресурсів вищого навчального
закладу його структурними підрозділами можуть застосовуватись такі
показники: фінансові показники та показник стану матеріальнотехнічної бази закладу освіти.
Отже, на основі проведеного аналізу існуючих підходів до
управлінського обліку ефективності діяльності вищих навчальних
закладів,
можна
припустити,
враховуючи
сучасні
умови
функціонування вищих навчальних закладів, що для створення
(удосконалення)
інформаційного
забезпечення
для
оцінки
ефективності діяльності основних структурних підрозділів закладу
освіти доцільно використовувати показник грошового потоку – для
визначення результативності діяльності кожного з них.
Таким чином, проведений аналіз наукових досліджень і
публікацій свідчить, що не існує загальновизнаної методики
визначення ефективності діяльності основних структурних підрозділів
вищих навчальних закладів за функціями управлінського обліку, яка б
враховувала особливості роботи закладів освіти в теперішніх умовах.
В той же час в економічній літературі пропонується досить багато
методів розрахунку і аналізу показників, які характеризують
ефективність діяльності інших організацій, підприємств різних
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галузей господарства та їх структурних підрозділів.
На основі проведеного аналізу виявлено, що для якісної
реалізації
переважного
напрямку
удосконалення
системи
управлінського обліку вищого навчального закладу з метою
визначення результативності діяльності основних структурних
підрозділів закладу освіти та ефективності використання ними
ресурсів закладу доцільно використовувати показник грошового
потоку.
Висновки. Напрямками подальшого дослідження являється
розробка підходів до виконання функцій управлінського обліку щодо
визначення показників, які виступають змістовим наповнення
створення (удосконалення) відповідного інформаційного забезпечення
та рівень яких суттєво впливає на реалізацію переважного напрямку
удосконалення системи управлінського обліку вищого навчального
закладу.
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Хитра Н.С., Рудницький Т. В.,
Львівська комерційна академія
ПОНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ
ВИЗНАЧЕННЯ У РОЗРІЗІ ЙОГО ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦІЙ
© Хитра Н.С., Рудницький Т. В.
У статті розкрито економічну сутність поняття управлінського обліку в розрізі
поглядів вітчизняних та іноземних науковців. Обґрунтовано виокремлення концепцій
(груп) щодо визначення управлінського обліку.
Ключові слова: управлінський облік, облік, прийняття рішень, система.
The article explores the economic essence of management accounting in terms of
domestic opinion and foreign scientists. Proved separation of concepts (groups) on the
definition of management accounting.
Keywords: managerial accounting, accounting, decision-making, system.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. У сучасному
періоді одним із важливих і в той же час доволі дискусійних питань в
теорії та практиці обліку є поняття «управлінський облік». Даний
термін притаманний не усім країнам. Так, в США управлінський облік
називають «управління витратами», у Франції – «аналітичною
бухгалтерією», а у Німеччині аналогом управлінського обліку
вважається контролінг. З кожним днем збільшується кількість
керівників українських підприємств, які припиняють сумніватися в
необхідності вести облік, відмінний від бухгалтерського, який
практично цілковито зосереджений на задоволенні вимог зовнішніх
споживачів інформації. Управлінський же облік призначений для
надання достовірної і повної інформації, яка необхідна для прийняття
правильних та ефективних управлінських рішень самого підприємства.
Проте, відзначимо проблемність бачення у практиці управлінського
обліку в інформаційній системі підприємств, що, мабуть, є головною
проблемою процесу постановки системи даного виду обліку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питань
теорії і практики організації системи управлінського обліку в Україні
проводять, зокрема, такі вітчизняні науковці: М.Г.Чумаченко, В.В.
Сопко, П.Й. Атамас, Ф.Ф. Бутинець, З.В. Задорожний, С.Ф. Голов,
А.М. Кузмінський, В.Б. Моссаківський, В.С. Рудницький, О.П. Кудря,
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В.С. Лень, О.В. Лишиленко, Л.В. Нападовська, П.М. Герасим,
Н.М. Малюга, М.С.
Пушкар, О.П. Сухоребра, І.Д. Фаріон,
О.М. Чабанюк, О.А. Полянська.
Значний внесок у розвиток управлінського обліку у зарубіжних
країнах внесли А.Ф. Аксененко, А.П. Зудилін, В.Б. Івашкевич,
С.Н. Ніколаєва, С.С. Сатубалдін, Я.В. Соколов, С.А. Стуков,
В.Ф. Палій, В.І. Ткач, Е.А. Аткінсон, К. Друрі, Т.П. Карпова,
Ч.Т. Вахрушина, А. Апчерч, Б. Раєн, Р.С. Каплан, Д.К. Нортон,
Ч.Т. Хорнгрен, Д.Н. Хенсен, В. Е. Керімов та інші.
Попри значні розробки науковців у сфері управлінського обліку,
у тому числі стосовно його визначення, варто зазначити ряд
невирішених питань щодо бачення управлінського обліку в
інформаційній системі підприємства. На сьогодні існують великі
розбіжності щодо визначення змісту управлінського обліку. Відсутня
єдина точка зору на його самостійність, обмеження рамками
бухгалтерського обліку чи розширення до меж менеджменту тощо.
Цілі статті. Метою написання даної статті є висвітлити поняття
управлінського обліку в розрізі груп поглядів вітчизняних та
іноземних фахівців.
Виклад основного матеріалу. Досліджуючи цю проблему, ми
виокремили кілька концепцій (груп) щодо визначення управлінського
обліку, в межах яких відповідні погляди вчених досить близькі.
Результати дослідження ми оформили у вигляді таблиці 1.
Виокремлена нами концепція управлінського обліку як системи
реалізації функцій управління обґрунтована в історичному аспекті та
розглянута такими вченими: Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, В. І. Єфіменко,
С. А. Ніколаєва, Л. В. Нападовська та іншими.
Таблиця 1
Визначення поняття управлінського обліку
№
з/п
1

1.1

1.2

Визначення управлінського обліку

Джерело

Управлінський облік – це система реалізації функцій управління
Управлінський облік – система обліку, планування, контролю,
аналізу даних про затрати і результати діяльності в розрізі
необхідних для управління об'єктів, оперативного прийняття на
їх основі цільових рішень з метою оптимізації фінансових
результатів діяльності підприємства
Управлінський облік – інтегрована система підготовки та
забезпечення різних рівнів управління інтерпретованою

[16, с.16]

[11, с.16]
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1.3

відповідним чином інформацією для ефективного планування,
контролю та прийняття управлінських рішень
Управлінський облік – це система обліку, планування,
контролю, аналізу даних про затрати і результати діяльності в
розрізі необхідних для управління об’єктів, оперативного
прийняття на їх основі цільових рішень з метою оптимізації
фінансових результатів діяльності підприємства

[15, с.16]

2

Управлінський облік – це підсистема (складова частина) обліку

2.1

Управлінський облік – це невіддільна складова бухгалтерського
обліку, функціями якої є облік витрат і калькулювання [16, c.49]
собівартості
Управлінський облік – це підсистема обліку, пов’язана із
забезпеченням менеджерів інформацією для використання в [28, c.84]
плануванні, контрольних діях і для прийняття рішень
Управлінський облік – складова частина бухгалтерського
обліку, яка охоплює діяльність з підготовки інформації і
[6, с.608]
висновків та оцінок, необхідних керівництву для прийняття
управлінських рішень
Управлінський облік – це підсистема управління
Управлінський облік – підсистема, яка в межах однієї
організації забезпечує її управлінський апарат інформацією, що
[26, c.7]
використовується для планування, власне управління і
контролю за діяльністю організації
Управлінський облік – окремий елемент менеджменту
діяльності, який в основі своїй ви-користовує інформацію
[10, c.42]
внутрішньогосподарського обліку і показники фінансової
звітності в цілому
Управлінський облік – це процес підготовки інформації для
управлінських потреб
Управлінський облік – це процес виявлення, вимірювання,
накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передання
інформації, що використовується управлінською ланкою для [4, c.39]
планування, оцінки, контролю в середині організації та
забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів
Управлінський облік – це процес підготовки інформації,
необхідної для здійснення діяльності управлінського характеру, [5, с.27]
такої, як прийняття рішень, контроль і регулювання
Управлінський облік – це процес виявлення, вимірювання, [17,
накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі c.12–13]
інформації, яка ви-користовується менеджерами різних рівнів
управління підприємством для планування, оцінки, контролю і
регулювання його діяльності та прийняття стратегічних, поточних та
оперативних управлінських рішень
Управлінській облік – процес ідентифікації, вимірювання, [20,
збору, систематизації, аналізу, розкладання, інтерпретації і c.224]

2.2

2.3

3
3.1

3.2

4
4.
1

4.2

4.3

4.4
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4.5

4.5

4.6

передачі інформації, необхідної для управління будь–якими
об'єктами
Управлінський облік – це процес ідентифікації інформації,
обчислення і оцінки показників і надання даних користувачам
інформації для вироблення, обґрунтування і прийняття рішень
Управлінський облік безпосередньо забезпечує менеджерів
господарської
організації
особливо
систематизованою
інформацією про процеси і результати її діяльності, призначеної
для планування, контролю і прийняття обґрунтованих
управлінських рішень»
Управлінський облік – це система накопичення і обробки
інформації для менеджерів, що приймають управлінські
рішення про шляхи і методи розподілу внутрішніх ресурсів
підприємства

[29, c.5;
19, c.23]

[9, с.108]

[27, c.3]

5

Управлінський облік – це деталізація обліку

5.1

Управлінський облік – деталізований оперативний облік
господарських операцій, який дає можливість не тільки
[13, c.14]
підтвердити факт їх здійснення, а і втрутитись у процес
здійснення цих операцій та оцінити їх ефективність
Управлінський облік – подальше поглиблення, деталізація
даних бухгалтерського обліку, фінансового обліку в частині
[20,
витрат та доходів діяльності, коли розкривається вся
c.483]
ефективність придбання ресурсів, їх переробки, технологічних
та організаційних рішень, мотивації тощо
Управлінський облік – це сукупність даних / інформації для
ефективного управління

5.2

6
6.1

6.2

6.3

7
7.1

Управлінський облік – це певної якості однорідні, обґрунтовані [12,
дані, проаналізовані і зображені в такому вигляді, який би c.152]
забезпечив ефективне їх використання
Управлінський облік – сукупність методів і процедур, які
забезпечують підготовку і надання інформації для планування,
[7, c.402]
контролю та прийняття рішень на різних рівнях управління
підприємством
Управлінський (внутрішньогосподарський) – облік, у якому
формуються показники для різних внутрішніх і зовнішніх
потреб: обчислення собівартості придбаних матеріалів,
[2, c.27]
виготовлення продукції, виконаних робіт, наданих послуг,
визначення витрат, розрахунок доцільності виконаних робіт та
ін.
Управлінський облік – тотальна інформаційна система підтримки
управлінських рішень
Управлінський облік – це всі види облікової інформації, яка
[14,
вимірюється, обробляється і пере-дається для внутрішнього
c.138]
використання керівництвом
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7.2

Управлінський облік – система накопичення, обробки,
інтерпретації інформації для менеджерів з метою прийняття
управлінських рішень

[11,
c.17–18]

Ще у 1984 році В. І. Валуєв опублікував монографію з проблем
розвитку обліку у промисловості, у якій підкреслив взаємодію обліку з
плануванням, економічним аналізом, контролем, регулюванням. На наш
погляд, це була одна з тих думок, на базі яких обґрунтовано могла
зародитися вищезгадана концепція. У подальшому було дано багато
визначень управлінського обліку як системи реалізації функцій управління.
Зокрема, визначення дане російською вченою Ніколаєвою С. А. у 1997 році
[16, c.16] охоплює майже всі основні функції управління (системи обліку,
планування, контролю, аналізу) підприємством, однак не вказує чіткої мети
даного виду обліку. Тому ми вважаємо, що воно носить лише частковий
характер. Проте, це може бути пояснено доцільністю акцентування на
відповідному розрізі управлінського обліку.
Український вчений Пушкар М. С. ще у 1995 році визначив
управлінський облік як самостійну підсистему бухгалтерського обліку, із
своїм предметом, методом і завданнями, яка тісно пов’язана із
управлінською системою і направлена на зниження витрат виробництва та
збільшення прибутків підприємства [18].
Цікавим є те, що існує група авторів (Вахрушина М. А., Пушкар М.
С., Воронова Є. Ю., Уліна Г. В., Кондратова І. Г., Ніколаєва О. Є.,
Шишкова Т. В., Шеремета А. Д., Голов С. Ф., Лихацька К. В., Гаррісон Р.,
Норін Є., Брю П.), які відносять управлінський облік до загальної системи
обліку (концепція №2).
На нашу думку, певна частина інформаційної системи, яку зараз
часто називають «управлінським обліком» справді відноситься до
облікової системи. Проте, інші елементи «управлінського обліку»,
наприклад бюджетування, підсистема аналізу виходять за межі системи
обліку на підприємстві. Таким чином, ми погоджуємося із тлумаченням
Пушкаря, але вважаємо що управлінський облік є значно ширшим
поняттям ніж бухгалтерський.
Деякі науковці, а саме Шеремета А. Д., Моссаківський В., Коншенко
Т., Суворов А. В, Нападовська Л. В., Палій В. Ф., Нарибаєв К. Н.,
відносять управлінський облік до системи управління підприємством
(концепція №3). Без сумніву, з цим можна погодитись, адже управлінський
облік зорієнтований на підтримку прийняття рішень.
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У даній концепції визначення дане Шереметою А. Д. у 1999 році [26,
c.7] не вказує чіткої структури обліку та методики, проте визначає мету
(забезпечення інформацією управлінського апарату), хоча і не зовсім
конкретну.
Вітчизняний вчений Чумаченко М. Г. у 2003 році сказав, що за своїм
сучасним змістом управлінський облік значно ширший від власне обліку,
його можна назвати системою управління собівартістю продукції [24, c.4],
з чим ми значною мірою погоджуємося. Щодо дефініції Моссаківського В.
[10], сформульованої у 2004 році, то вона носить лише частковий характер,
оскільки не конкретизує ані мети, ані функцій, ані структури.
Чергову виділену концепцію («управлінський облік – процес
підготовки інформації для управлінських рішень») виражають такі
науковці: Шеремета А. Д., Моссаківський В., Коншенко Т., Голов С. Ф.,
Партин Г. О., Бородкін О. С., Кіллоуф Л., Лейнігер В., Рейборн С. та ін.
Управлінський облік – це процес виявлення, вимірювання,
накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передання інформації,
що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки і
контролю всередині організації та забезпечення відповідного підзвітного
використання ресурсів. Саме таке визначення містилося у публікаціях
американського Інституту управлінських бухгалтерів (1981 р.) і
Міжнародної федерації бухгалтерів (1989 р.) [4, c. 16]. Після цього у 1994
році Ткач В. І. та Ткач М. В. оцінили управлінський облік як такий, що «…
забезпечує інформацією оперативне, тактичне, стратегічне, економічне,
технологічне, інноваційне та структурне управління і дозволяє вирішити
проблеми, пов’язані з внутрішнім та зовнішнім управлінням.» [21, c. 89].
Ми підтримуємо ці визначення, але, у свою чергу, і тут виділимо
свого роду недоліки, оскільки визначення управлінського обліку повинно
чітко розкривати суть та мету обліку з позиції системного підходу, а також
методологічної концепції.
Це обґрунтовано потребою дослідників (теоретиків і практиків) у
чітко структурованому баченні управлінського обліку.
Також існує і точка зору вчених (Нашкерська Г. В., Сопко В. В.,
Чумаченко М. Г., Пушкар М. С та ін.), які трактують управлінський облік
як «деталізацію даних обліку» (концепція №5).
Даючи визначення поняття «управлінський облік» багато авторів
акцентують свою увагу на обліку витрат та доходів підприємства. Це
значною мірою пов’язано з тим, що управлінський облік модифікувався з
калькуляційного, виробничого, але це не означає що він може
функціонувати лише у виробничій сфері і бути обмеженим лише обліком
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витрат і деталізацією інформації за аналітичними рахунками в межах
системи фінансового чи бухгалтерського обліку. На нашу думку,
управлінський облік, у сучасному його трактуванні, не обмежується лише
деталізацією витрат та доходів, які є об’єктами інших видів обліку.
Порівнюючи думки різних авторів, ми виділили концепцію
«управлінський облік – сукупність даних/інформації для ефективного
управління», яку підтримують Нарибаєв К. Н., Загородній А. Г., Партин Г.
О., Вознюк Г. Л., Карпова Н. І., Словінська Л. Г., Нападовська Л. В.,
Атамас П. Й. та інші. Ще у 1979 році Нарибаєв К. Н. охарактеризував
управлінський облік як «певної якості однорідні, обґрунтовані дані,
проаналізовані і зображені у такому вигляді, який би забезпечив ефективне
їх використання» [12, c. 152]. На нашу думку, це визначення має свої
недоліки: відсутність комплексності мети, немає повноти функцій, нечітко
виділена структура цієї інформаційної системи. Варто відзначити у
позитивному світлі бачення управлінського обліку як системи (сукупності)
даних / інформації, яка покликана лягти в основу прийняття ефективних
управлінських рішень.
Наступну концепцію («управлінський облік – тотальна інформаційна
система») підтримують такі науковці: Нідлз Б., Андерсон Х., Кондуeлл Д.,
Соколов Я. В., Нападовська Л. В., Голов С. Ф. та ін.
У контексті обґрунтування виділення такої концепції доцільно буде
навести визначення із чинного Закону України «Про бухгалтерський облік
та
фінансову
звітність
України»:
«Внутрішньогосподарський
(управлінський) облік – це система обробки та підготовки інформації про
діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління
підприємством» [22] (концепція №7).
Дана концепція найбільш представлена у поглядах сучасних
науковців.
У ході своєї еволюції у 1986 році управлінський облік розглядався
вченим Задуліним А. в специфічному формулюванні «як соціальна
система, яка повинна займати значне місце в апараті управління
підприємством і яка забезпечує цей апарат обліковими даними,
необхідними для здійснення управління» [8, c. 128]
Висновки. Отже, перш ніж сформулювати поняття управлінського
обліку, зазначимо, що прийняття рішень є невід’ємною частиною процесу
управління. При цьому управлінський облік повинен бути методично
зв’язаним із плануванням, організацією робіт, аналізом, контролем і
прийняттям рішень.
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Таким чином, на нашу думку, управлінський облік – це комплексна
інформаційна система організації, збору, накопичення, агрегації,
інтерпретації та передачі інформації, необхідної для вироблення,
обґрунтування та прийняття управлінських рішень керівникам різних
рівнів, яка включає такі функції управління: аналіз, планування
(фінансове), частково мотивацію і координацію, а також певні контрольні
процедури.
Перспективою досліджень у світлі даної тематики
бачимо
знаходження комплексного, але компактного визначення інформаційної
системи для підтримки управлінських рішень, яку в продовж вже багатьох
років називають «управлінським обліком».
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Вінницький національний аграрний університет
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ
© Чорнопищук Т.І., Стрелюк М.І.
Характеризується категорія „ринок земель― та розглядаються особливості
формування ринку земель сільськогосподарського призначення. Аналізуються
проблеми формування та розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення
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в Україні.
Ключові слова: ринок земель, землі сільськогосподарського призначення,
земельні відносини, землекористування, землевласники.
Categories, such as "land market" and features of the agricultural land market are
being characterized and examined. Problems of forming and development of the agricultural
land market in Ukraine are being analyzed.
Keywords: land market, agricultural lands, lands relations, land-tenure, landowners.

