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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: ВИЗНАННЯ ТА
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Інтелектуальний капітал: визнання та класифікація в системі бухгалтерського
обліку.
Стаття
присвячена
обґрунтуванню
бухгалтерської
інтерпретації
інтелектуального капіталу. Розглянуто зміст та історію виникнення поняття
«інтелектуальний капітал», визначено причини необхідності відображення
інтелектуального капіталу в бухгалтерському обліку в сучасних умовах розвитку
економіки, досліджено проблему визнання інтелектуального капіталу в системі
бухгалтерського обліку та його класифікацію, а також розкрито особливості
інтелектуального капіталу в контексті його обліку.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, інтелектуальні активи, нематеріальні
активи, позабалансові рахунки
Intellectual capital: acknowledgment and classification in the system of bookkeeping . The article is devoted to substantiation of the book-keeping interpretation of the
intellectual capital. The sense and the history of origin the conception of «intellectual
capital» is examined in the article. The reasons of the necessity of the representation of the
intellectual capital in the book-keeping are defined in the modern conditions of the economic
development, The problem of acknowledgment of the intellectual capital in the system of
book-keeping and its classification are examined in the article, the uniqueness of the
intellectual capital in the contexts of its consideration is defined.
Keywords: intellectual capital, intellectual assets, non-material assets, extrabalance
accounts.

Постановка проблеми. Сьогоднішній світ розвивається в
умовах жорсткої конкуренції на ринку наукомісних технологій,
товарів і послуг, переходу провідних країн від індустріальних до
постіндустріальних економік. І на сьогодні інтелектуальний капітал є
визначальним чинником, що забезпечує конкурентоспроможність як
національної економіки, так і кожного підприємства окремо. Досвід
провідних підприємств свідчить, що сьогодні справжнє багатство
визначається не стільки запасами матеріальних ресурсів, як обсягом
набутих знань, інтелектуального капіталу, тобто нематеріальних
активів.
11

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття
інтелектуального капіталу ввів у науковий обіг Джон Ґелбрєйт, проте
одним із фундаторів цілісної концепції інтелектуального капіталу
вважається Томас Стюарт, який визначив інтелектуальний капітал – це
сукупність цінностей, процес їх створення, результат творчої
діяльності. Він є різновидом капіталу, який має відповідні ознаки
капіталу й одночасно відтворює характерну лише йому специфіку та
особливості. Це нагромаджений людиною та сформований на основі
інвестицій у людину запас знань і творчих здібностей. Його
включення у суспільне відтворення зумовлює створення наукомісного
інтелектуального продукту і сприяє інноваційним перетворенням на
макро- і мікрорівні та забезпечує його власникові їх більшу
ефективність. В інтелектуальному капіталі підприємства виділяють
людський, організаційний та споживчий капітали.. Ці підсистеми
інтелектуального капіталу постійно взаємодіють одна з одною.
Виклад основного матеріалу дослідження. Людський капітал капітал, втілений у працівниках підприємства у вигляді знань,
навичок, здібностей, а також безпосередньо внутрішні цінності,
культура управління підприємством в цілому; організаційний капітал технічне та програмне забезпечення, патенти, торгові марки, зв’язки;
споживчий капітал – ділова репутація та зв’язки з покупцями (ступінь
проникнення, розповсюдження, впевненість у тому, що покупець буде
і надалі віддавати перевагу саме цьому підприємству).
Капітал в традиційному розумінні, тобто в матеріально-речовій і
фінансовій формах, поступово перестає бути основою оцінки вартості
підприємства. Інтелектуальні ресурси все частіше виступають у ролі
фінансових інструментів, за допомогою яких вирішуються
різноманітні фінансово-економічні завдання: підвищення ринкової
вартості, стабілізація бізнесу, залучення інвестицій. Традиційні
погляди на бухгалтерський облік вимагають перегляду з урахуванням
зростання ролі інтелектуальної капіталу як ключового чинника
зростання вартості підприємства. Останнім часом різниця між
балансовою та ринковою вартістю капіталу постійно збільшується
через те, що в бухгалтерському обліку відповідно до діючих
стандартів відображається лише незначна частина інтелектуального
капіталу у вигляді нематеріальних активів. На сьогодні існує
необхідність відображення інтелектуального капіталу в обліку,
оскільки він суттєво впливає на вартість підприємства та поступово
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стає одним із найважливіших критеріїв оцінки ефективності роботи
суб’єкта господарювання.
Система бухгалтерського обліку в Україні сьогодні є
недосконалою через те, що більшість інтелектуальних активів ніяк не
ідентифікуються та не відображаються у ній, що практично
унеможливлює відображення майбутніх доходів підприємства від їх
використання. Такі активи згідно із сьогоднішніми стандартами
бухгалтерського обліку не визнаються нематеріальними та підлягають
відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони
були здійснені. Це витрати на дослідження, на підготовку і
перепідготовку кадрів, витрати на рекламу та просування продукції,
створення, реорганізацію й переміщення підприємств або його частин,
витрати на підвищення ділової репутації тощо.
Треба зауважити, що такі елементи інтелектуального капіталу,
як технологічний, людський та ринковий капітал організацій не
знаходять відображення в бухгалтерському обліку. Оскільки
інтелектуальні ресурси породжують людський капітал (сукупність
розумових функцій, які перетворюють інформацію у знання), штучний
інтелект
(механічне,
репродуктивне
відтворення
деяких
інтелектуальних дій людини, пов’язаних зі сприйняттям інформації та
деякими елементами міркування) інтелектуальні продукти (надана на
матеріальних носіях інформація, що містить нове знання, яке є
результатом інтелектуальної праці) це актуалізує виникнення даного
об’єкту обліку. Кожна із складових інтелектуального капіталу відіграє
важливе значення в формуванні достовірної фінансової звітності
підприємства.
На сьогодні вже існує чимало методик щодо оцінки складових
інтелектуального капіталу. Оцінкою інтелектуального капіталу
займаються професійні оцінювачі, є окремі відділи аудиторських і
консалтингових компаній, які на замовлення клієнтів здійснюють
оцінку інтелектуального капіталу з метою обґрунтування ринкової
вартості підприємства при продажу. Проте варто відмітити, що попри
це не існує єдиного підходу, який був би визнаний більшістю
фахівцями як основний. Ключові проблеми, які виникають при
використанні методів, наступні:
- чимало методів відображають практичний досвід конкретної
компанії з її стилем менеджменту, специфікою діяльності,
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національними особливостями, що робить їх непридатними в інших
випадках;
- ряд методів потребують значних фінансових та організаційних
затрат для впровадження та підтримки, що ускладнює їх
використання;
- не всі методи дозволяють оцінити динаміку інтелектуального
капіталу та майбутні фінансові потоки, які створюються
інтелектуальним капіталом.
Тобто стандартні методи обліку не дозволяють враховувати
постійну інновацію та оптимізацію виробництва, розвиток
інтелектуальних ресурсів підприємства та поліпшення якості
продукції. Тому структурні зміни у системі обліку та національних
стандартах дозволять мінімізувати втрати бухгалтерської інформації,
яка є дуже важливою для оцінки бізнесу і прийняття рішень з
інвестування капіталу. Неправильна оцінка окремих об’єктів обліку
нематеріальних активів у складі інтелектуального капіталу призводить
до неправильної інтерпретації результатів господарської діяльності,
втрати значної частини бухгалтерської інформації, прийняття
неправильних управлінських рішень відносно реальної вартості
підприємства та її активів, що у значній мірі зменшую
конкурентоспроможність підприємства в цілому.