Постановка проблеми. В Україні
надзвичайно важливим
залишається питання формування земельних відносин адекватних
ринковому механізму господарювання.
Подальший розвиток
земельних
відносин
має
здійснюватися
з
урахуванням
загальноекономічної реформи у рамках руху економіки держави по
шляху становлення ринкової економіки. У цьому напрямку особливо
гострим і складним є процес становлення ринку земель
сільськогосподарського призначення, а дослідження і обґрунтування
цих питань є актуальними.
Аналіз останніх досліджень. Земельні відносини, як складова
виробничих відносин, завжди були в полі зору науковців, спеціалістів і
практиків. Вони аналізують теоретичні основи трансформації
відносин власності на землю, обґрунтовують необхідність включення
землі у ринковий оборот та ринкові відносини, розробляють моделі
організації. Серед українських вчених, що займалися дослідженням
питань земельних відносин, можна виділити праці В.Я. Амбросова, П.І.
Гайдуцького, А.С.Даниленка, Д.С. Добряка, В.М.Другака,
П.Т.
Саблука, В.М. Трегобчука, А.М. Третяка, А.Г. Тихонова,
М.М.
Федорова, В.В. Юрчишина та ін. Водночас залишаються актуальними і
потребують подальшого дослідження окремі питання регулювання
земельних відносин у сільському господарстві у напрямі формування
ринку землі, а саме – визначення ефективності діяльності підприємств
залежно від дії ринкових механізмів у земельній сфері, формування
ринкової ціни на земельні ділянки сільськогосподарського призначення,
становлення та функціонування елементів інфраструктури ринку землі,
залучення інвестицій у розвиток сільського господарства України.
Виклад
основного
матеріалу.
Ринок
земель
сільськогосподарського призначення представляє собою систему
економічних відносин, що
виникають у ході операцій із
сільськогосподарськими землями, пов’язаних з їх купівлею-продажем,
заставою, обміном, даруванням, передачею в оренду тощо, під час
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яких формується попит, пропозиція та ціна на земельні ділянки. Під
ринком землі, як зазначає М.М. Федоров,
розуміється процес
визначення її вартості та визнання землі капіталом [1]. Специфікою
ринку земель у сільському господарстві є те, що об’єктом
економічного
обігу
виступають
земельні
ділянки
сільськогосподарського призначення і водночас при цьому виникають
та реалізуються відносини, пов’язані із здійсненням конкретної
господарської діяльності. Втім, в основі функціонування ринку землі,
а особливо сільськогосподарського призначення має бути не тільки
повне право власності, алей максимальна свобода діяльності всіх його
суб’єктів [2]. Земельний ринок — це, передусім, дійовий механізм
перерозподілу землі (руху земельних ділянок між власниками і
користувачами за допомогою економічних методів на основі
нормативно-правових актів, а також конкурентного попиту та
пропозиції). Він повинен забезпечувати купівлю-продаж речових прав
на земельні ділянки; визначення вартості землі як суспільно
значущого товару; установлення ринкових цін на землю в різних
регіонах України; розвиток економічної конкуренції на ринку
земель[1].
Для земельного ринку притаманні такі функції як перерозподіл
земельних ресурсів у сільському господарстві, визначення ринкової
вартості земельних ділянок на основі збалансованого попиту і
пропозиції; забезпечення учасників ринкових операцій із земельними
ділянками
сільськогосподарського
призначення
необхідною
інформацією про наявний попит і пропозицію на землю, про ціни на
земельні ділянки, їх розташування, стимулювання до раціонального
використання землі. Функціонування ринку земель в Україні повинно
спрямовуватись на раціональне використання землі та підвищення
ефективності
сільськогосподарського
виробництва.
Однак,
землекористування
в
сільському
господарстві
залишається
неефективним. Нині з обороту виведено (за різними джерелами) від 4
до 10 млн. га земель. Посівні площі порівняно з 1990 р. скоротилися до
6,4 млн. га, а з 1995 р. - до 4,9 млн. га, не говорячи вже про природні
кормові угіддя, які практично виведено з господарського обороту. За
даними Державного комітету земельних ресурсів, 4,8 млн. га
земельних паїв не використовуються. У землеволодінні та
землекористуванні триває невпорядкованість [3].
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Функціонування ринку
сільськогосподарських земель у
господарському, природному та правовому аспектах вимагає
дотримання низки принципів, основними з яких є:
1) саморегулювання власності, тобто надання особам, групам,
колективам можливостей вільного вибору форм господарювання на
землі (створення фермерських господарств, акціонерних товариств,
кооперативів, ведення особистого селянського господарства тощо);
2) свобода діяльності — вільний вибір напряму спеціалізації
господарства, каналів збуту продукції, розподілу доходів;
3) повне право власності, адже власник має право
розпоряджатися
земельною ділянкою на свій розсуд, включаючи купівлю-продаж,
дарування, обмін, спадкування, тобто передачу цієї правомочності до
інших осіб, заставу, передачу в оренду;
4) самофінансування, оскільки кожна господарська одиниця,
що виступає на земельному ринку, набуває економічної самостійності,
незалежності, розплачується за неї необхідністю покривати всі
фінансові витрати на своє існування й розвиток за рахунок власних
коштів;
5) економічна відповідальність — цей принцип ґрунтується на
економічних способах і засобах підвищення відповідальності —
збитки відшкодовуються особами та організаціями, які в цьому винні;
компенсація збитків повинна забезпечуватися правовими гарантіями й
не завдавати шкоди ні землевласникам і землекористувачам, ні
суспільству та державі. Конкуренція на земельному ринку є стимулом
для
впровадження
науково-технічних
досягнень
у
сільськогосподарському виробництві.
6) державне регулювання — здійснюється через законодавство,
державне планування на основі нормативних актів, державних програм
й антимонопольних заходів. З іншого боку, держава впливає на ринок
вилученням частини прибутку через систему оподаткування та
обов'язкових платежів до бюджету [4].
Основними проблеми формування повноцінного ринку земель
сільськогосподарського призначення в Україні, як зазначає у своїх
дослідженнях В.М.Будзяк, є незавершеність приватизації земель
сільськогосподарського призначення, оскільки незавершеною є
персоніфікація земельних ділянок; недосконалість орендних
земельних відносин, низька величина орендної плати та
короткостроковість термінів оренди [5]. Ці та інші проблеми
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зумовлені,
у
великій
мірі,
відсутністю
ринкової
інфраструктури(земельних та іпотечних банківських установ, системи
кадастру, автоматизованої земельно-реєстраційної системи у складі
державного земельного кадастру, обслуговуючих і посередницьких
служб, страхових компаній тощо).
Формування ринку земель сільськогосподарського призначення
передбачає визначення ринкової вартості земельних ділянок на основі
збалансованого попиту і пропозиції; забезпечення учасників ринкових
операцій
із
земельними
ділянками
сільськогосподарського
призначення необхідною інформацією про наявний попит і
пропозицію на землю, про ціни на земельні ділянки, їх розташування,
стимулювання до раціонального використання землі.
Однією із ключових проблем щодо становлення цивілізованого
земельного ринку в Україні є недосконалість законодавчої бази. За
словами А.М.Третяка, для наповнення прийнятих законів вичерпною
базою необхідно розробити майже 500 різноманітних нормативних
актів. [6]. Відповідно докорінна зміна земельних відносин в
сільському
господарстві
України
потребує
удосконалення
законодавства. Насамперед, мають бути прийняті закони про ринок
земель та земельний кадастр, без яких неможливо формувати
цивілізованих ринкових земельних відносин.
Важливою серед проблем щодо становлення цивілізованого
земельного ринку в Україні є осмислення місця і ролі держави у
формуванні і розвитку земельних відносин. Забезпечення державою
прозорих земельних відносин, адекватних ринковим важелям
господарювання, передбачає удосконалення цінової, кредитної та
податкової політики.
Загалом, земля ще не набула усіх необхідних властивостей і
якостей об’єкта економічних відносин як товару і капіталу у сфері
аграрного виробництва, не стала основою для підвищення його
інвестиційної привабливості. Трансформація земельних відносин має
здійснюватися в напрямку формування цивілізованих ринкових
відносин. Основою розв’язання існуючих у сільському господарстві
протиріч, що стримують розвиток земельних відносин є створення
економічних і правових умов для існування різних форм власності та
ринкових засад господарювання.
Висновки. Запровадження ринку земель сільськогосподарського
призначення в Україні можливе за умови формування адекватної
законодавчо нормативної бази функціонування ринку землі в
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повному обсязі. Формування ринку земель сільськогосподарського
передбачає визначення вартості землі як специфічного товарукапіталу; формування місткості ринку (платоспроможного попиту);
здатності цін на землю динамічно змінюватися під впливом попиту і
пропозиції; наявності значної кількості власників землі; створення
інфраструктури
ринку
земель;
формування
конкурентного
середовища. Функціонування ринку земель в Україні повинно
спрямовуватись на раціональне використання землі та підвищення
ефективності сільськогосподарського виробництва.
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ПРОБЛЕМИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
© Чуб Ю.М.
У статті мова йде про проблеми бухгалтерського обліку, які існують в Україні
на сьогоднішній день та шляхи їх подолання.
Ключові слова: бухгалтерський облік, міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку, проблеми.
In the article the question is about the problems of record-keeping, which exist in
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Ukraine for today and ways of their overcoming.
Key words: international Accounting Standards, problem. record-keeping.

Україна, як дев'ятнадцятирічна людина – юна, молода і не
досвідчена. Яка починає свої кроки в дорослому житті, намагається
самостійно приймати рішення, деякі кроки виходять вдало, а деякі –
ні. Але це життя, в житті бувають злети і падіння. Тому не потрібно
стояти на одному місці, зосереджувати свою увагу на невдачах,
потрібно рухатись в перед - вдосконалювати те що є, створювати щось
нове і не забувати про старе. Адже в нас ще все попереду, ми як
незалежна країна, ще тільки починаємо свій шлях.
В Україні є ряд проблем над якими потрібно плідно і тяжко
працювати не покладаючи рук.
В нас існують розбіжності у підходах до обліку в Україні та в західних
країнах; відсутня комплексність в реформуванні державних інституцій
України; відмінності у трактуванні управлінського обліку.
Цікаво представив проблеми розвитку бухгалтерського обліку в
Україні Мартиненко П.Ю. Він виокремлює 6 основних проблемних
позицій в обліку:
1) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» було прийнято 16 липня 1996 року з того часу
залишається не вирішеним питанням: за якими стандартами мають
працювати українські підприємства – за міжнародними чи за
національними? Також законодавчо не визначено застосування
стандартів іншими підприємствами, які працюють із позиковими
фінансовими інструментами, інститутами спільного інвестування,
страховими компаніями, пенсійними фондами, компаніями з
управління активами, то це питання на законодавчому рівні також не
вирішене.
Актуальною є тема впровадження Міжнародних стандартів
фінансових звітностей в державному секторі та переклад всіх
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку на українську мову.
На даний момент перекладені лише деякі Міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку.
2) Українським бухгалтерам потрібно постійно підвищувати свій
кваліфікаційний рівень, законодавство весь час змінюється, а науково
технічний прогрес не стоїть на місці. Але як показує міжнародний
досвід і практика, то післядипломна підготовка і підвищенням
кваліфікації займаються переважно лише професійні бухгалтерські
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організації.
Потрібно
створити
в
Україні
систему
підвищення
кваліфікаційного рівня для бухгалтерів, таку яка б відповідала
стандартам освіти Міжнародної федерації бухгалтерів. Міжнародна
федерація бухгалтерів – це всесвітня організація професійних
бухгалтерів. Міжнародна федерація бухгалтерів заснована в 1977р. Її
завдання – сприяти розвиткові й удосконаленню бухгалтерської
професії за допомогою гармонізованих стандартів із тим, щоб
бухгалтери - професіонали могли надавати послуги незмінно високої
якості в інтересах суспільства.
3) Малі та середні підприємства не можуть вести облік та
складати звітність так само, як великі, в силу своїх економічних
особливостей. Фінансова інформація для власників та іншим
зацікавленим користувачам в такому обсязі не потрібна.
У міжнародному бухгалтерському співтоваристві сьогодні
відбувається обговорення проекту Міжнародного стандарту
фінансової звітності щодо підприємств малого та середнього бізнесу.
Вважаємо за доцільно включитися в таку роботу й в Україні.
4) Держава на сьогоднішній день не контролює дотримання
стандартів фінансової звітності. Встановить встановила, а не
контролює. Покладається лише на сумління та чесність бухгалтерів у
висвітлені інформації у фінансових звітах.
Тому необхідне розширення суб'єктів впливу на бухгалтерську
діяльність шляхом участі в регуляторних органах представників
галузевих міністерств і професійних бухгалтерських організацій. [1, c.
112-113]
5) В практично в усіх країнах законодавством визначено єдиний
метод регулювання бухгалтерської діяльності – це державний,
саморегулювання бухгалтерської професії є обов’язковою складовою,
а в Україні – ні.
Вирішення цього питання є дуже важливим для діяльності
підприємств і для розвитку держави. Потрібно на законодавчому рівні
визначити хто несе головну відповідальність за регулювання
бухгалтерського обліку в Україні.
Слід внести відповідні корективи в Закон України
про
бухгалтерський облік та фінансову звітність. Для того, щоб провести
таке реформування, слід, зробити спеціальні дослідження, які б довели
доцільність цих змін.
6) Україна переходить на ринковий тип економіки працює з
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міжнародними фінансовими інститутами, бере на себе певні
зобов’язання економічного і організаційного характеру, в тому числі у
сфері бухгалтерського обліку. Тому потрібно вдосконалити систему
державного регулювання, бо існуюча система безнадійно застаріла і не
дає якісні, достовірні та своєчасні показники, які потрібні для
прийняття рішень. А це в свою чергу відштовхує потенційних
закордонних інвесторів в Україну.
В Україні існує відмінність між податковим та бухгалтерським
обліком. Основними причинами відокремлення бухгалтерського
обліку від податкового є розбіжності у завданнях, функціях,
економічній сутності та методології. Якщо завданням бухгалтерського
обліку є надання даних внутрішнім і зовнішнім користувачам для
здійснення контролю щодо виконання своїх обов’язків, то податковий
облік спрямований на формування даних, які відповідають потребам
податкових органів при перевірці діяльності підприємств. Стосовно
функцій бухгалтерського обліку, то основними є контрольна,
аналітична та інформаційна. В податковому обліку є основна функція
захисту інтересів держави при здійсненні комерційної діяльності
суб’єкта господарювання. Ще одна відмінність полягає у призначенні
фінансової і податкової звітності. Якщо за даними фінансової звітності
можна охарактеризувати фінансовий стан суб’єкта господарювання, то
за даними податкової можна охарактеризувати стан розрахунків з
бюджетом за відповідними податками і платежами [2].
Потрібно ліквідувати відмінність між податковим і
бухгалтерським обліком, шляхом вдосконалення податкового обліку з
урахуванням особливостей бухгалтерського обліку.
Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Картовий О.П. пропонують
зробити такі вдосконалення:
· відмовитися від методів нарахування амортизації за
податковим обліком, які не є економічно обґрунтованими і не
відповідають особливостям економіки нашої країни;
· надати податковому обліку дійсно статусу складової частини
бухгалтерського. Для цього перш за все необхідно вести єдину
класифікацію доходів та витрат;
· момент визначення доходу має встановлюватися за
принципами бухгалтерського обліку. Адже нарахування податку на
прибуток на товари (послуги), які відвантажено, але не отримано за це
кошти, ускладнює фінансову ситуацію підприємства в зв’язку з
погашенням зобов’язання за кошти, яких підприємство не має. Тому,