Вирішити проблеми може дозволити введення позабалансових
рахунків,
які
можуть
виступати
ефективним
способом
бухгалтерського відображення інтелектуального капіталу, але при
додатковому застосуванні Звіту про інтелектуальний капітал, який би
розкривав реальний стан справ. Звіт показує користувачам динаміку
розвитку компанії від свого поточного стану, до того, якою вона може
і повинна бути. Розмежування компонентів інтелектуального капіталу
(людський, структурний, споживчий) також сприяє більш детальному
аналізу і, як наслідок, більш глибокому розумінню інвестиційної
привабливості фірми.
Висновки. Отже, неправильна оцінка окремих об’єктів обліку
нематеріальних активів у складі інтелектуального капіталу призводить
до неправильної інтерпретації результатів господарської діяльності,
втрати значної частини бухгалтерської інформації, прийняття
неправильних управлінських рішень відносно реальної вартості
підприємства та її активів, що у значній мірі зменшую
конкурентоспроможність підприємства в цілому. І тепер теорія
14

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

інтелектуального капіталу відіграватиме значну роль, оскільки вона є
дієвим засобом виміру, конкретизації та відображення справжньої
вартості активів підприємства.
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Постановка проблеми. Сучасний стан діяльності підприємств
та недосконале законодавство у сфері природокористування
впливають на погіршення довкілля і виникнення екологічно-аварійних
ситуацій. Негативний вплив сучасних технологій на довкілля
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становить глобальні масштаби. Тому саме екологічний аудит стає
інструментом ефективного регулювання економіко-екологічних
відносин.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження
з проблематики екологічного аудиту проводять як вітчизняні, так і
зарубіжні вчені: В. Аніщенко, Т. Гоголь, А. Кошель, Р. Кулик,
О.Левандівський, Я. Мех, Т. Паппу, П. Скрипчук та інші, що свідчить
про актуальність дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як механізм
управління навколишнім природним середовищем екологічний аудит
одержав розвиток в економічно розвинутих країнах (США, Канаді,
Великій Британії, Німеччині, Нідерландах та ін.) у 70-ті роки ХХ
століття [4]. Проте в Україні екологічний аудит розвивається лише з
2004 року, коли 24 червня було прийнято Закон України «Про
екологічний аудит».
Відповідно до Закону, екологічний аудит – це документально
оформлений системний незалежний процес оцінювання об’єкта
екологічного аудиту, що включає збирання і об’єктивне оцінювання
доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності,
заходів, умов, системи управління навколишнім природнім
середовищем та інформації з цих питань вимога законодавства
України про охорону навколишнього природного середовища та
іншим критеріям екологічного аудиту [1].
Завданнями екологічного аудиту є: обґрунтування екологічної
стратегії та політики підприємства; визначення пріоритетів при
плануванні природоохоронної діяльності підприємства, виявлення
додаткових можливостей її здійснення; перевірка дотримання
суб`єктом
господарської
діяльності
природоохоронного
законодавства; підвищення ефективності регулювання впливу суб`єкта
господарської діяльності на навколишнє природне середовище;
зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій, пов`язаних із
забрудненням довкілля [4].
На сучасному етапі впровадження економічного аудиту
КошельА. О. виділяє три основних підходи щодо розуміння його
сутності:
1) як одного з видів екологічного контролю;
2) як правового механізму забезпечення безпеки екологічній
сфері;
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3) як інструменту контролю правильності ведення обліку та
підтвердження достовірності звітності в частині відображення
природокористування та природо-охорони певного суб’єкта
господарювання [3].
У більшості випадків суть екологічного аудиту зводиться до
оцінки відповідності діяльності підприємства вимогам охорони
навколишнього
середовища.
Запропоновано
використовувати
критеріями обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферу,
об’єми використаних вод, розмір завданої економічної шкоди тощо.
Увагу акцептовано на оцінці відповідності діяльності підприємства
природоохороним нормам з метою мінімізації техногенної дії.