381
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки

датою зарахування доходу, для визначення податкового прибутку у
платника має бути дата отримання коштів за товари (послуги)
покупцю;
· у податковому законодавстві до валових витрат усіх
підприємств
необхідно
включати
нараховану
безнадійну
заборгованість, яка виникла з незалежних від платника обставин, а
саме стихійне лихо, пожежа та інші схожі випадки.
Для покращення обліку нам потрібно переймати досвід
зарубіжних колег. Україна в ринковій економіці «новачок», то чому б
нам не скористатись знаннями, уміннями та навичками інших країн,
які мають значний досвід у веденні бухгалтерського обліку?
Швець В.Г. виокремлює такі організаційні моделі обліку[5]:
1. Англосаксонська модель. Основні принципи цієї моделі було
розроблено у Великобританії і США. Основна ідея цієї моделі —
орієнтація обліку на інформаційні запити інвесторів і кредиторів. Це
зумовлено тим, що промислові революції в США і
Великобританії привели до того, що власники компаній
(інвестори) відійшли від оперативного управління, передавши його
професійним управлінцям. У цій ситуації фінансова облікова
інформація стає важливим джерелом даних про становище компанії.
З'явилася практика подання акціонерам управлінським персоналом
фінансових звітів для контролю ефективності використанням ресурсів.
Саме ця обставина визначила націленість фінансової звітності на
інформаційні потреби інвесторів і кредиторів. Така орієнтація
фінансового обліку в США і Великобританії властива йому протягом
багатьох років. Більше того, в цих країнах було створено ринки і біржі
цінних паперів, більшість компаній знаходила додаткові джерела
фінансових ресурсів. Результат — фінансові звіти компаній значно
відрізняються за аналітичністю, а визначення рентабельності
господарської діяльності як однієї з характеристик ефективної роботи
управлінського персоналу є метою фінансового обліку.
Для цієї моделі характерні: стабільна політична система;
розвиненість економіки; всі правила (стандарти) приймаються
професійними організаціями; високий професійний рівень облікових
ринків, користувачів, сертифікації професійних кадрів; фінансова
звітність спрямована на задоволення потреб інвесторів та кредиторів.
Разом з тим у британо-американській моделі немає:
уніфікованих плану рахунків, облікових регістрів, форм звітності, що
може бути й позитивною стороною цієї моделі. Ця модель обліку
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широко застосовується в Австралії, Великобританії, Ізраїлі, Ірландії,
Іспанії, Індії, Канаді, на Кіпрі, у Мексиці, Нідерландах, а також у
країнах Центральної Америки.
2. Континентальна модель. Цієї моделі дотримуються у
більшості країн Європи і в Японії. Вона передбачає тісний зв'язок
бізнесу з банками, які в основному і задовольняють потреби
фінансових компаній. Бухгалтерський облік регламентується
законодавчо, характеризується значним консерватизмом. Орієнтація
на управлінські запити кредиторів не є пріоритетним завданням
обліку. Навпаки, облікова політика спрямована насамперед на
задоволення вимог уряду, зокрема щодо оподаткування згідно з
національним макроекономічним планом.
Крім того, уряди цих країн вимагають публікувати деяку
інформацію про компанії, тому останні змушені готувати фінансову
звітність, проте в менш деталізованому вигляді, ніж це потрібно для
захисту інтересів кредиторів. Отже, континентальна модель
використовується в країнах зі стабільною політичною системою,
розвинутою економікою і має такі особливості: фінансовий звіт
спрямований на задоволення потреб банків, облікові регістри
регламентуються законодавчо, облікова практика зорієнтована на
задоволення потреб уряду, зокрема показників макроекономічного
рівня.
У групу країн континентальної моделі входять Австрія, Бельгія,
Греція, Єгипет, Італія, Норвегія, Португалія, Франція, Німеччина,
Швейцарія, Швеція, Японія та інші.
3.Південноамериканська модель. За винятком Бразилії,
державною мовою якої є португальська, країни цієї моделі об'єднує
спільна мова — іспанська. Основною відмінністю такої моделі від
зазначених вище є перманентне коригування облікових даних на
темпи інфляції. У цьому облік орієнтований на потреби державних
планових органів, а методи обліку, які використовуються на
підприємствах, досить уніфіковані. Інформація, необхідна для
контролю, спрямована на виконання податкової політики. Це значно
спрощує і підвищує ефективність роботи урядових органів.
Отже, південноамериканську модель бухгалтерського обліку
використовують країни з такими характеристиками: нестабільна
політична система; нерозвинута економіка; фінансовий звіт
спрямований на задоволення потреб державних органів; облікові
стандарти регламентуються законодавчо; методики обліку, які
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використовуються, — уніфіковані; постійне коригування облікових
даних відносно темпів інфляції; облік зорієнтований на державні
органи.
Ця модель є характерною для Аргентини, Еквадору, Бразилії,
Перу, Чилі та інших країн.
Також ще виділяють ісламську модель обліку.
Основна ідея моделі знаходиться під значним впливом
релігійних ідей і має наступні особливості:
- забороняється отримувати дивіденди як прибуток;
- при оцінці активів та зобов’язань компанії перевага надається
ринковим цінам
Ця модель розповсюджена в країнах Близького Сходу
Ця модель обліку має право на життя, але, напевно, не в нашій
країні це так точно.
Інтернаціональна модель
Основна ідея моделі — забезпечення потреби в міжнародній
узгодженості інтересів міжнародних транснаціональних корпорацій та
іноземних учасників міжнародних валютних ринків
Ця модель ще не набула широкого застосування Тільки незначна
кількість великих корпорацій може стверджувати, що їхня фінансова
звітність відповідає міжнародним бухгалтерським стандартам
У 1973 році в Лондоні було створено комітет з міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку організаціями професійних
бухгалтерів Австралії, Канади, Франції, Японії, ФРН, Мексики,
Голландії, Великобританії, Ірландії. Це цілком незалежний орган, який
займається розробкою міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку.
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) –
система принципів, методів та процедур ведення бухгалтерського
обліку і складання фінансової звітності. МСБО виникли внаслідок
інтеграційних процесів в економіці й спрямовані на зближення
бухгалтерського обліку і фінансової звітності в різних країнах світу.
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку застосовуються:
- як основа національних вимог до бухгалтерського обліку в
багатьох країнах;
- як міжнародний базовий підхід тими країнами, які розробляють
власні вимоги (зокрема провідними розвиненими країнами, а також
країнами, що розвиваються, такими як Китай і багато інших країн в
Азії, Центральній Європі та СНД);
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- фондовими біржами та регулюючими органами, які дозволяють
іноземним або вітчизняним компаніям подавати фінансові звіти
відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
- міжнародними організаціями, такими як Європейська комісія,
яка оголосила в 1995 p., що вона значною мірою покладається на
комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку щодо
досягнення результатів, які відповідають потребам ринків капіталу.
Вони встановлюють:
- принципи складання та повноту інформації, що дозволяє
користувачеві зробити адекватні висновки про фінансовий стан
підприємства на основі аналізу звітних документів;
- правила обліку певних складних ситуацій, які є основою МСБО
та розповсюджуються на такі об’єкти обліку, як амортизація, валютні
операції, лізингові операції, фінансові Інвестиції тощо;
- форму фінансових звітів;
Основні передумови необхідності переходу бухгалтерського
обліку до МСБО:
- широкомасштабні економічні реформи, що призвели до
формування нової економічної системи, основу якої складають
ринкові відносини;
- масова приватизація майна сприяла створенню значного
приватного сектора економіки;
- розширення як вертикальних, так і горизонтальних
господарських зв’язків призвело до активізації самостійності суб’єктів
господарювання, яким для прийняття рішень необхідна якісна
інформація, що повно та вірогідно відображає усі економічні процеси;
- активізація ролі грошей призвела до збільшення потреби на
кредитні кошти, для отримання яких банки вимагають від суб’єктів
господарювання надання фінансових документів, які б дали змогу
провести фінансовий аналіз підприємства;
- стара бухгалтерська звітність вже не відповідає вимогам
сьогодення, тому що не відображає реального стану підприємства;
- простежується стійка тенденція щодо збільшення кількості
підприємств, що займаються міжнародним бізнесом;
- вихід українських підприємств на міжнародні фінансові ринки
вимагає надання фінансової звітності відповідно до міжнародних
стандартів, а також перехід до західної практики ведення
бухгалтерського обліку;
- потреба в значних іноземних капіталах;
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- поступова інтеграція в європейський економічний простір.
Міжнародний бухгалтерський облік, на відміну від українського,
протягом багатьох років обслуговував іншу господарську систему, а
саме ринкову. Відомо, що в ринковій економіці діяльність підприємств
спрямована на отримання прибутку та збагачення власників
підприємств, тому і ведення бухгалтерського обліку здійснюється,
насамперед, в інтересах власників підприємств.
Основні переваги Міжнародного бухгалтерського обліку (МБО):
- МБО чітко визначає майновий стан власників підприємства За
балансом підприємства можна визначити організаційно-правову
форму підприємства;
- МБО здійснюється не тільки заради забезпечення фіксації
господарських операцій, обліку майна підприємства, він дозволяє
контролювати виконання підприємством зобовязань, наявність і рух
майна, ефективного використання матеріальних і фінансових ресурсів;
- МБО дозволяє здійснювати ефективний фінансовий аналіз
підприємства щодо його ліквідності та платоспроможності;
- МБО дає можливість реального прогнозу щодо майбутньої
діяльності підприємства;
- методологічно та організаційно бухгалтерський облік на Заході
поділяється на фінансовий і управлінський;
- бухгалтерія в західній фірмі бере на себе функції не тільки
обліку, а й обовязки планового та аналітичного відділів, що
досягається завдяки високій кваліфікації бухгалтерських кадрів та
відповідній методичній базі фінансового та бухгалтерського обліку;
- у розвинутих країнах не існує чіткої регламентації
процедурного боку бухгалтерського обліку Загальні принципи
бухобліку
визначаються
в
так
званих
Загальновизнаних
бухгалтерських принципах (GAAP);
- у розвинутих країнах не існує єдиних форм бухгалтерської
звітності навіть в середині країни;
- не існує єдиного національного плану рахунків, потоків
інструкцій;
- не існує єдиного методологічного центру, вказівки якого
приймалися б до виконання;
- фінансова звітність, яка підготовлена за МСБО, є доступною не
тільки для фахівців, а й для широкого кола користувачів.
В Україні міжнародні стандарти бухгалтерського обліку носять
рекомендаційний характер, тобто на законодавчому рівні їх не
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потрібно обов'язково дотримуватись. А чому б нам, шановні колеги, не
запозичити їхні міжнародні стандарти бухгалтерського обліку? Над
цими стандартами працювали досвідчені фахівці, які вклали в них
чимало сил, зусиль, знань, досвіду і тим більше ці міжнародні
стандарти бухгалтерського обліку перевірені часом. Давайте будемо
розумнішими, не будемо вигадувати новий велосипед , а краще
скористаємось практикою інших колег. Ці стандарти під лаштуємо під
нашу країну і наший менталітет. Цим ми зекономимо гроші і час.
Отже, для України вкрай важливим є вдосконалення
бухгалтерського обліку. Особливо в період кризи надається велика
увага бухгалтерській інформації, тому що на її основі приймаються
економічні рішення, а від цих рішень залежить подальша доля бізнесу.
Сучасний бухгалтерський облік має недоліки і проблеми. Вирішення
цих проблем допоможе вдосконалити систему державного
регулювання та реформування бухгалтерського обліку, адаптація до
ринкових змін, міжнародних стандартів та потреб користувачів, в
системі прийняття рішень, що буде позитивною зміною для
бухгалтерського обліку загалом. [1,c. 107-111]
Наша молода Україна розвивається, а з нею розвивається облік,
хоч на даний момент існують недоліки в цій сфері, з часом ці питання
вирішимо. Потрібно лише терпіння і завзяття!
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Постановка проблеми. Становлення і розвиток ринкових
відносин в Україні поряд із позитивними здобутками супроводжується
також певними та негативними явищами. Особливе занепокоєння
викликає збільшення кількості злочинів у сфері господарської
діяльності, оскільки вони не лише гальмують позитивні тенденції, а й
завдають істотної шкоди державі, суб’єктам підприємницької
діяльності й окремим громадянам.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліку
фінансових результатів діяльності підприємства та їх оподаткування
всебічно висвітлювали відомі вітчизняні вчені: М.Т. Білуха, Ф.Ф.
Бутинець, В.П. Вишневський, М.Я. Дем'яненко, Г.Г. Кірейцев, Л.М.
Кіндрацька, М.М. Коцупатрий, В.Г. Цінник, Ю.Я. Литвин, В.Б.
Моссаковський, М.Ф. Огійчук, П.Т. Саблук, П.Я. Хомин та інші.
Виклад основного матеріалу. Актуальноості проблема тінізації
економіки набуває в сфері оподаткування. Оскільки одне із основних
джерел формування прибуткової частини бюджету складають податки,
збори та інші обов'язкові платежі, то ухилення від їх сплати завдає
значної шкоди інтересам держави, на що вона відповідає посиленням
репресивних засобів боротьби.
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Непомірний
податковий
тягар
змушує
суб'єктів
підприємницької діяльності приховувати від податкових органів
здійснення комерційних операцій, занижує розміри доходів і витрат.
Шляхи уникнення відрахувань до бюджету з отриманих
прибутків обираються залежно від виду несплаченого податку, збору,
іншого обов'язкового платежу та від платника податку, а також від
часу скоєння злочину.
До основних способів ухилення від сплати податків
відносять:
 надання документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою
податків, зборів та обов'язкових платежів, до яких, перш за все,
належать податкові декларації, розрахунки, бухгалтерські звіти,
баланси;
 заниження сум податків;
 приховування об'єктів оподаткування;
 неутримання чи не перерахування до бюджету сумм
прибуткового податку з громадян, яким виплачувались доходи [1];
Слід відзначити, що правопорушення у сфері оподаткування
охоплюють всі види фінансово-господарської діяльності і характерні
не тільки для комерційних, але й для державних підприємств. При
чому, для досягнення злочинної мети, використовуються помилки та
недоліки в роботі законодавчих та контролюючих державних органів.
До основних причин, що сприяють посиленню і росту тіньового
сектора економіки на сучасному етапі, можна віднести:
 податковий тиск, який не під силу у теперішніх економічних
умовах більшості фізичних і юридичних осіб, що діють у межах
законодавчого поля України;
 правову незахищеність суб'єктів економічної діяльності від
зловживань, утисків, протидії з боку чиновників державного апарата
на всіх його рівнях;
 незахищеність громадян і підприємств від зазіхань злочинних
формувань;
 відсутність стабільного і збалансованого законодавства, яке б
регламентувало економічну діяльність [1];
Найбільш поширеним способом зниження податків на
підприємствах є заниження офіційної заробітної плати робітників до
мінімального розміру або п’ятдесяти відсоткової ставки від заробітку
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на основі цього підприємство сплачує до державного бюджету значно
меншу грошову суму.
Зарплата «у конвертах» - це, з одного боку, приховування
доходів та витрат, з іншого, - порушення прав громадян, зокрема, на
пенсію і кредит. Нова влада задекларувала, що боротьба буде
жорстокою і тотальною.
Згідно з Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб»
доходи всіх громадян оподатковуються за єдиною ставкою - 15%. І на
сьогодні це не така значна сума - за часів оподаткування доходів
громадян згідно з Декретом України «Про прибутковий податок з
громадян» залежно від розміру доходів податок сягав навіть 40%. (Для
порівняння: у розвинених країнах Європи ставка прибуткового
податку сягає 45-50%) [2].
Головна небезпека «тіньової» зарплати, як і «тіньової»
зайнятості, полягає не лише у тому, що бюджет недоотримує кошти.
Відмовляючись від сплати пенсійних внесків, вони, з одного боку, не
матимуть змоги отримати пенсію, яка б відповідала рівню їхньої
реальної зарплати. З іншого - якщо держава платитиме цим людям
навіть невелику соціальну пенсію, то це значить, що тягар їх
утримання в старості ляже на плечі тих, хто сплачував внески на своє
пенсійне страхування. А це – несправедливо з соціальної точки зору
[3].
Працівники податкової служби вживають різних заходів, щоб
суттєво зменшити обсяги «тіньової» заробітної плати. З цією метою
використовують усі можливі засоби впливу: проводять роз'яснювальну
роботу з керівниками підприємств, установ, організацій, які
виплачують заробітну плату нижчу від середнього рівня по галузі,
подають списки підприємств до прокуратури, організовують засідання
«круглого столу» з працедавцями.
Для прикладу, з початку 2010 року податківці провели
індивідуальну роз’яснювальну роботу з керівниками підприємств
міста Луцька, які значно занижували заробітну плату своїм
працівникам. Після проведених співбесід значна частка суб’єктів
господарювання підвищили її розмір. Як результат – міський бюджет
додатково отримав понад 98 тис. грн. податку з доходів фізичних осіб
[4].
Майже 12 мільйонів гривень надійшло минулого року до
казни завдяки роботі податківців Волинської області щодо виявлення
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тіньових доходів громадян. Ця діяльність не припиняється і у
нинішньому році.
Вже цього року податківцями перевірено 138 підприємств та 60
підприємців. І порушення встановлено у кожному випадку.
За результатами цієї діяльності підприємцям та підприємствам
донараховано більше 2,8 мільйонів гривень податків. До
адміністративної відповідальності за порушення вимог податкового
законодавства притягнуто 11 посадовців та 39 підприємців.
Зокрема, зафіксовано 4 випадки ведення «подвійної
бухгалтерії», 48 – оподаткування незначної частини доходів при тому,
що основна сума виплачувалася без оподаткування.
Загалом, з початку 2010 року податківцями уже виявлено 387
неоформлених найманих працівників, яким виплачено понад 200 тисяч
гривень доходів. Як наслідок, до бюджету надійшло 35 тисяч гривень
донарахованого податку з доходів фізичних осіб [4].
Згідно з діючим законодавством, підприємство, яке ухиляється
від оподаткування, повинно віддати неоплачені кошти у подвійному
розмірі. Проте штрафи не звільняють від кримінальної
відповідальності за несплату податків у великих розмірах і за повторне
правопорушення можуть позбавити волі на строк від 5 до 10 років [5].
Проте лише перевірками і застосуванням санкції викорінити
«зарплату в конвертах», враховуючи поширеність цього явища, буде
складно. Потрібно також створити умови, які дадуть можливість
легально розвиватися бізнесу, інакше все одно будуть бажаючі
знаходити варіанти для ухилення. Тому велика надія на якісний
Податковий кодекс, який має містити чіткий і прозорий механізм
сплати податків, зборів та відрахувань.
Те, що виплата «зарплати в конверті» є «приваблива» для
підприємців зрозуміло. А одержувати у такій формі свій заробіток
можливо вигідно і самим працівникам?
Від несплати податку з зарплат недовиконуються місцеві
бюджети в місті та області, і як наслідок не фінансуються необхідні
громадам видатки.
Крім цього, громадяни, які досягають пенсійного віку,
стикаються з проблемою незначного розміру нарахованої пенсії. А це
є результатом отримання основного заробітку в «конверті».
Фактично роботодавець при виплаті грошей в «конверті»
залишає обов’язкові при такій виплаті бюджетні відрахування в своїй
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кишені. Громадяни, можливо через свою необізнаність, не думають
про розмір свого пенсійного забезпечення [3].
В усіх податкових інспекціях області запроваджені номери
телефонів, за якими громадяни зможуть повідомляти про випадки
незаконних виплат працівникам. Органами податкової служби
здійснюється оперативне відпрацювання такої інформації.
Що стосується більш кардинального вирішення цієї проблеми,
то лише фіскальних та роз’яснювальних заходів тут недостатньо.
Необхідне законодавче регулювання цього процесу.
«Зарплата в конвертах» як частина тіньової економіки міцно
ввійшла в наше життя й сьогодні створює безліч проблем як для
держави, так і для суспільства [3].
Захотіти «легалізувати» свою зарплату повинні самі працівники.
Змусити роботодавця офіційно видавати реальну зарплату в повному
обсязі можна, подавши відповідний позов у суд. Вихід є навіть у тих,
хто працював без укладання трудового договору, але не хоче втрачати
стаж. Відновити записи в трудовій книжці можна тільки в тому
випадку, якщо працівник проходив по документах тої організації де
працював. Тож необхідно звернутися на попереднє місце роботи з
проханням заповнити відповідне місце у трудовій книжці.
Однак найкращим застереженням від будь-яких негараздів і
сьогодні, і в майбутньому є укладення трудового договору та відмова
від отримання «чорної» зарплати. Тоді не доведеться відновляти «білі
плями» в трудовій біографії.
Податкова працює за двома напрямками.
Перше - заслуховування керівників підприємств-боржників на
засіданнях спільних комісій, створених при виконкомах на місцях.
При цьому особлива увага приділяється економічно активним
підприємствам, у яких суми боргу реально стягнути.
По - друге застосування норм кримінального законодавства.
Стосовно 21 підприємства матеріали на суму боргу 7,5 млн. грн.
передано до прокуратури й суду. За фактами порушення законодавства
з оплати праці порушено 14 кримінальних справ [6].
Погоджуючись на «конверт», працівник ризикує залишитися без
грошей взагалі. Його може бути звільнено без будь-яких пояснень.
Схема проста й досить розповсюджена, особливо для дуже молодих
або громадян пенсійного віку. Працівник виконує певний обсяг
роботи, а коли приходить час розрахунку, йому замість обіцяної
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винагороди просто вказують на двері, а замість нього беруть
наступного довірливого кандидата на посаду.
Ухиляючись від соціальних відрахувань, роботодавець прирікає
своїх працівників на безправне майбутнє. Згодом, уже безробітний,
громадянин ніяк не зможе довести своє трудове минуле, а отже,
прощайте надії на гідну пенсію й інші виплати.
Крім того, для роботодавця - це ідеальний спосіб впливу на
трудовий колектив. Працівник попадає в повну залежність від настрою
керівництва.
Пропонується перелік заходів, які допоможуть ліквідувати
податкові проблеми:
- ввести в діяльність державної податкової служби автоматичну
автоматизовану інформаційну систему (АІС) типу "Галузь", "Пільги",
"Облік податків", "Пошуково-дослідна система", за допомогою яких
запровадити системи електронного аудиту і звітності, автоматизувати
процедуру обліку та контролю за платниками, забезпечити швидкий
обмін інформацією з іншими державними відомствами;
- вдосконалити форми звітності по сплаті податків (розробити
більш зрозумілі форми для зчитування інформації, по можливості
спростити процес розрахунку податкових зобов’язань, продовжити
податковий період);
- запровадити фінансову відповідальність банківських установ за
невиконання розпоряджень податкових органів про зупинення
операцій за розрахунками фіктивних фірм;
- передбачити відповідальність посадових осіб, які проводять
державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності;
- розробити систему ефективних заходів для захисту працівників
підприємств,фірм,організацій;
- посилити боротьбу з випадками корупції посадових осіб ДПА;
- обмежити можливість уступки вимоги або переведення боргу;
- підвищити ефективність фінансових санкцій, за несплату
податків, несвоєчасне погашення податкової заборгованості
(передбачити, щоб несплата податків була менш вигідна платнику ніж
залучення кредитних ресурсів для своєчасної їх сплати);
Запропоновані заходи можуть бути складовими вирішення
великої та складної проблеми протидії тінізації економіки України.
Для фахівців податкової служби давно став очевидним той факт,
що банальне приховування заробітної плати - це лише одна ланка в
ланцюзі різноманітних злочинів. Подвійну бухгалтерію ведуть не для
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того, щоб виплатити заробітну плату без утримання податків, тим
самим, нібито, заощадивши на них. Працівник просто стає учасником
небезпечної гри з Законом, назва якої «тіньова економіка». І збитки
тут обраховуються далеко не тими відсотками, які він недоплатив зі
своєї неоформленої заробітної плати.
Висновки. Згідно з діючим законодавством, підприємство, яке
ухиляється від оподаткування, повинно віддати неоплачені кошти у
подвійному розмірі. Проте штрафи не звільняють від кримінальної
відповідальності за несплату податків у великих розмірах і за повторне
правопорушення можуть позбавити волі на строк від 5 до 10 років.
Проте лише перевірками і застосуванням санкції викорінити
«зарплату в конвертах», враховуючи поширеність цього явища, буде
складно. Потрібно також створити умови, які дадуть можливість
легально розвиватися бізнесу, інакше все одно будуть бажаючі
знаходити варіанти для ухилення. Тому велика надія на якісний
Податковий кодекс, який має містити чіткий і прозорий механізм
сплати податків, зборів та відрахувань.
Однак найкращим застереженням від будь-яких негараздів і
сьогодні, і в майбутньому є укладення трудового договору та відмова
від отримання „чорної‖ зарплати. Тоді не доведеться відновляти „білі
плями‖ в трудовій біографії.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Населення є
одним із індикаторів соціально-економічного розвитку держави та її
регіонів. Питання щодо руху населення в перспективі є важливими
вихідними параметрами для формування програм розселення,
зайнятості, задоволення соціальних потреб окремих категорій людей,
розвитку економічного потенціалу держави та її регіонів.
Поступальний розвиток економіки можливий лише в тому разі, коли
чисельність населення держави є достатньою для забезпечення
необхідного рівня господарської освоєності території і водночас
меншою за ту межу, при досягненні якої настає перенаселення [1].
Отже це підтверджує актуальність нашого дослідження.
В останні роки, внаслідок лібералізації режиму перетину
кордонів, в Україні значно активізувалися міграційні процеси - вони
стали більш відкритими як для припливу в Україну іммігрантів, так і
навпаки, призвели до підвищення еміграції. Активно виявляються такі
особливості міграційних процесів, як хаотичність, негативний вплив
на демографічну ситуацію, тенденції до активізації еміграції
інтелектуального потенціалу суспільства, розширення маргінальних
явищ, що може бути однією з причин поглиблення кризи в усіх сферах
суспільного буття та втрати престижу держави на міжнародному рівні.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблеми міграції в Україні активно вивчали
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українські вчені - соціологи, демографи, історики, правознавці та
політологи. Питання правового регулювання міграційних процесів
розглядаються, зокрема, в працях С. Чеховича, В. Євінтова, Г.
Суботенка. Проблемі вироблення державної політики в сфері
імміграції присвячена праця В. Новика „Державна політика і
регулювання імміграційних процесів в Україні‖. Значний внесок в
розробку цієї проблематики зробив авторський колектив енциклопедії
„Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та
національний виміри (понятійний апарат, концептуальні підходи,
теорія і практика)‖ (1998 р.). В ній міграційні процеси розглядаються в
міжнародно-правовому,
народонаселенському,
політологічному,
соціологічному, етнологічному, психологічному ракурсах. Інститут
соціології НАНУ здійснює соціологічний моніторинг, вивчаючи
еміграційні настрої та перспективи їх реалізації. Докладно
аналізується міграційна ситуація в Україні в період після здобуття
незалежності в праці О. Малиновської „Мігранти, міграція та
українська держава: аналіз управління зовнішніми міграціями‖ [2].
Етнічним аспектам міграційних процесів у соціологічному вимірі
присвячені праці В. Євтуха, М. Шульги, В. Трощинського, О.
Брайчевської, О. Кривицької, Н. Побєди.
Цілі статті. Ціль даного дослідження полягає у вивченні
факторів, що впливають на тенденції розвитку міграційних процесів.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Механічний
рух, або міграція, населення - це різновиди переміщення населення.
Розрізняють зовнішню і внутрішню міграцію населення. Зовнішня
міграція пов'язана з перетином державного кордону. Тих, хто в'їздить
до країни на постійне проживання з-за кордону, називають
іммігрантами, тих, хто залишає країну - емігрантами. Різниця між
кількістю іммігрантів та кількістю емігрантів виражається показником
сальдо міграції. Якщо до країни приїжджає більше людей, ніж
виїжджає з неї, то сальдо міграції є додатним. І навпаки, якщо
виїжджає більше, ніж прибуває, сальдо міграції є від'ємним.
Гострою залишається в Україні проблема нелегальної міграції,
здебільш транзитної через її територію на Захід. У зв’язку із жорстким
контролем, який діє в країнах Західної Європи, значна частина
нелегальних мігрантів залишається на території України досить
тривалий час, очікуючи нагоди перебратися на Захід, що серйозно
порушує правопорядок, посилює криміногенну ситуацію. Нині
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країною з основними каналами нелегальної міграції в Україну є Росія.
Основні напрямки міграційних потоків з Китаю, Індії і Центральної
Азії пролягають саме через центральні області Росії. Географічна
близькість цих областей до українсько-російського кордону
призводить до того, що нелегальні мігранти концентруються в
центральних регіонах України, прямуючи згодом до Львова, Мукачева
й Ужгорода. Кількість нелегальних мігрантів постійно зростає.
У зв’язку з тим, що Україна не має договору з Росією про
реадмісію (повернення нелегальних мігрантів у ті країни, звідки вони
прибули), наша країна використовується як місце тимчасового
нелегального перебування для значної кількості мігрантів. В Україні
не існує законних підстав для повернення мігрантів у країни, звідки
вони прибули. Для України це ще й економічна проблема, адже
необхідно витрачати кошти як на облаштування їх в приймальникахрозподільниках, так і в разі повернення їх на батьківщину [7].
Поряд з процесом імміграції з 1994 року в Україні набули
значних масштабів процеси еміграції. Наявність емігрантів, з одного
боку, свідчить про демократичність державного устрою, коли будь-яка
людина може виїхати з країни, обрати місце проживання за власним
побажанням, все ж цей факт одночасно вказує на тривожні явища. За
результатами соціологічних досліджень, значна кількість людей не
може себе реалізувати на своїй батьківщині і тому вимушена її
залишати. У першу чергу, виїздять люди, конкурентоспроможні на
ринку праці, тобто люди з високим соціальним статусом [8].
Скористаємося,
насамперед,
класифікацією
суб’єктів
міграційних процесів, яку подає М. Шульга:
а) вихідці з України, що повертаються на батьківщину з
колишніх радянських республік (репатріанти);
б) особи, незаконно депортовані з України за етнічною ознакою;
в) жителі колишніх радянських республік (частина з них була в
1990-ті роки громадянами незалежних держав, частина не отримала
нового громадянства та використовувала паспорт СРСР), що
вимушено залишили країни проживання (не будучи при цьому
вихідцями з України);
г) іноземні громадяни та особи без громадянства, які на
законних підставах транзитом перебувають в Україні;
д) біженці;
е) незаконні (нелегальні) мігранти;
є) емігранти з України [3, с. 27].
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Масштабні процеси репатріації (повернення на батьківщину, з
поновленням їх громадянських прав, військовополонених та цивільних
осіб, які під час війни опинилися за межами своєї країни та перебували
довший час поза батьківщиною. Особливого політичного змісту набув
термін «репатріація» у стосунку до повернення політичних емігрантів
до країн їх походження [4]) зазначених вище суб’єктів міграційних
процесів, які почалися після розпаду СРСР, мали суттєвий вплив на
розвиток економіки. Позитивним наслідком було чисельне зростання
населення, незважаючи на погіршення природного відтворення.
Здебільшого в Україну прибували українці, росіяни, кримські татари.
Слід вказати й на ту обставину, що, наприклад, умови існування
кримських татар в місцях депортації - спочатку на межі виживання спричинили смерть більшої частини фізично слабких та хворих людей.
Відбулися значні втрати духовної генетичної пам’яті.
Починаючи з 1994 року, репатріація уповільнилася у зв’язку із
загостренням економічної ситуації та необхідністю вирішення
соціальних проблем, що супроводжували процеси міграції.
О. Брайчевська називає коло проблем, що виникали перед
репатріантами в Україні і ставали причинами звернень до органів
виконавчої влади. Серед них - невизначеність правового і соціального
статусу переселенців та біженців-українців до набуття ними
громадянства України; процес набуття громадянства України;
отримання житла (тимчасового чи постійного), прописка (тимчасова
чи постійна), працевлаштування; матеріальна та фінансова скрута [5, с.
35].
Як слушно зазначає Н. Побєда, сьогоднішні мігранти
відрізняються соціальною та комунікативною компетентністю. „У
соціологічному вимірі вона означає інформованість про регіон
вибуття, здатність до освоєння нового середовища, певного рівня
професійної і мовної підготовки, узгоджених із знаннями про
кон’юнктуру ринку праці і споживацьких орієнтацій населення. Для
дослідника аналіз міграцій передбачає оцінку не лише традиційних
параметрів - інтенсивності та спрямованості міграційних потоків, що
постають із статистичних джерел, але, що більш важливо, - отримання
знань щодо цінностей, норм, потреб, попереднього досвіду міграцій
різних соціальних груп, які беруть участь у загальному міграційному
потоці. При цьому здійснюється вихід на форми і засоби комунікації,
на тип мобільності - вони допомагають зрозуміти ресурси та зміст
переміщень‖ [6]. Равенштайн дійшов висновку, що міграцію населення
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можна пояснити дією чинників «притягання-виштовхування»:
несприятливі умови на одній території (жорстке законодавство,
надмірні податки і т.д.) «виштовхують» людей з їх місця проживання,
а сприятливі умови, створені на інших територіях, «притягують» їх.
Відповідно, всі чинники, які обумовлюють міграцію, він поділив на
внутрішні (чинники виштовхування) та зовнішні (чинники
притягання).
Аналіз наукових публікацій вітчизняних вчених, присвячених
проблемам міграції населення дозволяє всі фактори притягання та
виштовхування умовно розподілити на п’ять груп: економічні,
соціальні, культурні, політичні та екологічні (табл. 1).
Таблиця 1
Фактори притягання та виштовхування
Фактори «виштовхування»