Як зазначають науковці, системне й фундаментальне
дослідження питань екологічного аудиту в Україні практично
відсутнє. Проблема його розвитку та здійснення пов'язана з
вирішенням двох основних питань:
- проведення екологічного аудиту діяльності господарюючих
суб'єктів з позицій дотримання екологічного законодавства, оцінка
проектно-кошторисної документації та екологічної ефективності
управління суб'єктом господарювання;
- врахування екологічних аспектів при аудиті фінансової
звітності.
Що стосується першого питання, то слід зазначити, що на
сьогодні в Україні існує достатня кількість видів діяльності,
здійснюваних з метою охорони навколишнього середовища, які дають
оцінку екологічним показникам і стежать за дотриманням норм
екологічного законодавства як здійснюваної, так і планованої
діяльності.
Для вирішення другого питання потрібно оцінювати і
контролювати фінансові показники діяльності організації в
економічній сфері – галузь, яка не досліджується комплексно й
систематично жодним з існуючих видів контролю. Це, зокрема, такі
показники, як розмір плати за забруднення навколишнього
природного середовища, величина капітальних вкладень у
природоохоронні основні засоби, ефективність таких вкладень тощо
[5].
Паппу Т. Б. відзначає, що екологічний аудит являє собою
важливий інструмент забезпечення раціонального використання і
відтворення земельних ресурсів в умовах приватної власності на землю.
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При проведенні екологічного аудиту як складової загального аудиту
передбачається перевірка заповнення зведеного розрахунку земельного
податку підприємства. Крім того, екологічний аудит є обов’язковою
процедурою оцінки вартості нерухомості та земельних ділянок у
процесі зміни власника з метою визначення відповідальності за
завданий екологічний збиток [6].
Під час запровадження екологічного аудиту в Україні мають
бути поширені:
- експрес-оцінка екологічної безпеки підприємства, що
приватизується (приватизаційний екологічний аудит);
- комплексна експрес-оцінка підприємств з метою проведення не
капіталомістких заходів щодо екологічної модернізації виробництва;
- екологічний аудит інвестиційних пропозицій у складі програм
галузевої реструктуризації виробництва (інвестиційний аудит);
- аудит розрахункових платежів за користування природними
ресурсами;
- аудит раціональності та безпеки використання енергетичних
ресурсів (енергетичний аудит);
- поглиблений екологічний аудит у складі галузевих програм
структурної перебудови і розв’язання екологічних проблем.
Також серед перспективних напрямів розвитку екологічного
аудиту автор виділяє його використання у системі екологічного
страхування при підготовці договорів екологічного страхування,
розроблені планів превентивних заходів щодо зниження екологічних
ризиків, при оцінюванні шкоди від настання страхового випадку для
підприємців у зв’язку і забрудненням навколишнього природного
середовища; у системі ціноутворення; при формуванні фондів
екологічної санації підприємства; у системі екологічної сертифікації; у
складі загального аудиту бухгалтерської документації тощо [6].
Аніщенко В. О. екологічний аудит характеризує комплексністю,
з виконанням дослідницьких та інжинірингових процедур. Значною
мірою він важливий у доінвестиційній стадії. При розгляді складних
інвестиційних програм і проектів екологічного аудиту передбачає
екологічну експертизу, що можна зіставити з фінансовим аудитом,
який великі фірми проводять перед перевіркою фінансової діяльності
податковою інспекцією тощо [2].
Мех Я. трактує, що екологічний аудит - різновид аудиторської
діяльності, що включає систематизований, документальний процес
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одержання, вивчення й об’єктивного оцінювання екологічної
інформації про об’єкт аудиту, для встановлення відповідності
визначених видів діяльності, заходів, умов, подій, системи управління
навколишнім природним середовищем вимогам законодавства
України про охорону навколишнього природного середовища та
іншим екологічним критеріям, а також достовірності фінансової
(бухгалтерської) звітності в частині відображення в ній інформації про
природоохоронну діяльність суб’єкта господарювання з метою
висловлення незалежної думки аудитора [5]. Тобто екологічний аудит
є також економічним видом діяльності і має здійснюватися за
загальними принципами та нормами аудиту в Україні.