Фактори «притягання»
Економічні

Низька заробітна плата

Висока заробітна плата

Низька якість життя

Висока якість життя

Високий рівень безробіття

Наявність вільних робочих місць

Економічна нестабільність

Стабільний розвиток економіки

Обтяжлива система оподаткування

Ліберальна система оподаткування

Соціальні
Низька якість освіти

Висока якість освіти

Погані умови праці

Гарні умови праці

Недоступна
здоров’я

система

охорони

Відсутність можливостей для
професійної самореалізації

Доступна та високоякісна система
охорони здоров’я
Наявність можливостей для
професійної
самореалізації

Культурні
Релігійні переслідування

Свобода віросповідання
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Етнічна дискримінація

Відсутність етнічної дискримінації

Расова дискримінація

Відсутність расової дискримінації
Политичні

Відсутність демократії

Розвинена демократія

Політична нестабільність

Стабільність політичної системи

Корумпованість владних структур

Відсутність корупції

Екологічні
Забруднене навколишнє
середовище

Краща екологічна ситуація

Низька якість питної води та їжі

Чиста питна вода та екологічно
безпечна їжа

Теорія факторів «притягання-виштовхування» була покладена в
основу інших, більш пізніх теорії міграції - неокласичної економічної
теорії (1962-1969), теорії сегментованого ринку праці (1979) та теорії
глобальних систем (1988).
Неокласична економічна теорія причину трудової міграції
населення вбачає в географічних відмінностях у пропозиції та попиті
на робочу силу. Згідно з даною концепцією, у країнах (регіонах) з
надлишковою робочою силою спостерігається низька заробітна плата,
тоді як регіони з дефіцитом робочої сили характеризуються високим
рівнем зарплати. Розмір заробітної плати виступає як основний фактор
виштовхування у регіонах походження мігрантів і основний фактор
тяжіння у регіонах прибуття [9, С. 16].
Теорія сегментованого ринку праці міграцію населення пояснює
структурними потребами економік розвинених країн. Згідно з нею,
розвинені країни є дуалістичними: вони мають первинний ринок із
кваліфікованою та високооплачуваною працею та вторинний ринок
низькооплачуваної праці. Приплив іммігрантів в країну є необхідним
для того, щоб заповнити робочі місця на вторинному ринку праці, які є
непривабливими для місцевих жителів.
Теорія глобальних систем стверджує, що міграція є результатом
впливу процесу глобалізації на економіку окремих країн. Глобалізація
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передбачає підвищення трудової мобільності людей та їх здатності
мігрувати з одного місця на інше у пошуку кращих умов життя. Цьому
сприяє здійснення прямих іноземних інвестицій, формування
транснаціональних корпорацій, процес урбанізації тощо.
Висновки. Підсумовуючи викладене вище можна дійти
висновку, що в Україні на сьогоднішній день у більшій мірі
проявляється дія факторів виштовхування, ніж притягання, що
призводить до великомасштабної зовнішньої трудової міграції
населення.
Основними завданнями щодо регулювання міграції можна
визначити: скорочення масштабів нелегальної трудової міграції
населення за межі країни, забезпечення соціальної захищеності
українських працівників за кордоном; попередження виїзду
високоосвічених спеціалістів для заняття за кордоном низько
кваліфікованими роботами; протидія нелегальної міграції українських
громадян та нелегальної еміграції громадян інших країн.
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У статті отримали визначення податку з доходів фізичних осіб, історію
диференціації ставок даного податку та узагальнили недоліки впровадження плоскої
шкали оподаткування доходів фізичних осіб в Україні.
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personal income taxation in Ukraine.
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Актуальність теми. Механізм оподаткування доходів фізичних
осіб залишається незмінним практично з часу його запровадження в
Україні. При цьому він вже не відповідає сучасним тенденціям у
формуванні доходів, наявним процесам у вітчизняній економіці. За
таких умов серед комплексу проблем, які потребують наукового
обґрунтування та практичного розв’язання, важливе місце займають
питання формування механізму оподаткування доходів фізичних осіб,
що дало б державі можливість належним чином виконувати фіскальні
завдання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми
адміністрування податку з доходів фізичних осіб висвітлені в багатьох
працях вітчизняних і зарубіжних вчених. Зокрема серед них Ф.
Бутинець, Н. Голуб, О. Данилов, В. Тропіна, В. Проніна, Ю. Ващенко,
В. Андрущенко, О. Василик, А. Крисоватий, П. Мельник, С. Онишко,
Л. Тарангул, А. Соколовська, В. Федосов, С. Юрій та інших [3].
Цілі статті. Метою статті є конкретизація проблем
впровадження плоскої шкали оподаткування доходів фізичних осіб в
Україні та запропонувати шляхи вирішення даної проблеми.
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Основний виклад матеріалу. Перехід України на ринкові
умови господарювання за діючої податкової системи з кожним роком
посилює розшарування населення за рівнем доходів. Саме тому
вітчизняні науковці акцентують увагу на необхідності посилення
регулюючої функції податків. Так, Ю. Архангельський, О.
Радзієвський та А. Алексєєв зазначають: ―Наведені дані свідчать не
тільки про диференціацію доходів, але й про залежність частки
податків від рівня доходів: чим багатший громадянин України, тим
менший відносний податок він сплачує. Тим самим підтверджується
теза К. Маркса – ―багаті стають багатшими, а бідні – біднішими ‖.
Їхню думку поділяє Л. Демиденко: ―Водночас на сьогодні лишається
актуальним питання удосконалення оподаткування доходів громадян
в Україні в напрямі забезпечення принципу соціальної справедливості
з огляду на велике розшарування суспільства, де 90% населення мають
низькі доходи і 10% надвисокі ‖. Перерозподіл доходів населення
через податкову систему можна забезпечити шляхом запровадження
прогресивної шкали оподаткування доходів. Виходячи з актуальності
зазначеної проблеми, необхідно визначити шляхи вдосконалення
справляння податків з громадян (податку з доходів фізичних осіб) в
напрямі посилення їх регулюючої функції – передання частини
доходів від багатших верств населення до бідніших [1].
Відповідно до Закону України ―Про податок з доходів фізичних
осіб‖, податок з доходів фізичних осіб - це плата фізичної особи за
послуги, які надаються їй територіальною громадою, на території
якої така фізична особа має податкову адресу або розташовано
особу, що утримує цей податок згідно з цим Законом [2].
Однією з головних функцій, притаманних податку з доходів
фізичних осіб, є фіскальна, яка проявляється у формуванні дохідної
частини бюджету. В основу реалізації даної функції має бути
покладено принцип фіскальної ефективності, до ключових
характеристик якого слід віднести: достатність доходів, мінімізації
видатків на адміністрування, запобігання ухиленню від сплати,
еластичність податкового механізму, рівномірний розподіл між
різними соціальними групами платників (населення).
Уперше податок на доходи фізичних осіб було запроваджено в
Англії наприкінці XVIII ст. Оподатковували ним за прогресивною
шкалою ставок, починаючи з 5%, і стягувався лише із заможних
верств населення. Пізніше його було запроваджено в інших країнах: у
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Франції, США, де податок з доходів застосовувався лише до осіб з
високими рівнями доходів.
Що стосується України, то в 1991-1992 рр. також діяла
прогресивна система оподаткування прибутку громадян за чотирма
ставками – з 12 до 30%. У 1993-2003 рр. вже використовувалося 5
ставок, при цьому мінімальна знизилася до 10%, а максимальна –
зросла до 40%. Впровадженням такої прогресивної шкали
оподаткування
прибутку
громадян
законодавці
намагалися
забезпечити дохідну частину Зведеного бюджету України в умовах
обвалу національної економіки. Проте це стало однією з причин
переведення значної частини виплат заробітної плати в ―тінь‖.
Прогресивна
система
оподаткування
доходів
громадян
використовувалася в Україні 11 років, а з 2004 року була замінена
оподаткуванням за єдиною ставкою в розмірі 13%. У 2007 році цю
ставку було збільшено до 15% [1]. Перевагою даної ставки відсотка є
те, що скасовувався обов’язок громадянина, який отримував доходи не
за місцем основної роботи, подавати декларацію наприкінці року.
Недоліком можна вважати те, що відбувся поділ на «багатих» і
«бідних», адже питома вага цього податку найменша у тих, хто більше
заробляє, а отже, зростає податковий тягар на доходи
малозабезпечених верств населення.
За обсягами надходжень податок з доходів фізичних осіб
поступається лише податку на додану вартість (надходження по якому
у 2008 році становили понад 94 млрд. грн.) і практично дорівнює
податку на прибуток .
Із 2007 року спостерігається підвищення фіскальної
ефективності податку з доходів фізичних осіб, адже його частка у
податкових надходженнях зросла майже на 30%, а у загальних
надходженнях Зведеного бюджету України становила 26%.
Відношення податку з доходів фізичних осіб до валового
внутрішнього продукту залишається останніми роками незмінним і
знаходиться на рівні близько 5%. При тому, що частка оплати праці
найманих працівників у структурі ВВП становить майже половину [3].
У більшості країн світу податок на доходи фізичних осіб, з
початку запровадження і до нинішнього часу, відіграє роль не тільки
джерела формування дохідної частини бюджету, а й механізму
перерозподілу доходів між різними верствами населення, чого не
можна сказати про податкову систему України.
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Кандидат економічних наук В. Борейко у своїй статті ―Напрями
посилення регулюючої функції податків з громадян ‖ стверджує: ―В
умовах перехідної економіки як плоска, так і прогресивна, з
чотириразовим зростанням ставки, шкала оподаткування доходів
фізичних осіб виявилася неефективною. Тому, для забезпечення
виконання податком на доходи регулюючої, стимулюючої та
фіскальної функцій в Україні необхідно ввести прогресивну, але з
помірним підвищенням ставки, систему оподаткування доходів
фізичних осіб [1].
Таким чином, можна визначити певні недоліки впровадження
плоскої шкали оподаткування доходів фізичних осіб в Україні.
По-перше, вона не забезпечила рівномірного навантаження на
доходи різних верств населення.
По-друге, запровадження мінімальної ставки оподаткування в
розмірі 13% , а потім її підвищення до 15% (замість мінімальної ставки
в розмірі 10%, яка діяла за прогресивної системи оподаткування
доходів громадян) збільшило податкове навантаження на біднішу
частину населення в Україні.
По-третє, із запровадженням єдиної ставки оподаткування не
відбулося зменшення частки заробітної плати, яка виплачується ―в
конвертах‖. Причиною цього є те, що на ―тінізацію‖ заробітної плати
значний вплив має
рівень соціального навантаження, який з
реформуванням податку на доходи фізичних осіб не знизився і
становить 37-38% фонду оплати праці підприємств.
По-четверте, не було досягнуто головної мети зміни системи
оподаткування – підвищення доходів Зведеного бюджету України.
Висновки. Необхідність у поступовому та послідовному
реформуванні існуючого механізму функціонування податку з доходів
фізичних осіб очевидна. Cлід застосувати єдиний соціальний податок
замість існуючої складної системи нарахувань на фонд оплати праці.
При цьому держава має чітко задекларувати мету подібних
нововведень для уникнення можливих непорозумінь і неоднозначності
тлумачення ідеології реформи. З метою заохочення платників податків
до детінізації своїх доходів маржинальна ставка податку з доходу в
Україні для верств населення з високими доходами має бути меншою
за існуючу нормативну ставку. У механізмі сплати податку з доходів
фізичних осіб необхідно також запровадити неоподатковуваний
мінімум на рівні прожиткового мінімуму для всіх категорій платників
даного податку, в також на вибір платника податку – норму
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оподаткування сімейного доходу. Необхідно здійснити глобальний
підхід до визначення об'єкта оподаткування замість існуючого
сьогодні вибіркового підходу. Запровадження єдиного соціального
податку має відбуватися у декілька етапів шляхом поступової зміни
співвідношення платежів до фондів соціального страхування
працівників і роботодавців. Протягом кількох років частки платежів
працівників і роботодавців мають бути приведені до рівного
співвідношення.
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ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ДОМОГОСПОДАРСТВ У ВОЛИНСЬКІЙ
ОБЛАСТІ
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У статті проведено кореляційно-регресійний аналіз динаміки показників, що
впливають на добробут домогосподарств, здійснено аналіз сукупних витрат та
сукупних ресурсів домогосподарств, виявлено зміну показників диференціації
життєвого рівня населення Волинської області.
Ключові слова: домогосподарство, грошові доходи, грошові витрати,
диференціація життєвого рівня, прогнозування, кореляційно-регресійний аналіз.
In the article the correlation and regression analysis of changes of parameters that
influence to wellbeing of households are taked, the analysis of general costs and general
resources of households are pursued, tne variable of indicators differentiation of living
standard of population are showed in Volyn region.
Key words: household, cash income, cash costs, differentiation of living standard,
forecasting, the correlation and regression analysis.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими та практичними завданнями. Однією з
основних ознак розвитку будь-якої країни, якості життя її населення є
рівень його доходів та витрат. Ринкова економіка передбачає наявність
великої маси покупців, платоспроможність яких визначається
величиною їхніх грошових доходів. Збільшення доходів населення є
кінцевою метою функціонування господарства всієї країни та окремих
її регіонів. Величезне значення має недопущення надмірної нерівності
в доходах, створення відповідної інфраструктури для здійснення
витрат.
Нині в Україні практично відсутня довгострокова соціальна
стратегія. Також спостерігається недостатнє осмислення ролі і
функцій соціальної політики в суспільстві країни; недостатньо уваги
приділяється цілям соціального розвитку та підвищення якості життя
громадян. Все це свідчить про актуальність детальнішого вивчення
динаміки доходів та витрат домогосподарств на прикладі окремих
регіонів із застосуванням методології кореляційно-регресійного
аналізу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких
започатковано розв’язання даної проблеми. Окремі аспекти
економіко-статистичного вивчення доходів та витрат домогосподарств
були предметом пізнання багатьох зарубіжних і вітчизняних
економістів.
Вагомий внесок у розвиток теорій розподілу доходів та
необхідність їх перерозподілу здійснили такі видатні вчені, як:
А. Сміт, Д. Рікардо, Т. Мальтус, Ф. Ласаль, Н. Сеніор, К. Маркс,
А. Маршал, А. Пігу, М. Туган-Барановський, Дж. Гікс, Г. Бекер, Дж. К.
Гелбрейт, О. Вільямсон, Д. Норт та ін. Серед вітчизняних економістів,
які досліджували доходи та витрати домогосподарств можна виділити
таких: Г. Столяров, М. Огай, О. Амос, С. Полякова, А. Базилюк, С.
Гриневська, Д. Богиня та інші.
Цілі статті. Метою статті є проведення кореляційнорегресійного аналізу динаміки доходів та витрат домогосподарств у
Волинській області. Для досягнення поставленої мети потрібно
виконати
наступні
завдання:
ознайомитися
з
поняттям
домогосподарство та розкрити його суть; проаналізувати динаміку
частки населення із середньодушовими доходами у місяць, нижчими
прожиткового мінімуму; провести кореляційно-регресійний аналіз між
показниками; побудувати багатофакторну лінійну модель з метою
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виявлення причинно-наслідкових зв’язків; проаналізувати тенденції
зміни частки населення із середньодушовими сукупними доходами у
місяць, нижчими прожиткового мінімуму за 2000-2008 роки та
провести прогнозування до 2010 року.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основним
джерелом інформації про життєвий рівень населення в цілому та
окремих верств, його характеристики за структурою доходів та витрат
є вибіркове обстеження умов життя домогосподарств.
Домогосподарство – сукупність осіб, які спільно проживають в
одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе
всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю
або частково об’єднують та витрачають кошти. Ці особи можуть
перебувати в родинних стосунках або стосунках
свояцтва, не
перебувати у будь-яких з цих стосунків або бути і в тих, і в інших
стосунках. Домогосподарство може складатися з однієї особи (стаття 1
Закону України «Про Всеукраїнський перепис населення») [1, с.387].
Основним завданням обстеження домогосподарств є комплексне
дослідження рівня та умов життя різних груп населення з метою
розв’язання глобальних проблем соціально-економічного розвитку
України: подолання бідності, пенсійної реформи, вдосконалення
соціального обслуговування, забезпечення зайнятості населення,
підвищення рівня та якості життя населення [5, с.44].
Грошові доходи домогосподарств складаються із суми грошових
та натуральних надходжень, одержаних членами домогосподарства у
вигляді оплати праці, доходів від підприємницької діяльності та
самозайнятості, доходів від власності у вигляді відсотків, дивідендів,
продажу акцій та інших цінних паперів, надходжень від продажу
нерухомості,
особистого
та
домашнього
майна,
худоби,
сільськогосподарської продукції з особистого підсобного господарства
та продуктів, отриманих у порядку самозаготівель, пенсій, стипендій,
соціальних допомог, грошових допомог від родичів та інших осіб, а
також інших грошових доходів [2, с.149].
Оцінка доходів даного сектору проводиться на основі
вибіркових обстежень, які проводяться на постійній основі згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1998 року
№1725
«Про
проведення
обстеження
умов
життя
у
домогосподарствах» Держкомстатом України з 1 січня 1999 року і
відповідають міжнародним стандартам [2, с.150].
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Грошові витрати домогосподарств включають: витрати на
купівлю продуктів харчування, алкогольних та тютюнових виробів,
непродовольчих товарів, на оплату послуг, витрати, пов’язані з
веденням особистого підсобного господарства, грошову допомогу
родичам та іншим особам, витрати на купівлю нерухомості, на
будівництво, на придбання акцій, сертифікатів, валюти, приріст
вкладів до банківських установ, аліменти, податки (крім
прибуткового), збори, внески тощо.
Важливо в аналізі сукупних витрат проаналізувати наскільки
доходи населення співвідносяться із прожитковим мінімумом.
Розглянемо детальніше це поняття на прикладі таблиці 1.
Таблиця 1
Частка населення із середньодушовими доходами у місяць,
нижчими прожиткового мінімуму, у %
Роки