У сучасних умовах науковці виділяють наступні чинники успіху
екологічного аудиту, які полягають у:
- зацікавленість керівництва і персоналу підприємства – план
аудиту повинен розроблятися за участю всього персоналу, а не
спускатися директивним чином з рівня вищого менеджменту;
- кваліфікація аудиторів – частина аудиторів повинна вибиратися
серед персоналу самого підприємства, а частина – запрошуватися із
сторони як зовнішні консультанти (зовнішні консультанти необхідні
перш за все тому, що вони вносять великий ступінь об’єктивності в
аналізі і можуть подати свіжі ідеї);
- застосування екологічного аудиту як елемента системи екоменеджменту;
- більш низькі витрати при використанні програм, яка детально
охоплює основні сфери, що повинні бути перевіреними.
Висновки. Отже, можна зробити висновок, що екологічний
аудит, у тому числі при перевірці річної фінансової звітності, повинен
стати обов’язковим елементом роботи вітчизняних аудиторів, що
підвищить рівень якості їхньої діяльності та забезпечить інформаційні
потреби користувачів в частині екологічної діяльності підприємств.
Запровадження екологічного аудиту в Україні сприятиме підвищенню
ефективності заходів щодо зменшення негативного впливу на
навколишнє середовище.
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Постановка
проблеми.
Ефективність
функціонування
підприємства залежить від раціонального використання усіх видів
ресурсів, що обумовлює необхідність переходу до єдиної системи
управління
витратами.
Ця
система
забезпечує
конкурентоспроможність продукції, послуг за рахунок більш низьких
витрат та цін,а також володіє якісною та достовірною інформацією
про собівартість окремих видів продукції та її позиції на ринку
порівняно з іншими. Система управління витратами надає об’єктивні
дані для упорядкування бюджету підприємства,дає змогу оцінити
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діяльність кожного підрозділу з фінансової точки зору та прийняти
ефективне та обґрунтоване управлінське рішення.
Діяльність підприємств знаходиться під впливом факторів
зовнішнього середовища і не може розглядатись у відриві від тих змін,
що відбуваються в економічній системі і на ринках матеріальних
ресурсів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання системи
управління витратами розглядають у своїх працях як зарубіжні, так і
вітчизняні вчені. Так в працях Вахрушеної розглядаються питання
елементів системи управління витратами; Т.Дроздов, В.Лемв, В.Паній
– акцентують увагу на удосконалення управлінської інформації;
А.Щепкін – питання бюджетування витрат на рівні окремих центрів
відповідальності. Проблеми формування системи управління
витратами в розрізі її елементів присвячені праці Ф.Бутинця,
В.Лебедєва, Н.Тарасенка та інших.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна система
управління витратами на підприємстві в ринкових умовах потребує
свого вдосконалення. Метою статті є дослідження системи управління
витратами на підприємстві та розробка практичних рекомендацій
щодо її вдосконалення.
Управління витратами – це складний багатоаспектний та
динамічний процес, що включає управлінські дії, метою яких є
досягнення
високого
економічного
результату
діяльності
підприємства. В сучасних умовах управління витратами означає
створення єдиної, раціональної, чітко та безперебійно функціонуючої
системи з певними цільовими установками та взаємопов’язаними
елементами. Управління витратами на підприємстві передбачає
виконання всіх функцій управління, тобто функції повинні
реалізовуватись
через
елементи
управлінського
процесу:
прогнозування, планування, нормування, організація, калькулювання,
мотивація та стимулювання, облік, аналіз, регулювання та контроль
витрат.
Необхідність вдосконалення механізму управління витратами
обумовлена такими факторами:
- посиленням конкуренції на ринках матеріалів та сировини;
- зміною і нестабільністю цін на ресурси виробництва;
- визначення технічних способів виміру, збору, аналізу та
підготовки інформації для оцінки, планування та прийняття
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управлінських рішень.