2004

2005

2006

2007

2008

Грошові

89,4

82

83

72,2

54,3

Сукупні

80,7

70,1

72,3

53,3

36,7

Доходи:

Для
детальнішого
ознайомлення
з
даними
таблиці
представляємо показники у вигляді діаграми
Аналізуючи вище наведений рисунок, можна зробити ряд
висновків. Найбільшу частку займають середньодушові доходи
населення 2004 року, які становлять 89,4 % (грошові доходи) і 80,7 %
(сукупні доходи), а найменшу – 2008 року (грошові доходи: 54,3 %;
сукупні: 36,7 %). Видно чітку тенденцію до зниження частки
населення із середньодушовими грошовими та сукупними доходами у
місяць, нижчими прожиткового мінімуму на протязі 2004-2008 років.
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Рис. 1. Динаміка частки населення із середньодушовими
доходами у місяць, нижчими прожиткового мінімуму у Волинській
області за 2004-2008 роки
Отже, це є позитивним результатом, що викликаний щорічним
збільшенням прожиткового мінімуму, що в свою чергу призводить до
збільшення доходів громадян та зниження частки населення із
грошовими та сукупними доходами, нижчими прожиткового
мінімуму.
Отримані результати демонструємо у вигляді лінії тренду (рис.
2)
Частка населення із
середньодушовими сукупними
доходами у місяць, нижчими
прожиткового мінімуму, %
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Рис. 2. Аналіз взаємозв’язку між валовою доданою вартістю і
часткою населення із середньодушовими сукупними доходами у
місяць, нижчими прожиткового мінімуму
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Аналіз взаємозв’язку між показниками здійснюється за
допомогою оцінки кореляційного зв’язку та побудови лінії регресії.
Інформаційною базою побудови регресійної моделі є дані за
2003-2008 роки про валову додану вартість і частку населення із
середньодушовими сукупними доходами у місяць, нижчими
прожиткового мінімуму.
Результати аналізу показали, що існує тісний зв’язок між
показниками, який описується квадратичною залежністю між валовою
доданою вартістю та часткою населення із середньодушовими
сукупними доходами у місяць, нижчими прожиткового мінімуму у
вигляді многочлена 2-го степеня (R2= 0,9827).
Отже, зменшення частки населення із середньодушовими
сукупними доходами у місяць, нижчими прожиткового мінімуму
призводить до зростання валової доданої вартості.
Аналіз причинно-наслідкових зв’язків проводять за допомогою
побудови багатофакторних моделей (вплив на показник двох або
більше факторів).
Проаналізуємо як впливає середньомісячна номінальна
заробітна плата найманих працівників за видами економічної
діяльності (фактор Х1) та кількість безробітних (фактор X2) на частку
населення із середньодушовими доходами у місяць, нижчими
прожиткового мінімуму (сукупними). Вихідні дані наведені в таблиці
(табл. 2).
Таблиця 2
Вихідні дані для побудови багатофакторної моделі

Роки

2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Частка населення
із
середньодушовими
доходами у місяць,
нижчими
прожиткового
мінімуму,
сукупними, % (Y)
89,6
86
80,7
70,1
72,3
53,3
50,6

Середньоміс.номінальна
ЗП найманих
працівників за видами
економічної діяльності,
грн. (X1)

Безробітні,
тис. осіб
(X2)

150
250
350
591
773
1013
1020

53,8
52,1
50,2
41,9
41,5
38,4
39,6
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Між факторами (середньомісячна номінальна ЗП найманих
працівників за видами економічної діяльності та безробітні) існує
слабкий взаємозв’язок (менше 0,5). Тому дані фактори доцільно
використовувати для подальшого дослідження.
В результаті дослідження ми отримали багатофакторну лінійну
модель для аналізу впливу середньомісячної номінальної заробітної
плати найманих працівників за видами економічної діяльності та
кількості безробітних на показник частки населення із
середньодушовими сукупними доходами у місяць, нижчими
прожиткового мінімуму. Дана модель є адекватною початковим даним
з рівнем значимості F=0,003209218. Взаємозв’язок між показником і
даними факторами є достатньо щільним, тому що коефіцієнт кореляції
R2 =0,943350041.
Тому з високим рівнем ймовірності 95 % можна вважати, що
між даним показником Y та факторами X1 і X2 існує кореляційний
зв’язок.
Отримали наступні значення параметрів регресійної моделі:
А0 = 118,8366987;
A1 = -0,048453225;
A2 = -0,40416178.
Даний кореляційний зв’язок описується таким лінійним
рівнянням 2-х факторної лінії регресії:
Y=118,8366987-0,048453225∙х1 -0,40416178∙х2
Отже, при зміні середньомісячної номінальної ЗП найманих
працівників на 1 грн. частка населення із середньодушовими доходами
у місяць, нижчими прожиткового мінімуму, (сукупними) зменшиться
на 0,048453225 %, а при зміні чисельності безробітних на 1 особу,
частка населення із середньодушовими доходами у місяць, нижчими
прожиткового мінімуму, (сукупними) зменшиться на 0,40416178 %.
Отже, дану модель надалі можна використовувати для
подальшого аналізу взаємозв’язку і прогнозування.
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Рис. 3. Аналіз тенденцій змін частки населення із
середньодушовими сукупними доходами у місяць, нижчими
прожиткового мінімуму за 2000-2008 роки та прогнозування до 2010
року
Передбачити тенденції наступних років можна за рахунок
прогнозування [3]. Інформаційною базою побудови регресійної моделі
стали дані про частку населення із середньодушовими сукупними
доходами у місяць, нижчими прожиткового мінімуму за 2000-2008
роки. Аналіз даних представимо у вигляді графіка, в якому побудуємо
лінію тренда. Найефективнішою є поліноміальна лінія тренду, тому
що R2 цього типу лінії є найбільший і становить 0,97 (рис. 3).
За результатами дослідження бачимо, що у 2000 році частка
населення із середньодушовими сукупними доходами у місяць,
нижчими прожиткового мінімуму становила 89,6 %. Загалом, помітна
позитивна тенденція до зниження цієї частки. За прогнозом,
отриманим на основі побудованої лінії регресії у вигляді многочлена
2-го степеня з високим рівнем ймовірності (R2=0,97) можна
передбачити, що цей показник зменшиться у 2010 році і становитиме
приблизно 10 %.
Висновки з цього дослідження і перспективи подальших
розвідок у даному напрямку. В умовах соціально-економічної кризи
реальним завданням, яке слід послідовно реалізовувати, є підвищення
мінімального рівня доходів населення. Таким мінімальним доходом
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слід вважати прожитковий мінімум, розрахований на основі норм
споживання продовольчих та непродовольчих товарів і послуг.
У досліджуваній роботі проведено кореляційно-регресійний
аналіз динаміки доходів та витрат домогосподарств у Волинській
області, а саме: розкрито суть поняття домогосподарство;
проаналізовано динаміку частки населення із середньодушовими
доходами у місяць, нижчими прожиткового мінімуму. Також у статті
побудовано багатофакторну лінійну модель з метою виявлення
причинно-наслідкових зв’язків; виявлено тенденції зміни частки
населення із середньодушовими сукупними доходами у місяць,
нижчими прожиткового мінімуму за 2000-2008 роки та проведено
прогнозування до 2010 року.
Отже, дослідження доходів і рівня життя домогосподарств має
включати систематичне вивчення рівня життя, його динаміки і
диференціації за окремими регіонами. Основні висновки і пропозиції
цього напрямку здійснення дослідження мають сприяти більш
об’єктивному сприйняттю органами влади реальних результатів
соціально-економічного розвитку регіону.
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Черкаський державний технологічний університет
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ АНАЛІЗУ РУХУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
© Шинкаренко О.М., Лисенко О.О.
Розглянуто проблему аналізу руху трудових ресурсів на підприємстві. З’ясовано
зміст поняття «аналіз руху трудових ресурсів». Охарактеризовано основні елементи та
задачі аналізу руху трудових ресурсів, а саме: узагальнення й уточнення теоретичних
положень, що розкривають сутність економічної категорії продуктивності праці на
підприємстві; визначення впливу рівня технічного забезпечення виробничого процесу
на продуктивність праці; дослідження стану, структури, динаміки і причин втрат
робочого часу працівників та їх впливу на продуктивність праці; визначення напрямів
та форм стимулювання продуктивності праці; впровадження методичних
рекомендацій щодо розробки стратегії підвищення продуктивності праці; розробка
методики оперативного контролю рівня продуктивності праці; оцінку забезпеченості
підприємства та його структурних підрозділів трудовими ресурсами в цілому та по
окремих категоріях і підрозділах; виявлення резервів підвищення ефективності
використання трудових ресурсів та розробка заходів, щодо їх впровадження.
Зазначено наукові засади механізму регулювання зайнятості, які є одними з
конкретних функцій управління, що дають можливість досягти рівноваги між попитом
та пропозицією на ринку праці, та через це — підвищити дійовість виробництва та
зменшити соціальну напругу в суспільстві. Розроблено інформаційне, організаційне та
соціальне забезпечення сумісної роботи кадрової служби підприємства, служби
зайнятості з метою досягнення балансу на ринку праці. Запропоновано організаційноструктурну схему розподілу трудових ресурсів, яка пов'язує діяльність цих інститутів
та обґрунтовано напрямки підвищення соціально-психологічного захисту трудових
ресурсів шляхом удосконалення роботи кадрової служби підприємств в процесі
відбору, адаптації, ротації, планування кар'єри та стажно-професійного зросту
робітників.
Ключові слова: чисельність працюючих, трудові ресурси, аналіз руху
трудових ресурсів.
The problem of analyzing the movement of labor resources in the enterprise. Contents
of the term "analysis of labor movement." The basic elements of problem analysis and
movement of human resources, namely: synthesis and refinement of theoretical positions
that reveal the essence of economic categories of labor productivity in the enterprise,
identifying the impact of the level of technical production process on labor productivity,
research status, structure, dynamics and causes loss of working time workers and their
impact on productivity, identifying areas and forms of stimulation of labor productivity, the
introduction of guidance on the development strategy to increase productivity, develop
methods of operational control level of productivity, valuation of companies and its business
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units of human resources in general and in specific categories and units, detection efficiency
reserves of human resources and development of measures for their implementation.
Specified scientific basis of the mechanism of regulation of employment, which are among
the specific management functions that enable to achieve a balance between supply and
demand in the labor market, and because of this - to increase the effectiveness of production
and reduce social tension. The informational, organizational and social security work
together personnel service companies, employment agencies in order to achieve balance in
the labor market. An organizational diagram of the distribution of labor resources, which
links the activities of these institutions and grounded ways of raising social and
psychological protection of human resources by improving the work of personnel service
companies in the process of selection, adaptation, rotation, career planning and professional
growth stazhno-workers.
Keywords: quantity of working, labour resources, analysis of motion of labour
resources.

Постановка проблеми. У сучасних умовах одним із
першочергових завдань є забезпечення ефективності управління
трудовими ресурсами на будь-якому підприємстві. Тому слід
зауважити що важливість дослідження проблем управління трудовими
ресурсами на підприємствах країни є досить актуальними. Від робочої
сили підприємства залежать як виробничі результати так і
стратегічний успіх підприємства.
Метою дослідження є розробка нових методів управління
трудовими ресурсами, що сприятимуть покращенню ефективності
функціонування підприємства.
У світовій економічній науці розробкою функціонування ринку
праці займалися такі визначні вчені провідних зарубіжних країн як:
А.Сміт, Дж. Кейнс, М. Фрідмен та ін. У роботах цих авторів
досліджувались становище трудових ресурсів у системі ринкових
відносин. Україна, в свою чергу має ряд особливостей, які відрізняють
її принципи формування і функціонування ринку робочої сили від
інших закордонних держав. Серед українських вчених-економістів
слід відзначити: Гриньову В.М., Бабича В.П., Шевченко Л.С, Кайнова
Т.В., Жуковського М.О. та інших, завдяки яким були покладені основи
формування ринку трудових ресурсів країни.
Теоретичною і методичною основою аналізу трудових ресурсів
підприємства є сучасна економічна теорія та фундаментальні роботи
вітчизняних і закордонних учених-економістів, що містять аналіз
проблеми ефективного використання трудових ресурсів.
Аналіз та напрямки дослідження. При проведенні аналізу
трудових ресурсів потрібно виділити такі задачі:
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- узагальнити й уточнити теоретичні положення, що
розкривають сутність економічної категорії продуктивності праці на
підприємстві;
- визначити вплив рівня технічного забезпечення виробничого
процесу на продуктивність праці;
- дослідити стан, структуру, динаміку і причини втрат робочого
часу працівників та їх вплив на продуктивність праці;
- визначити напрями та форми стимулювання продуктивності
праці;
- запропонувати методичні рекомендації щодо розробки
стратегії підвищення продуктивності праці;
- розробити методику оперативного контролю рівня
продуктивності праці;
- оцінити забезпеченість підприємства та його структурних
підрозділів трудовими ресурсами в цілому та по окремих категоріях і
підрозділах;
- виявити резерви підвищення ефективності використання
трудових ресурсів та розробку заходів, щодо їх впровадження.
При аналізі забезпеченості підприємства трудовими ресурсами
здійснюють порівняння фактичної середньооблікової чисельності
працюючих з плановою, як в цілому по підприємству так і по окремих
категоріях і професіях. Середньоспискова чисельність при цьому
знаходиться за формулою:

Середньоспискова чисельність = (чисельність на
чисельність на кін )/2

поч.

+

При аналізі структури трудових ресурсів, який здійснюється
залежно від мети аналізу, виділяють такі категорії як:
- вікова;
- за категоріями і професіями;
- за напрямками діяльності.
Далі визначають частку кожної з них, здійснюють порівняння
фактичних даних з плановими та даними минулих періодів,
визначають абсолютні і відносні відхилення та з'ясовують причини,
що їх обумовлюють.
Наступним етапом є аналіз руху трудових ресурсів на
підприємстві, який характеризується процесами пов'язаними з
надходженням та звільненням за певний проміжок часу на певній
посаді. Аналіз руху трудових ресурсів здійснюється на основі
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розрахунку наступних коефіцієнтів:
1) коефіцієнт обороту по прийому - характеризує інтенсивність
надходження працівників на підприємство, та визначається
відношенням прийнятих за звітний період до середньоспискової
чисельності;
2) коефіцієнт обороту по звільненню - характеризує
інтенсивність звільнення працівників з підприємства, та визначається
відношенням кількості всіх звільнених до середньоспискової
чисельності;
3) коефіцієнт плинності - характеризує процеси понад мірного
руху кадрів на підприємстві.
В процесі аналізу трудових ресурсів важлива увага приділяється
оцінці якості трудових ресурсів на основі визначення професійних
якостей кожного працівника.
На сьогодні розроблено наукові засади механізму регулювання
зайнятості, який є однією з конкретних функцій управління, що дає
можливість досягти рівноваги між попитом та пропозицією на ринку
праці, а через це — підвищити дійовість виробництва та зменшити
соціальну напругу в суспільстві.
Також, розроблено інформаційне, організаційне та соціальне
забезпечення сумісної роботи кадрової служби підприємства, служби
зайнятості в з метою досягнення балансу на ринку праці та
запропоновано організаційно-структурну схему розподілу трудових
ресурсів, яка пов'язує діяльність цих інститутів та обґрунтовано
напрямки підвищення соціально-психологічного захисту трудових
ресурсів шляхом удосконалення роботи кадрової служби підприємств
в процесі відбору, адаптації, ротації, планування кар'єри та стажнопрофесійного зросту робітників.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
їх використання дозволяє удосконалити роботу кадрової служби
підприємства, яка впливає на підвищення ефективності управління
трудовими ресурсами.
Висновки. Таким чином, для покращення ефективності
використання трудового потенціалу, що значною мірою відобразиться
на показниках результативності діяльності підприємства, слід
зосередити увагу на таких чинниках як:
— матеріальне і моральне стимулювання працюючих;
— застосування системи преміювання за додаткові обсяги
роботи;
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— технічне та ергономічне забезпечення робочого місця;
— забезпечення засобів автоматизації праці;
— акцентування уваги на високотехнологічних матеріалах.
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Постановка
проблеми.
Для
здійснення
виробничогосподарської діяльності підприємствами всіх форм власності та
галузей економіки використовують виробничі запаси, які є найбільш
важливою і значною частиною активів підприємства. Вони займають
особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат
підприємств різних сфер діяльності.
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Однією з головних передумов ефективної діяльності
підприємства є безперервне забезпечення запасами виробничого
процесу. Темпи росту обсягу виробництва продукції, покращення її
якості безпосередньо впливають на обсяг витрат і прибуток
підприємства. Тому, дуже важливо приділяти велику увагу обліку
виробничих запасів, їх зберіганню, реалізації.
В процесі реформування системи обліку та впровадження
національних стандартів змінюються вимоги щодо обліку і аналізу
виробничих запасів, розширюються поставлені перед ними завдання.
Практика доводить - процес обліку використання виробничих
запасів є доволі трудомісткою ділянкою. Тому не дивно, що на
багатьох підприємствах спостерігаються певні недоліки, а на деяких - і
запущеність в обліку, що веде до великих втрат запасів. Все це зайвий
раз підтверджує, що до цього часу залишаються невирішеними багато
важливих питань, пов’язаних з розробкою науково обґрунтованої
системи обліку використання виробничих запасів.
Аналіз останніх досліджень. Проблеми обліку, оцінки і аналізу
використання виробничих запасів розглядалися в працях відомих
вітчизняних вчених-економістів: Бородкіна А.С., Бутинця Ф.Ф.,
Голова С.Ф., Завгороднього В.П., Єфіменка В.І., Кірейцева Г.Г.,
Кужельного М.В., Литвина Ю.Я., Сопка В.В., Ткаченко Н.М.,
Чумаченка М.Г. Вагомий внесок у розвиток методології питань обліку
і аналізу використання виробничих запасів зробили зарубіжні вчені:
Аксененко А.Ф., Барнгольц Я.М., Бейгельзимер М.Г., Глен А. Велш,
Козлова О.П.,
Левін В.С., Луговий В.А., Маргуліс А.Ш.,
Новодворський В.Д., Петрова В.І., Покараєв Г.М., Розенберг Н.Я.,
Смірнов К.А., Тішков І.Є., Цуркану В.І., Чечета А.П., Шеремет А.Д. та
ін.
Мета дослідження. Вивчення, аналіз й систематизація методів
оцінки вибуття виробничих запасів з метою розробки шляхів
вдосконалення методики обліку відповідно сучасним умовам
господарювання та потреб вітчизняної практики.
Виклад основного матеріалу. Запаси є найбільш важливою і
значною частиною активів, вони займають особливе місце у складі
майна та домінуючій позиції у структурі витрат підприємства; при
визначенні результатів господарської діяльності підприємства та при
висвітленні інформації про його фінансовий стан.
Важливу роль в оцінці запасів відіграє принцип обачності, який
передбачає застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки
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запасів, що повинні запобігати завищенню оцінки активів.
При відпуску запасів у виробництво, продажу та вибутті, згідно з
П(С)БО 9, їх оцінка здійснюється за одним з наступних методів.
Метод ідентифікаційної собівартості відповідної одиниці
продукції застосовується при списанні запасів, які не підлягають
заміні іншими запасами, що є на підприємстві. Або запасів, які
відпускаються для виконання спеціальних замовлень і проектів
[1,385].
При застосуванні цього методу рух вартості запасів співпадає з
їх фактичним рухом, тому вартість відпущених запасів та їх залишків
обліковується за їх фактичною вартістю. Цей метод є особливо
ефективним при використанні комп’ютерних технологій обліку
запасів, пристроїв зчитування штрихових кодів при маркуванні
товарів, коли кожна одиниця має специфічні, властиві тільки їй
характеристики, тобто запаси є однорідними за своїми споживчими
якостями. Проте, можливість застосування такого методу на практиці
обмежена причинами різноманітності номенклатури та великої
кількості однакових запасів. У результаті використання цього методу
однакові запаси обліковуються за різною вартістю, що не завжди
зручно. Залежно від того, який саме з однакових запасів
використовуватиме підприємство, прибуток буде змінюватися
відповідно до первісної вартості кожного запасу .
Метод середньозваженої собівартості застосовується окремо для
кожної сукупності взятих на облік запасів, однакових за призначенням
і споживчими характеристиками [16, 46].
Алгоритм розрахунку середньої вартості одиниці запасу
протягом періоду визначається залежно від методу, що застосовується
для обліку запасів. Середня вартість одиниці запасів може
розглядатися як за звітний період (при періодичному обліку списання
запасів), так і після кожного наступного надходження (при
безперервн6ому веденні обліку списання запасів).
Для розрахунку ціни вибуття при періодичній оцінці беруться до
уваги всі дані з надходження запасів за звітний період, а при постійній
– лише дані за період, що передував даті останнього вибуття запасів.
Цей метод можна застосовувати для списання взаємозамінних
запасів, при списанні яких не потрібно проводити ідентифікацію (на
відміну від попереднього методу). Недоліком вказаного методу є
складність визначення середньої ціни в умовах, коли виробничі запаси
надходять або витрачаються щоденно.
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За постійної системи обліку запасів при застосуванні методу
середньозваженої собівартості вартість запасів, що знову надійшли,
усереднюється з вартістю наявних запасів. У результаті цього
одержується нібито одна партія за однією обліковою ціною, яка
визначається як відношення загальної вартості запасів до їх загальної
кількості.
Перевага методу оцінки за середньозваженою собівартістю
полягає у тому, що оцінку вартості відпущених запасів та їх залишків
можна отримати одразу в момент здійснення операції, що дає
об’єктивну інформацію про вартість запасів і практично не дозволяє
здійснювати маніпуляції з цифрами. Але це досягається за рахунок
досить великого обсягу роботи. Крім того, оцінка залишків матеріалів
і собівартості готової продукції не є абсолютно об’єктивною.
При періодичному обліку запасів, що найчастіше застосовується
на практиці, при використанні методу середньозваженої собівартості
робиться припущення, яке спрощує реальну картину руху запасів: усі
запаси надійшли та відпущені в один і той же час – у кінці звітного
періоду. Застосування методу середньозваженої собівартості в умовах
періодичної оцінки запасів означає, що вартість придбаних протягом
звітного періоду запасів необхідно розділити на їх загальну кількість,
отримавши таким чином середню ціну придбання запасів, яка й буде
ціною вибуття запасів в цьому звітному періоді.
Якщо в періоді з дати останнього вибуття відбулося зростання
цін порівняно з їх середнім рівнем, то оцінка запасів за цим методом
при безперервному обліку дає меншу вартість вибуття запасів, ніж при
періодичному, і навпаки.
Метод ФІФО (першим відпускаються запаси, що надійшли
раніше) базується на хронології надходження, тобто на припущенні,
що одиниці запасів, які були придбані першими, продаються чи
використовуються першими, що запобігає їх псуванню, а також, що
грошова одиниця є стабільною.
Одиниці, які залишаються в запасах на кінець періоду,
оцінюються за цінами останніх надходжень товарів.
При постійному обліку вартість витрачених запасів
розраховується виходячи з їх загальної вартості безпосередньо при
витрачанні чергової партії. Собівартість проданих запасів
визначається шляхом додавання вартостей, використаних при їх збуті.
При застосуванні цього методу рух вартості запасів у точності і не
співпадає з їх рухом у натуральному вираженні, але наближається до
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нього, причому, чим частіше здійснюється придбання та витрачання
запасів, тим ближчим є це наближення.
При періодичному обліку, як вже зазначалося вище, реальне
чергування надходжень і витрачань замінюється послідовними діями:
спочатку враховується усе надходження, а потім – усе витрачання.
Бухгалтер виводить підсумки з оприбуткування запасів за весь звітний
період, після чого відображує вибуття необхідної кількості запасів у
хронологічному порядку, від першого постачальника до того
постачання, в якому виникло повне вибуття запасів в даному звітному
періоді. Вартість запасів на кінець звітного періоду визначається
шляхом проведення інвентаризації. Сальдо запасів на кінець періоду
визначається як добуток кількості запасів у натуральному вираженні
та ціни при придбанні запасів або собівартість (при самостійному
виготовленні одиниці запасу з останньої його партії, що надійшла).
Перевага методу ФІФО полягає в його простоті, систематичності
та об’єктивності, завдяки використанню цього методу не допускається
маніпулювання даними в сторону штучного завищення або заниження
вартості запасів, тобто сприяє запобіганню можливості маніпулювання
прибутком, забезпечує відображення у балансі суми запасів, яка
приблизно співпадає з поточною ринковою вартістю. Метод ФІФО
оправдовує себе в умовах незначної інфляції. Застосування ж його в
умовах високої інфляції призведе до завищення вартості матеріальних
залишків, заниження собівартості готової продукції та, як наслідок,
завищення результатів від реалізації.
Також використовуються методи такі як нормативних витрат і
ціни продажу. Оцінка за нормативними витратами полягає у
застосуванні норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), які
встановлені підприємством з урахуванням нормальних рівнів
використання запасів, праці, виробничих потужностей і діючих цін.
Для забезпечення максимального наближення нормативних затрат до
фактичних, норми затрат і ціни повинні регулярно у нормативній базі
перевірятися і переглядатися [2, 46].
Оцінка за цінами
продажу заснована на застосуванні
підприємствами роздрібної торгівлі середнього проценту торговельної
націнки товарів. Цей метод можуть застосовувати підприємства, що
мають значну і змінну номенклатуру товарів з приблизно однаковим
рівнем торговельної націнки.
Вибір методу оцінки є елементом облікової політики
підприємства та не підлягає змінам без вагомих підстав. Постійне
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застосування підприємством обраної політики забезпечується завдяки
дії принципу послідовності.
Висновки. Отримані протягом багатьох десятиліть результати
як теоретичних, так і практичних розробок щодо удосконалення
обліку мають вагоме значення для розвитку вітчизняної теорії обліку.
Проте дослідження діючої методики обліку свідчить, що вона є
неадекватною сучасним вимогам господарювання. Подальшого
дослідження та наукової розробки потребують питання класифікації
виробничих запасів, методики їх оцінки при використанні.
У наш час існує необхідність й одночасно можливість нових
організаційних і методичних підходів у вирішенні проблем обліку
запасів, пов’язаних, з однієї сторони з переходом на ринкові
відносини й міжнародні стандарти, з іншої широким впровадженням
комп’ютерних технологій.
Список використаних джерел:
1. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник для студентів спеціальності
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КЛАСТЕР, ЯК НОВА ФОРМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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В статті розкрито суть кластерної моделі співробітництва та основні його види
в міжнародній торгівлі. У науковій роботі наведене теоретичне узагальнення і
особливості реалізації конкретного завдання, суть якого полягає у всебічному
обґрунтуванні ролі кластерного підходу як одного з ефективних форм співробітництва
Ключові слова: кластер, співробітництво, конкурентоспроможність,
синергетичний ефект.
The article presents the essence of the cluster model of cooperation and its main
species in international trade. In the science the theoretical generalization and features of a
specific task, the essence of which is in full substantiation of the role of the cluster approach
as one of the most effective forms of cooperation
Keywords: cluster, cooperation, competitiveness, synergistic effect.
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Постановка проблеми. Стан економіки України на
сьогоднішній день свідчить про необхідність кардинальних змін в
умовах сучасних складних господарських відносин. Для України це
питання особливо актуальне, оскільки країна з адміністративно
командною системою управління економіки у минулому. Тому
першочерговим завданням повинно стати пошук нових шляхів
перебудови процесів управління економікою, що дасть змогу гідно
конкурувати на світовому ринку і займати провідне місце серед країн з
високорозвиненою ринковою економікою. Тому, на мою думку,
питання про підвищення конкурентоспроможності економіки України
потребує нагального вирішення. Одним з новітніх підходів до
вирішення існуючих проблем є застосування кластерного підходу як
сприятливого чинника для підвищення конкурентоспроможності
регіону, як невід’ємної ланки економіки цілої країни.
Кластери, які можна охарактеризувати, як новітні територіальногалузеві та інтеграційні об'єднання. Це однин з пріоритетних
напрямків організації виробництва, що супроводжується зростанням
рівня конкурентоспроможності і високим рівнем кооперації установ,
що розташовані у безпосередній близькості. Реалізація кластерного
підходу дасть можливість пришвидшити темпи розвитку, підвищити
конкурентоспроможність на внутрішніх та зовнішніх ринках та
сформувати ефективну структуру економіки регіонів та держави.
Для України це є оптимальним способом розбудови економіки
та підтримки її на належному рівні в системі світових господарських
відносин, для країни яка заявила про свою європейську орієнтацію.
Однак на сьогоднішній день застосування кластерного підходу не
знайшло належного впровадження в Україні.
Метою дослідження є висвітлення доцільністі впровадження
кластерів, як однієї з ефективних форм співробітництва, на основі
визначення методичних основ, обґрунтування положень і практичних
засад управління інноваційним розвитком підприємств об'єднаних у
кластер на регіональному рівні.
Предметом дослідження є кластер, як нова форма забезпечення
конкурентоспроможності регіону.
Аналіз останніх досліджень. Серед найвідоміших іноземних
вчених, які займалися проблемами кластеризації економіки, є M. Porter, G. Swann, M. Prevezer, S. Rosenfeld, A Marshall. Над цим питанням
також працюють українські вчені, зокрема Войнаренко М.П., Соколенко
С., Хасаєв Г.Р., Міхєєв Ю.В., Сахно Т. та інші.
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Найбільш вживаним визначенням кластеру є визначення М.
Портера «Кластер – це географічно близькі групи взаємоповязаних
компаній та асоційованих установ в окремій галузі, що повязані
спільними технологіями і навичками. Вони звичайно існують в
географічній зоні, де комунікації, логістика та людські ресурси є легко
доступними »[11]. Варто зазначити, що автор розглядається поняття
«кластер» як групу географічно сусідніх взаємозалежних компаній, що
виступає головною ознакою в понятті «кластер», оскільки географічна
близькість підприємств і організацій, їхня взаємозалежність під час
виробництва
виступає
вирішальним
фактором
росту
конкурентоспроможності. З моєї точки зору недоліком даного підходу
є неврахування впливу держави, яка здійснює контроль за
дотриманням законодавства, а також може здійснювати як прямий,
так і опосередкований вплив на установу, що є суб’єктом
господарювання даної країни.
Так на думку М. Войнаренка кластер – це територіально –
галузеве добровільне об’єднання підприємств, що тісно співпрацюють
з науковими установами й органами місцевої влади з метою
підвищення
конкурентоспроможності
власної
продукції
й
економічного зростання регіону [10]. Проаналізувавши викладений
матеріал можна зробити висновок, що автор звертає увагу на об’єднані
виробничих потужностей підприємств, оскільки у сучасній економіці
домінантними чинниками є переваги володіння технологіями,
передовим менеджментом, високою та специфічною компетенцією
працівників. Кластерні структури, які створюватимуться, безумовно,
повинні мати в своєму складі наукові установи, на мою думку це
можуть бути вищі навчальні заклади, які виступають генераторами
інноваційної продукції.
За визначенням С.Соколенка кластер – це це новий ефективний
спосіб і система взаємодії, постійного ділового спілкування
територіально і економічно споріднених учасників виробничого
процесу заради отримання кожним із них
підсумкового
синергетичного комерційного результату. На думку вченого, саме
створення кластерних структур дасть змогу розширити можливості
розвитку економіки окремо взятого регіону й держави, загалом,
пояснити значення окремих компаній, уряду, конкуренції у
формуванні сучасного бізнес-клімату. Кластери визначають
спеціалізацію регіону та позиціюють його на міжнародному та
загальнодержавному ринках з погляду конкурентоспроможності.
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Варто відзначити, що підходи до визначення поняття кластеру
не дають змоги визначити їх стан і тенденції розвитку в майбутньому.
Основні результати досліджень. Світовий досвід доводить, що
саме активізація використання інновацій регіонами країни дозволяє
досягти високої технологічної незалежності компаній, забезпечує
зростання їхньої ефективності і конкурентоспроможності, що сприяє
економічному розвитку як на регіональному, так і на національному
рівні, та дозволяє досягти істотного підвищення доходів та якості
життя населення.
У розвинених державах використання кластерного підходу в
управлінні економікою вже має певну історію. Так, повністю
кластеризовані фінська і скандинавська промисловість, в США більше
половини підприємств працюють по моделі виробництва —
підприємства кластера знаходяться в одному регіоні і максимально
використовують його природний, кадровий і інтеграційний потенціал.
Ключові промислові кластери в Германії (хімія, машинобудування) і
Франції (виробництво продуктів харчування, косметики) були
сформувані в 50—60-ті роки минулого сторіччя [4]. У шотландській
моделі кластера, ядром спільного виробництва стало крупне
підприємство, що об’єднує навколо себе малі і середні фірми,
італійська модель передбачає гнучку і рівноправну співпрацю
підприємств малого, середнього і крупного бізнесу. Чимало прикладів
нарощування дослідницьких і підприємницьких потужностей при
створенні інноваційних територій. Так, у Нідерландах при розробці
інноваційної стратегії [12] економіку країни було розподілено на
десять мегакластерів: складальні, хімічні галузі, енергетика,
агропромисловий комплекс, будівництво, ЗМІ, охорона здоров’я,
комерційні і некомерційні обслуговуючі види діяльності, транспорт.
Аналіз потоків знань та результатів їх діяльності між цими кластерами
дозволяє державам охарактеризувати загальний стан інноваційних
процесів, їх характерні ознаки, визначити основні пріоритети в
інноваційній політиці.
Франція й Італія можуть слугувати прикладами країн, де здавна
практикується своєрідна кластерна стратегія, хоч і під іншою назвою.
В Італії надзвичайно високою є концентрація індустріальних округів.
Ніхто не знає, скільки цих округів існує, бо вони постійно
формуються. Італійці створили свою модель мережевої системи.
Наприклад, у Ломбардії працює система підтримки між кластерами, де
вивчаються інноваційні, коопераційні, організаційні зв'язки. Австрія за
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десятиріччя також створила 100% інноваційну економіку на базі
кластерів. Тут спочатку вивчили всі патентні можливості кожного
регіону, всіх 9 земель, а вже потім почала створювати кластери.
Перший кластер був створений у сфері обробки деревини. Зараз в
Австрії лише автомобільних кластерів чотири. Навіть створено
кластер дизельних двигунів, які зараз використовують не лише в
Європі, але й у США [13].
У світі існують позитивні приклади функціонування
транскордонних кластерів в різних сферах [14]:
1) Транскордонний кластер „Біо Долина‖ – кластер трьох країн у
верхній долині р. Рейну, розміщений в північно-західній частині
Швейцарії, в німецькому регіоні Південний Баден, частини землі
Баден-Вюрттемберг та в французькому регіоні Ельзас, який з’явився
після злиття великих компаній. Кластер має за ціль стати провідним
європейським центром біотехнологій, він створений та діє поблизу
важливих науково- дослідних центрів. В рамках кластеру
співпрацюють 40 наукових установ, 4 університети, приблизно 280
дослідних груп, 600 компаній, включаючи компанії, які є вже
глобальними гравцями. Крім того тут задіяно 100 000 студентів та 50
000 робочих місць.
2) Транскордонне об’єднання навколо затоки Ересунн Данії та
Швеції, включаючи „Долину Медікон‖. „Долина Медікон‖ розміщена
на півночі ЄС, між датським регіоном столиці Копенгагену і
шведським Сконе. Вона нараховує 26 лікарень, 12 університетів з 4
000 дослідниками та 135 000 студентами. Інтелект та успіхи в
економіці створили 30 000 робочих місць більше ніж на 160
підприємствах. Деякі з підприємств, що спеціалізовані на датських
дослідженнях, пов’язаних з медикаментами проти порушень
центральної нервової системи, стали вже провідними у своїх
напрямках діяльності.
3) Транскордонне об’єднання Твенте, що охоплює прикордонні
регіони Нідерландів та Німеччини, та включає регіональні кластери в
напрямках технологій штучних матеріалів, біомедицини та переробці
металів.
4) Транскордонне об’єднання „Долина Доммель‖ на бельгійськонідерландському кордоні, котре складається з регіональних кластерів
сусідніх країн, учасниками яких є високотехнологічні підприємства та
наукові організації.
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5) Транскордонний кластер скла, розмішений у австрійському
регіоні Верхня Австрія, у німецькому регіоні Баварія та в чеському
регіоні Богемія.
6) Транскордонний кластер текстилю в регіоні Нижня Австрія і
чеському регіоні Богемія.
В Україні в цілому сформовано законодавство, яким визначено
організаційно-правові форми об'єднань підприємств та наявні
передумови для формування нових виробничих систем (кластерів) в
різних сферах господарської діяльності.
Сфера розвитку кластерів в регіонах України в період з 1998 по
2006 роки суттєво розширилась та сформовано об'єднання організацій
та підприємств в Хмельницьку, Луцьку, Львові, Житомирі, ІваноФранківську, Рівне, Херсоні, Севастополі та інших містах. У більшості
регіонах держави проведені кластерні дослідження і запроваджуються
сучасні ефективні форми об’єднаних суб’єктів господарювання. Не
зважаючи на те, що кластерні технології мають ряд переваг та
перспективи розвитку, існують проблеми, які перешкоджають їх
ефективному використанню до головних проблем можна віднести:
відсутня поїнформованість представників органів виконавчої влади і
бізнесу у питаннях застосування кластерного підходу; відсутність
державної політики, що забезпечує реалізацію кластерних проектів і
як наслідок - відсутність організаційної та фінансової підтримки
кластерних ініціатив; відсутність підготовлених спеціалістів по
питанням кластерних організаційних технологій; відсутність
ефективної методологічної бази, яка забезпечує застосування
кластерних технологій.
Для України кластеризація є одним із шляхів розбудови
економіки та підтримки її на належному рівні в системі світових
господарських відносин.
В Україні досвід створення і розвитку кластерів. Кластерні
технології затосували спочатку на Хмельниччині, а трохи згодом на
Івано-Франківщині, Хмельниччині така модель впроваджується досить
успішно, вже діють чотири кластери: будівельний та швейний у
Хмельницькому, туристичний і харчовий - у Кам'янці-Подільському.
Наприклад, швейний кластер об'єднує не лише швейні підприємства, а
й середні навчальні заклади відповідного напрямку та університет.
Успішно діє кластер сільського туризму «Оберіг». Зараз він об'єднує 6
тис. працівників. Це перший кластер сільського туризму в Україні [2].
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Перспективними напрямками створення кластерів в Україні є
туристичні кластери, зокрема українсько-польського транскордонного
кластеру. Згідно проведених розрахунків доведено, що ефективність
використання
туристичного
потенціалу
та
індекс
конкурентоспроможності туристичної сфери вищі для українськопольського транскордонного регіону ніж для окремо взятих
прикордонних регіонів (Львівська, Волинська, Закарпатська області
України та Подкарпатське, Любельське воєводства Республіки
Польщі) [14].
Також потрібно звернути увагу на те, що розвиток економіки на
сьогоднішньому етапі неможливий без інтеграційних процесів
підприємств.
Серед перспективних напрямів для розвитку української
економіки існує у сфері взаємодії малого і великого бізнесу. Це
пов’язано з тим, що великі підприємства володіють досить значними
виробничими потужностями, більш сучасним обладнанням, значними
виробничими площами і в деяких випадках можуть бути замовниками
для малих підприємств у сфері виробництва, торгівлі і послуг. При
цьому малі підприємства на практиці не володіють реальними
можливостями для того, щоб створювати конкурентну загрозу для
великих підприємств. Зрозуміло, що невеликі структури більш гнучкі,
легше йдуть на контакт з ринком, краще задовольняють запити
споживача. Тому існує можливість створення холдингів на основі
кластерної взаємодії, що об’єднуватиме малі і великі фірми.
На мою думку, суттєвою відмінною рисою, яка відрізняє кластер
від формального об'єднання підприємств є наявність повного процесу
створення додаткової вартості від постачальників до кінцевих
споживачів за умови забезпеченості учасників кластера ресурсами,
послугами, інфраструктурою. При цьому між підприємствами
кластера зберігаються конкурентні відносини, а зв'язок є заснованим
на спільному використанні наявних конкурентних переваг, що
відрізняє кластерні утворення від фінансово-промислових груп, у яких
основою зв'язків виступає насамперед спільний власник.
Кластерний підхід дозволяє реалізувати найбільш важливі
взаємозв'язки у технологіях, навичках, інформації, маркетингу і
споживчих запитах, які характерні для цілого комплексу фірм і
галузей. Ці взаємозв'язки впливають визначальним чином на
спрямованість і темпи інновацій, а також на конкурентоспроможність
кінцевої продукції.
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Потрібно звернути увагу на те, що в багатьох країнах
кластерний аналіз став активно використовуватися при формуванні і
здійсненні національної промислової політики. Кластерний підхід
дозволяє підвищити ефективність взаємодії приватного сектору,
держави, торговельних асоціацій, дослідницьких і освітніх установ в
інноваційному процесі.
Також потрібно зауважити, що особливістю кластера є те, що
взаємодія його учасників для досягнення кінцевої мети призводять до
виникнення синергетичного ефекту, коли загальний ефект перевищує
суму показників віддачі всіх ресурсів його учасників, які діють
незалежно один від одного, що і є основною перевагою формування
кластерної моделі розвитку.