Система управління витратами спрямована на вирішення таких
завдань:
- виявлення ролі управління витратами як фактора підвищення
економічних результатів діяльності;
- визначення витрат за основними функціями управління;
- здійснення контролю за ходом господарської діяльності
підприємства;
- виявлення тенденцій до зміни рівня, обсягу та структури
витрат на обсяг виробництва та одиницю продукції;
- збір, аналіз інформації про витрати;
- нормування, планування витрат за елементами, виробничими
підрозділами і видами продукції;
- пошук резервів економії ресурсів і оптимізація витрат[1, с. 19].
Вимоги до управління витратами на підприємствах
визначаються різноманітними факторами, а саме: зміна умов
конкуренції; потреба покупців та продавців; впровадження гнучкого
автоматизованого виробничого обладнання; комп’ютеризація процесу
конструювання; контролю за якістю продукції.
Від рівня витрат залежить ефективність діяльності
підприємства, його конкурентоспроможність.
Кожне підприємство має на меті привести витрати до бажаного
рівня, тобто до помірного рівня витрат, який би забезпечив високу
якість продукції та максимально можливий прибуток і зберегти цю
величину протягом певного періоду часу.
Однією з головних проблем в управлінні витратами є їх
неоднозначний характер у різних структурних підрозділах (мінімізація
витрат в одному підрозділі веде до їх збільшення в іншому). Це
наводить на думку, що потрібно розробити механізм узгодження
інтересів усіх підрозділів підприємства, орієнтуючись на виготовлення
якісної продукції.
Особливої уваги набуває питання управління непрямими
(накладними) витратами. Якщо прямі витрати можуть бути
безпосередньо віднесені на конкретний вид продукції, то непрямі
потребують спеціальних методів розподілу. Такі методи розроблені у
багатьох наукових працях зарубіжних вчених, що детально вивчали
цю проблему. Зокрема, це методи однорідних секцій, нормативного
розподілу витрат, система «директ-костинг», розвинутий «директ22
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костинг». У джерелі [ 2, с. 85] запропонована модель побудови АВСметоду ((Activitybasedcosting) метод обліку витрат за видами
діяльності), яка дозволить здійснювати оперативний контроль за
накладними витратами.
Зростання питомої ваги непрямих витрат у їх загальній величині
зумовлене, по-перше, підвищенням складності і якості виготовляємої
продукції, розширенням і ускладненням процесів виробництва,
обслуговування та управління, по-друге, розвитком ринкових
відносин, що призводить до постійного коригування обсягів
виробництва та завантаженості виробничих потужностей, а значить і
зміни частки непрямих витрат на одиницю продукції [3, с. 81].
Для оптимізації існуючої системи управління необхідно, в
першу чергу, перевірити на паралелізм та дублювання функцій. Це
здійснюється через побудову маршрутних карт проходження всіх
виробничих потоків. Така робота трудомістка, але вона дозволить
встановити чіткі межі набору функцій для всіх елементів системи,
зокрема її підрозділів [4, с. 80].
З цього випливає,що реальними проблемами щодо організації
управління витрат залишаються:відсутність служби, яка б відповідала
за
управління
витратами;
неукомплектованість
бухгалтерії
висококваліфікованими
спеціалістами;
відсутність
системи
морального та матеріального заохочення працівників до скорочення
витрат; недостатнє правове забезпечення підприємства щодо
регламентування прийняття рішень управління витратами; відсутність
відповідальних за реалізацію рішення на певній стадії; управління
витратами орієнтоване на короткостроковий період.
Для забезпечення системи управління витратами, яка б
відповідала сучасним вимогам, виникає необхідність створення моделі
автоматизації обробляння інформації для прийняття рішень. Побудова
інформаційної системи управління бізнес-процесами; управління
проектно-конструкторськими
розробленнями;
управління
технологічними процесами виробництва[5, с. 82].