Рис.1 Учасники кластеру
Синергетичний ефект виникає в різних формах, зокрема – таких
[8]:
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- розширення виробничих потужностей шляхом організації
ритмічних і в необхідних обсягах поставок сировини, до чого спонукає
принцип обов'язкової участі членів кластера в його діяльності;
- зменшення потреби в оборотному капіталі за рахунок заміни
витрат на закупівлю ресурсів у суміжних організаціях на виробництво
їх власними силами;
- спільне використання різноманітних взаємодоповнюючих
ресурсів, складських приміщень, каналів реалізації та ринків збуту
продукції, а також проведення маркетингових досліджень;
- впровадження сучасних технологій у взаємозв'язаних основних
і суміжних видах економічної діяльності, їх уніфікації, узгодженого
оперативного управління і прогнозування в усіх сферах системи
"виробництво - переробка - складування -зберігання - реалізація";
- ефективний розподіл (перерозподіл) фінансово-кредитних
ресурсів, взаємне кредитування самостійних суб'єктів господарювання
- членів кластерів (учасників кооперативу), лізинг технологічного
устаткування;
- спільний контроль якості та безпечності продукції в харчовому
ланцюжку;
Висновки. В цілому формування і розвиток кластерів має ряд
переваг: підвищення конкурентоспроможності економіки, активізації
інноваційних процесів і реальних механізмів узгодження інтересів
влади, бізнесу, науки та освіти при розробці стратегії розвитку як на
рівні окремого суб’єкта господарювання, учасника кластера, так і на
рівні регіону і країни.
Отже проаналізувавши попередньо викладений матеріал, можна
зробити висновок, що розвиток підприємництва в Україні
супроводжується багатьма перешкодами. Тому саме кластерна модель
виробництва дає можливість швидко подолати більшість із них.
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Постановка проблеми: На сучасному етапі розвитку Україна
характеризується
переходом
до
ресурсозберігаючого
типу
виробництва. Одним із шляхів якого є вибір інноваційного типу
розвитку, де вирішального значення набувають не обсяги витрачених
ресурсів, а людський капітал, наука, освіта, інформація й творча праця.
Через це в сучасній термінології з’явилися такі поняття, як
«інновації», «інноваційний продукт», «інноваційні витрати».[5, с.443484]
Оскільки на сьогодні відсутня єдина думка про інноваційний
продукт як про специфічний об’єкт обліку, не визначена його облікова
характеристика, то нераціональний облік витрат на інноваційні заходи
тягне за собою недостовірну оцінку ефективності інновацій, а разом з
тим й показники ефективності діяльності в цілому по підприємству.
Для ефективного використання інноваційних механізмів
українським підприємствам необхідно розробити та впровадити
науково обґрунтовану систему обліку й аналізу витрат, доходів і
результатів інноваційної діяльності. Окрім того розробка даної
системи обліку витрат на інноваційні заходи підприємства є
актуальною в умовах наближення до положень міжнародних
стандартів фінансової звітності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій: Питання організації
управлінського обліку й аналізу інноваційної діяльності підприємств
досліджували такі вчені як Р.Адамс, Е.Крилова, М.Авилкина,
О.Кантаєва та ін.
Разом з тим подібні дослідження не мають комплексного
характеру. Залишаються проблеми створення обліково–аналітичної
моделі інноваційної діяльності.
Так, наприклад, Е.А.Уткін досліджує проблеми інноваційного
розвитку підприємства, але лише з позицій менеджменту. Він
розглядає різні стратегії управління інноваціями, організацію
інноваційного процесу, фактори, які сприяють розвитку інновацій.
Автор виділяє реінжиніринг, як перспективний напрямок інновацій. [4,
с.146-188]
Так само з позицій менеджменту розглядає інновації І.О.Бланк.
Він визначає інновації, як форму реальних інвестицій, розкриває суть
інноваційного інвестування в нематеріальні активи, наводить шляхи
його здійснення: перший – шляхом придбання готової науковотехнічної продукції та інших прав, другий – шляхом розробки нової
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науково-технічної продукції [1, с.354]. Це, на думку автора, дозволяє
суттєво підвищити технологічний потенціал підприємства у всіх
сферах його господарської діяльності.
У роботі О.І.Волкова, М.П.Денисенка, А.П.Гречана викладені
концептуальні основи управління фінансами, проектами та
програмами, державного регулювання, інформаційного забезпечення,
контролінгу, комплексної оцінки інноваційної діяльності в
промисловості [5].
Тобто, виходячи з інформації отриманої на основі досліджень та
публікацій, бачимо, що інноваційні витрати потребують належної
організації та раціонального відображення в обліку, тим паче, що
вихід українських підприємств на світовий ринок потребує створення
й інформаційного забезпечення інноваційних продуктів та технологій.
Мета статті: Розглянути особливості інноваційної діяльності в
Україні. Оцінити існуючі варіанти відображення інноваційних витрат
в обліку. Запропонувати власний шлях вирішення проблеми
відображення в обліку витрат на створення інноваційного продукту.
Основний матеріал дослідження: Як зазначалося раніше,
конкурентоспроможність на ринку значною мірою залежить від
продукції, в основу якої покладено нові знання. Розвиток
продуктивних сил відбувається при тісній взаємодії досягнень НТР та
НТП з виробництвом.
За даними Держкомстату України , кількість підприємств у
сфері інноваційної діяльності , в 2007 р. становила 1800, в 2008 р. –
1810, в 2009 – 1850.Згідно з даними в 2009 році найбільш
інноваційними є області: Харківська – 211, Дніпропетровська – 198,
Донецька – 118.
У 2009 р. за напрямами інновації розподілялися так:
Перше місце – інновації в дослідження й розробки (569
підприємств)
Друге місце – інновації, пов’язані із придбанням засобів
виробництва (701 підприємство).
Третє місце – інновації з технологічної підготовки виробництва (
507 підприємств).
Четверте місце – інновації, пов’язані із придбанням прав на
патенти, ліцензії й об’єкти промислової власності ( 117 підприємств).
Найбільш високими показниками розробки, впровадження й
реалізації інноваційних продуктів характеризуються технологічні
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парки, діяльність яких визначена ЗУ «Про спеціальний режим
інноваційної діяльності технологічних парків».
За даними Держкомстату України виконання інноваційних
проектів технологічними
парками
України на 2009 рік
характеризуються:
Обсяг випуску інноваційної продукції – 7,55млрд.грн, сума
отриманих інвестицій з 2001 по 2009рік у рамках проектів досягла
463,67млн.грн, а кредитів – 1585,71млн.грн. (рис. 1)
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Рис. 1 Динаміка розвитку інноваційної діяльності в Україні
Українські технопарки є ефективно працюючою складовою
національної інноваційної інфраструктури.
На сьогодні в економічній літературі та практиці роботи
науково – дослідних установ всі витрати на підготовку та освоєння
нової продукції класифікують за характером виконуваних робіт і
поділяють на дві групи:
- витрати з розробки технічної й технологічної документації
- витрати, пов’язані з виконанням виробничих робіт.
Процес розробки, як правило, складається з декількох етапів
(проектування
нового
виробу,
складання
конструкторської
документації, випробування та коригування виробу, виготовлення
установчої партії, серійне виготовлення).
Витрати на розробки згідно П(С)БО 8 обліковують на рахунках
154, 12, 941, 231. Метод обліку витрат, в основному, позамовний.
Фактичну собівартість виробів розраховують на основі нормативної
собівартості з урахуванням норм та змін і відхилень від них.
Перевагою традиційної методики обліку інноваційних витрат є те, що
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вони згруповані за місцями й етапами виникнення. Це сприяє більш
чіткій локалізації та організації контролю за рівнем витрат.
Як правило, витрати на створення інноваційного продукту
відносять на інші витрати операційної діяльності в періоді їх
здійснення, витрати на науково –технічні розробки підприємства
ідентифікують у складі нематеріальних активів і відносять на первісну
вартість цих активів. У протилежному випадку, якщо підприємство не
ідентифікує ці витрати – вони відносяться до поточних витрат. Більш
детально розглянемо відображення витрат на підготовку й освоєння
нової продукції за допомогою наступної схеми:
Відповідають
ПС(Б)О 8

Рах
154

Не
відповідають
ПС(Б)О 8

Рах 941
941
941

Рах12

Рах97

Відповідают
ь ПС(Б)О 8

Не
відповідают
ь ПС(Б)О 8

Рах
23

Рах3
9

Рах1
12

Рах2
3

Для КТБ

Для КТБ

Для цехів –
виготовлювачі
в нової
продукції
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виготовлювачі
в нової
продукції

Рис. 2 Схема відображення витрат на підготовку й освоєння продукції
При розробці нової методики обліку витрат і формуванні
вартості інноваційного продукту потрібно враховувати принцип
однаковості ведення обліку для організацій та підприємств всіх типів.
Необхідно брати до уваги специфіку інноваційних продуктів, які
можуть мати матеріальний зміст (машини, обладнання) та виражатися
в нематеріальній формі (нові технології, проекти, програмні
матеріали). Також доцільно виділяти конкретні інноваційні проекти і
підрозділи – їх виконавців.
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Відомо, що інновації здійснюються по двох основних напрямах:
- інноваційні проекти капітального характеру
- інноваційні проекти, пов’язані з поточною діяльністю.
Поняття «інноваційні витрати» містить у собі наступне значення
– виражені в грошовій формі фактичні витрати, пов’язані зі
здійсненням різних видів інноваційної діяльності.
Для обліку інноваційних витрат пропонуємо синтетичний
рахунок 941 «Інноваційні витрати», а для забезпечення систематизації
й аналізу інформації про витрати - ввести облік витрат на цьому
рахунку в розрізі наступних груп інноваційних витрат:
941.1 маркетингові дослідження (раціонально відображати
витрати на маркетингові дослідження потреб ринку,
відбір і вивчення якості отриманих ідей, пошук
потенційних замовників)
941.2 інноваційне проектування (витрати пов’язані з
розробкою плану дій, розрахунком планових
показників проекту, бюджетуванням)
941.3 інноваційне виробництво (витрати на виробництво
інноваційного продукту, вартість всіх спожитих
матеріальних і нематеріальних ресурсів)
941.4 комерціалізація продукту (витрати на рекламу,
просування й збут)
941.5 інші витрати (непрямі загально виробничі та
загальногосподарські витрати)
Запропоновані субрахунки синтетичного рахунку «Інноваційні
витрати» забезпечать можливість поступового накопичення інформації
про витрати, понесені на етапах виробництва та реалізації інновації.
Особливе значення також слід приділити людському капіталу,
оскільки накопичений запас навичок, знань, здібностей забезпечують
процес створення інновацій. Саме тут доречною є рентабельність
інновацій як один із критеріїв оцінки прибутковості людського
капіталу організації.
Витрати людського капіталу слід включати до складу витрат на
створення інновацій, які беруть участь у формуванні фактичної
вартості інноваційного продукту.
Розглянемо роль витрат людського капіталу, їх взаємозв’язок
та взаємозалежність з інноваціями:
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Витрати з формування людського капіталу – частина витрат на створення інновацій
Зростання витрат на інновації
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Рис. 1. Взаємозв’язок інновації й людського капіталу
Бачимо, що для забезпечення достовірної оцінки вартості
інновації необхідно визначити достовірну вартість людського капіталу
й враховувати її як одну з важливих статей витрат при формуванні
фактичної собівартості інноваційного продукту.
Таким чином, для забезпечення достовірної оцінки вартості
інновації необхідно визначити достовірну вартість людського капіталу
й враховувати її як одну з важливих статей витрат при формуванні
фактичної собівартості інноваційного продукту.
Висновки і пропозиції: В даній статті були розглянуті особливості
інноваційної діяльності в Україні.
Проведено оцінку та вивчення існуючих варіантів
відображення інноваційних витрат в обліку.
При дослідженні інноваційної діяльності слід враховувати
специфіку діяльності підприємства, яке створює, розробляє й реалізує
інноваційну продукцію.
Запропоновано новий підхід до обліку інноваційних витрат, а
саме відображення їх за окремими групами та в розрізі певних
субрахунків.
Також особливе значення приділено витратам людського
капіталу, оскільки саме цей показник формує рентабельність
інновацій.
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У статті розглянуто: поняття «інвентаризація», основні етапи її здійснення;
порядок проведення та склад інвентаризаційної комісії; облік нестач, надлишків та
пересортиць, а також облік основних засобів, каси, нематеріальних активів,
фінансових інвестицій, товарно-матеріальних цінностей і розрахунки з дебіторами та
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Як відомо, метою бухгалтерського обліку та фінансової звітності
є надання користувачам для прийняття рішень достовірних даних про
фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів
підприємства. Забезпечити такі достовірні дані покликана
інвентаризація всіх його активів та зобов’язань. Мабуть ніхто не
сперечався з тим, що з часом дані обліку починають відрізнятися від
фактичної наявності активів та зобов’язань. Щоб виявити можливі
невідповідності та їх причини, і проводиться інвентаризація. Без цієї
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процедури фінансова звітність підприємства просто не буде
достовірною.
То що ж таке інвентаризація? Це процес, у ході якого
визначають фактичну наявність майна на підприємстві й порівнюють
отримані результати з даними обліку. Не кажучи вже про те, що вона
може показати реальну вартість взятих на баланс основних засобів,
нематеріальних активів, цінних паперів і фінансових вкладень, суми
грошей у касах, на рахунках у банках, дебіторську й кредиторську
заборгованість, витрати майбутніх періодів. Необхідність у проведенні
інвентаризації та її періодичність визначає керівник підприємства.
Вона може проводитися раз на місяць, на квартал, півріччя, рік або з
будь-якою іншою періодичністю. Однак є випадки, коли
інвентаризація обов’язкова. Наприклад, перед складанням річної
бухгалтерської звітності, при зміні матеріально-відповідальних осіб, у
разі ліквідації підприємства, при передачі майна в держпідприємства в
оренду, приватизації
майна держпідприємства, перетворені
держпідприємства в акціонерне товариство. У всіх цих випадках
перевіряється наявність та стан не тільки власних активів, а й майна,
що не належить підприємству, облік якого ведеться на позабалансових
рахунках. Виняток становить випадок проведення інвентаризації при
одержанні відмови постачальника задовольнити претензію про
недовантаження товару або при одержанні подібної претензії від
покупця товарів. У цій ситуації проводиться інвентаризація тільки
товарів, заявлених у зазначених претензіях. Для того, щоб провести
інвентаризацію керівник своїм наказом створює постійно діючу
інвентаризаційну комісію. До її складу входять керівники структурних
підрозділів, головний бухгалтер, а очолює сам керівник підприємства
або його заступник. На великих підприємствах, де одна комісія просто
фізично не в змозі провести інвентаризацію, наказом керівника
створюють робочі інвентаризаційні комісії для перевірок у місцях
зберігання та виробництва товарно-матеріальних цінностей. Комісія
працює на підприємстві цілий рік і виконує організаційні,
регулювальні та контрольні функції. Робочі комісії разом із
бухгалтерією підприємства бере участь у визначенні результатів
інвентаризації та розробляє пропозиції щодо заліку нестач і надлишок.
Також вони несуть відповідальність за своєчасність і додержання
порядку проведення інвентаризацій згідно з наказом керівника
підприємства, за повноту та точність внесення до інвентаризаційних
описів даних про фактичні залишки майна, матеріальних цінностей,
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грошових коштів і документів, цінних паперів та заборгованості в
розрахунках.
Також у ході інвентаризації може виникнути пересортиця. На
практиці під пересортицею розуміють одночасну наявність надлишків
товарів одного сорту та недостачі товарів іншого сорту однакового
найменування. Причин виникнення пересортиці декілька. Основна –
наявність у місці зберігання великого асортименту та кількість товару.
«Сприяє» пересортиці й висока інтенсивність руху товарів на складі,
тобто великий обсяг приходу та відвантаження. У таких умовах
складніше налагодити належний контроль за переміщенням товарів. А
ось переплутати товарні одиниці одного найменування, але різних
сортів набагато простіше. Особливо при відвантаженні товару в не
розпакованій тарі. Для запобігання втратам необхідний контроль над
записами ТМЦ у місці зберігання. А щоб не було пересортиці на
складі потрібно чітко визначити місця для зберігання товарів не тільки
кожного товарного найменування , але й кожного сорту, артикулу,
виду, розфасовки. До кожної такої облікової товарної одиниці повинен
бути вільний доступ, щоб упаковані в ящики або коробки ТМЦ не
перемішувалися між собою, щоб можна було безперешкодно
поповнювати запаси або відбирати їх для реалізації. Саме так можна
уникнути пересортиці [7].
Під час проведення інвентаризації на підприємстві можуть
виявити не лише пересортицю, а й надлишок. Виявлені надлишки
незалежно від причин їх виникнення оприбутковуються на баланс
підприємства. Надлишки запасів оприбутковуються за чистою
вартістю реалізації запасів, якщо вони використовуються на самому
підприємстві. Водночас щодо необоротних активів, то це питання є не
досить
врегульованим
нормативними
документами,
але
оприбуткування здійснюється за їх справедливою вартістю.
Справедлива вартість – сума, за якою може бути здійснений обмін
активу або оплата зобов’язання в результаті операції між обізнаними,
зацікавленими та незалежними сторонами. Причиною надлишків
можуть бути : отримання від постачальників ТМЦ в надлишку;
невраховані відхилення від норм при списанні ТМЦ у виробництво;
відвантаження покупцям за фактом меншої кількості ТМЦ, ніж
указано у видаткових документах; неоприбуткування ТМЦ (не
проведені в обліку документи, що надійшли); неоприбуткування ТМЦ,
які утворилися в результаті ліквідації основних фондів;
неоприбуткування поворотних відходів. За принципом відображення
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в обліку надлишки можна розділити на 3 групи. Група 1 – надлишки,
пов’язані з перекрученням розрахунків з контрагентами. Якщо
інвентаризація, наприклад, сировини, матеріалів і розрахунків із
постачальниками проводиться на одну й ту саму дату, то її дані
потрібно зіставити. Результатом такого зіставлення може стати
простий висновок – не відображено прибуткові документи в обліку. У
цьому випадку в обліку просто потрібно виправити помилку, тобто
оприбуткувати на рахунках обліку 2-го класу матеріальні цінності.
Таке рішення має бути відображене у висновках інвентаризаційної
комісії. Адже розбіжності установлені в ході інвентаризації,
усуваються на підставі її результатів і відповідно до прийнятих
інвентаризаційною комісією рішень щодо врегулювання таких
розбіжностей. Група – 2 – надлишки, що утворилися у процесі
діяльності підприємства. Наприклад, відходи або матеріали від
розбирання основних фондів. Такі запаси раніше не обліковані на
балансі, відображаються на рахунках обліку відповідних ТМЦ разом зі
збільшенням інших доходів від операційної діяльності. Група – 3 – усі
інші надлишки, точне походження яких визначити неможливо. Такі
надлишки оприбутковують на відповідні матеріальні рахунки. У
податковому обліку вони відображуються у складі валових доходів як
безоплатно отримані і не беруть участі у перерахунку [3, 7].
У ході проведення інвентаризації виявили недостачу. Як
привести облік у відповідність? Головними причинами виявлених
нестач можуть бути природні втрати, помилки під час приймання та
відпускання цінностей, розкрадання. Тому суми виявлених нестач
матеріальних цінностей слід поділяти на дві групи, а саме: нестачі у
межах установлених норм природних втрат, а також наднормативні
нестачі. Нестачі цінностей в межах встановлених норм природного
убитку списуються на витрати підприємства. Норми природних втрат
можуть застосовуватися лише в разі виявлення фактичних нестач і
після покриття нестач за рахунок надлишків з пересортиці. Якщо після
зарахування надлишків з пересортиці виявилася нестача цінностей, то
норми природного убутку повинні застосовуватися тільки до
цінностей, щодо яких встановлено нестачу. Проте за відсутності норм
природних втрат втрата розглядається як наднормативна нестача.
Облік нестач грошових коштів та інших цінностей і втрат від псування
цінностей, що виявленні в процесі заготовлення, переробки,
зберігання та реалізації, ведеться на субрахунку 947 «Нестачі і втрати
від псування цінностей». Виявлені при інвентаризації нестачі запасів в
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межах встановлених норм природного убитку, а також наднормативні
нестачі визначаються витратами звітного періоду з відображенням їх
фактичної собівартості. Водночас якщо облік запасів ведеться за
цінами продажу, то списанню підлягає також відповідна сума
торговельної націнки, що за розрахунком відноситься до вартості
запасів, що виявилися у нестачі. Одночасно суми нестач і втрат від
псування цінностей понад норми природного убитку до прийняття
рішень
про
конкретних
винуватців
відображаються
на
позабалансовому рахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від
псування цінностей». Якщо винні особи не встановлені, суми
списаних цінностей обліковуються на позабалансовому субрахунку
072 не менше строку позовної давності, тобто 3 роки з моменту
встановлення факту нестачі. Відшкодування вартості завданого збитку
проводиться за рахунок винних осіб. Розмір збитків визначають за
КЗпП і тут можливі варіанти: з обмеженням – у розмірі середнього
місячного заробітку і в повному обсязі завданих збитків. Коли між
працівником і підприємством укладено договір про повну матеріальну
відповідальність, то співробітник відшкодовує нестачу в повному
розмірі збитків, завданих з його вини підприємству. Причому якщо
нестача або псування сталися внаслідок бездіяльності або недбалості
працівника, але ненавмисно, то збитки дорівнюють фактичним
витратам на підставі даних бух обліку виходячи з балансової вартості
матеріальних цінностей мінус знос [5, 7].
Останнім пунктом проведення інвентаризації є документальне
оформлення її результатів і відображення їх у бухгалтерському чи
податковому обліку. Результати інвентаризації у бухгалтерському
обліку відображають у тому місяці, в якому її закінчено, але не пізніше
грудня звітного року. На підставі наданих до бухгалтерії
інвентаризаційних описів, актів, звіряльних відомостей дані про
нестачі, псування, надлишки та пересортицю узагальнюють і заносять
до Відомості результатів інвентаризації. Водночас комісія розглядає
письмові пояснення осіб, які допустили нестачу або псування
цінностей чи інші порушення і оформляє протокол, де викладає:
відомості про причини та про осіб, винних у нестачах, втратах,
псуванні цінностей, і вжиті до них заходи; стан складського
господарства; результати інвентаризації та висновки щодо них;
пропозиції про залік нестач і надлишків за пересортицею; списання
нестач у межах норм природного убитку, а також наднормових нестач
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і втрат від псування цінностей із зазначенням вжитих заходів щодо
запобігання таких втрат і нестач.
Отже, можна сказати, що інвентаризація – це один із
найефективніших методів контролю за основними засобами, грошима
у касі, цінними паперами, фінансовими вкладами, що дозволяє скласти
на підприємстві достовірну фінансову звітність.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В сучасних
умовах розвитку економіки України важливою невирішеною
проблемою є забезпечення населення житлом. Забезпеченість
населення житлом – це показник успішності державної політики,
причому навіть більш точний, ніж показник економічного зростання
держави. Саме тому житло є одним з найважливіших чинників на
шляху досягнення соціальних цілей у суспільстві.
Поліпшення житлових умов населення забезпечує необхідну
основу для відтворювального процесу, позитивно впливає на
шлюбність, народжуваність, зміцнення здоров'я населення, а, отже, на
демографічну ситуацію. За даними офіційної статистики сьогодні на
одного пересічного українця припадає 22,8 кв. м загальної площі, що в
2-4 рази менше ніж в розвинених країнах. Значна частина населення
проживає
в незадовільних умовах, 13 млн сімей потребують
покращення житлових умов [1].
Саме тому питання забезпечення населення України житлом
закономірно посідають центральне місце в діяльності Президента
України, органів законодавчої та законодавчої виконавчої влади і є
предметом наукових досліджень в галузі житлового господарства.
Статистичне дослідження житлових умов населення стає дедалі
актуальнішим, оскільки в ринкових умовах житло є товаром тривалого
користування, наявність або відсутність якого у людини – один з
індикаторів величини рівня бідності населення країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано вирішення проблеми. Шляхи вирішення житлової
проблеми в ринкових умовах окреслено в працях зарубіжних вчених:
Т. Д. Бєлкіної,
А. Б. Гусєва,
Н. Б. Косарєвої,
Н. Норта,
Г. Поляковського, Г. М. Стерника, Р. Страйка. Визначення методів,
засобів та інструментів регулювання ринку житла в національній
економіці містять дослідження вітчизняних фахівців: Т. М. Завори,
Т. М. Качали, В. І. Кравченка, Ю. М. Манцевича, Г. І. Онищука,
К. В. Паливоди.
Окремі проблеми розвитку житлової політики в контексті
соціально-орієнтованої економіки розглянуті в роботах І. О. Драгана,
Н. В. Кабаченко,
С. В. Корнійчука,
В. О. Омельчука,
П. І. Шестопалова.
Проте ці роботи ще не повністю відображають економічні
процеси житлового господарства та не дають адекватної теоретичної
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основи для формування в Україні ефективної житлової політики в
період ринкових перетворень і відповідного розвитку житлового
сектору економіки. Це зумовило необхідність проведення
комплексного економіко-статистичного аналізу житлових умов
населення в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки.
Цілі статті. Мета даного дослідження полягає у проведенні
економіко-статистичного аналізу тенденцій зміни житлових умов
населення на прикладі окремого регіону.
В процесі даного дослідження передбачається розв’язати
наступні завдання:
1) вивчити сучасний стан забезпеченості населення житлом в
Волинській області;
2) проаналізувати стан житлового фонду Волинської області та
спрогнозувати його на найближчу перспективу.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Статистичне
дослідження житлових умов населення стає дедалі актуальнішим,
оскільки в ринкових умовах житло є товаром тривалого користування,
наявність або відсутність якого у людини – один з індикаторів величини
рівня бідності населення країни.
Житлові умови займають важливе місце в системі забезпечення
потреб населення. Житло є не просто середовищем проживання
людини, а й місцем ведення домашнього господарства, виховання дітей,
трудової діяльності, спілкування, відпочинку тощо. Тому умови
житла – це ще й індикатор якості життя суспільства.
Житлове господарство являє собою одну з найважливіших
галузей економіки, завдання якої полягає у розселенні населення
відповідно до потреб економіки і в створенні для людини
сприятливого середовища проживання шляхом задоволення її
житлово-комунальних та побутових потреб [2].
Статистичний аналіз житлових умов передбачає дослідження
економічних витрат на користування житлом, які виявляються при
придбанні або оренді житла населенням. Регулювання процесу
купівлі-продажу
житла
здійснюється
на
ринку
житла,
характеристиками якого є попит і пропозиція на житло,
платоспроможність населення, обсяги нового житлового будівництва
тощо.
Важливе місце в статистиці житлових умов належить
вивченню ефективності житлово-комунального обслуговування
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населення, які є характеристиками благоустрою житла та
індикаторами забезпечення нормальних умов життя людей.
Забезпеченість населення житлом є однією з найважливіших
соціальних проблем людського розвитку, оскільки згідно з суспільним
договором житло входить до необхідного пакету основних прав
людини, зобов'язання з реалізації яких беруть на себе держава та
органи місцевої влади. Саме тому до завдань соціальної політики
України, складовою якої є житлова політика, належить прискорений
розвиток житлового будівництва, забезпечення житлом різних верств
населення [4].
Для детальнішого вивчення стану забезпеченості населення
Волинської області житлом проаналізуємо як змінювався даний
показник протягом 1990-2009 рр. у сільській та міській місцевостях.
Можна зробити висновок, що забезпеченість населення
житлом в сільських поселеннях є вищою в порівнянні з
забезпеченістю в міських поселеннях. Це пояснюється тим, що село
на сучасному етапі розвитку економіки не є перспективним для
молоді – відбувається урбанізація. У 2005 році відбувається різке
зниження забезпеченості населення житлом в сільських поселеннях,
що в свою чергу пояснюється кризовими явищами в країні. І лише в
2009 році цей показник зрівнюється з показником 2005 року.
Але все ж таки це є однією з основних проблем, пов’язаних з
житловими умовами населення Волинської області та України
загалом. У країні законодавчо встановлена мінімальна норма
загальної площі житла 21 м 2 на людину плюс 10 м 2 на родину.
Проблема та парадокс норми постановки на житловий облік
полягає в тому, що мінімальна норма поставки на житловий облік
не закріплена на державному рівні ( як це зроблено з зарплатою,
пенсією тощо), і будь-яка обласна адміністрація її може встановити
на нульову позначку, і що буде законним, адже заборони на такі дії
зараз немає, а в той же час область вирішить проблеми з чергою на
житло – її просто не буде існувати [5].
При дослідженні умов життя населення особлива увага
приділяється аналізу житлового фонду, який є основним джерелом
задоволення потреб населення у житлі.
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Рис. 1. Забезпеченість населення житлом в міських і сільських
поселеннях Волинської області [3].
Житловий фонд – сукупність житлових приміщень незалежно від
форм власності, включаючи житлові будинки, спеціальні будинки
(гуртожитки, притулки, будинки-інтернати для громадян похилого
віку й інвалідів – дорослих та дітей, дитячі будинки, інтернати при
школах і школи-інтернати) квартири, службові житлові приміщення,
інші житлові приміщення в будинках, придатних для проживання.

Рис.2. Зміна житлового фонду Волинської області у 2000-2009
рр. та прогноз до 2011 року.
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До складу житлового фонду не включаються дачі, літні садові
будинки, спортивні й туристичні бази, будинки відпочинку та інші
будинки і приміщення, призначені для сезонного й тимчасового
проживання, незалежно від часу проживання в них громадян.
Житловий фонд характеризується статистичними показниками
загальної і житлової площі приміщень[2].
Для детальнішого аналізу житлових умов населення
проаналізуємо та спрогнозуємо житловий фонд Волинської області.
За даними рис. 1 можна зробити висновок, що існує позитивна
тенденція до збільшення житлового фонду. За прогнозом, отриманим
на основі побудованої лінійної лінії регресії з високим рівнем
ймовірності (R2=0,978) цей показник зросте у 2011 році до 22,2 млн.м2.
Висновки. Аналіз сучасного стану житлових умов населення
свідчить, що існує суттєва відмінність у розміщенні об'єктів житла як
у розрізі міста і села, так і в регіональному аспекті, а також у
забезпеченні населення відповідними послугами.
Провівши економіко-статистичний аналіз житлових умов
населення, можна зробити висновок, що за рівнем площі житла на
одного жителя Волинська область та Україна загалом відстає від
європейських стандартів. Тому задля поліпшення житлових умов
населення необхідно на державному рівні розробити механізм,
спрямований на:
1) підтримку платоспроможного попиту на ринку житла;
2) зниження собівартості житла (здешевлення вартості земель
під забудову, зменшення витрат забудовників, спрощення
адміністративних процедур);
3) стимулювання житлового будівництва в селах та містах;
4) покращення роботи житлово-комунального господарства.
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