Отже, для ефективного функціонування підприємств,
необхідною основою є правильна організація управління витратами, а
це означає створення єдиної, раціональної, чітко та безперебійно
функціонуючої системи з певними цільовими установками та
взаємопов’язаними елементами.
Побудову та удосконалення системи управління витратами на
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підприємствах доцільно здійснювати шляхом:
- виділення основних понять і процедур, системи управління
витратами;
- виявлення існуючих проблем формування та контролю витрат
на підприємстві;
- формування моделі управління витратами з урахуванням
особливостей галузі та підприємства;
- побудова інформаційної системи;
- адаптації документообігу до обраної інформаційної системи;
- розподілу відповідальності за формування витрат та створення
механізму мотивації і стимулювання їх зниження.
Висновки. Таким чином, впровадження сучасних наукових і
практичних методів управління витратами є основою розвитку
підприємств та функціонування галузей загалом.
Ефективне управління витратами є надзвичайно важливим,
оскільки від величини витрат залежить прибутковість підприємства.
Управління витратами потрібно розглядати як комплексну
систему, що забезпечує розробку управлінських рішень, оскільки всі
управлінські рішення щодо ефективного використання ресурсів
взаємопов’язані та впливають на кінцеві результати підприємства.
Удосконалення системи управління витратами сприяє зниженню
витрат, що забезпечує підвищення ефективності фінансовогосподарської діяльності підприємства.
Список використаних джерел:
1.Давидович І.Є. Управління витратами: навч. посібн. / І.Є.Давидович. – Вид.
2-ге, [перероб. та доп.]. – Тернопіль : Вид-во «Економічна думка», 2006. – 228с.
2.Костякова А.А. Управлінські аспекти обліку накладних витрат // Наука й
економіка. – 2009. - №2. – с. 80 – 85 .
3.Назарчук Т.В.Управління витратами промислових підприємств на сучасному
етапі: актуальні проблеми та перспективи удосконалення // Вісник Хмельницького
національного університету. Економічні науки. – 2005. - №6, Т.1. – с. 80 – 83.
4.Назарчук Т.В.Оптимізація загальної структури управління підприємством як
об’єкта формування витрат // Вісник Хмельницького національного університету.
Економічні науки. – 2006. - №2, Т.2. – с. 78 – 82.
5. П.М. Маслов, В.А. Грекова/ ЕкономічнийвісникДонбасу №3, 2007.

24

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

УДК 657
Биховець Ю.Г., ст. гр. ОА-41
*Науковий керівник Садовська І.Б., к.е.н., професор
Луцький національний технічний університет
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© Биховець Ю.Г.
У публікації досліджено праці вітчизняних науковців з метою виявлення їх
пропозицій щодо вдосконалення визначення, класифікації, оцінки та обліку
трансакційних витрат. Наведено проблемні питання, що потребують подальших
досліджень.
Ключові слова: трансакційні витрати, класифікація трансакційних витрат,
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In publication works of scholars are studied to identify their proposals for improving
the identification, classification, assessment and accounting of transaction costs. Issues that
require further research are presented.
Keywords: transaction costs, the classification of transaction costs, methodological
approaches, accounting, valuation costs.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Взаємодія
господарюючих суб’єктів на ринку неможлива без понесення
сторонами витрат. Значну їх частку складають витрачання на пошук
контрагентів, узгодження інтересів, уникнення перешкод з боку
держави та затрати на контроль за виконанням покладених
учасниками обов’язків. У економічній теорії такі витрати отримали
назву трансакційних, від «трансакція» – угода, договір.
Трансакційні витрати притаманні здебільшого ринковій
економіці, оскільки характеризують досконалість маркетингових
відносин між суб’єктами. Рівень затрат залежатиме від зв’язків, що
склались між підприємствами, кваліфікації та вміння управлінського
персоналу знаходити консенсус, поступливості фірми, її місця на
ринку тощо. Водночас, у зв’язку із складним механізмом їх
формування, оцінити такі витрати проблематично, що негативно
впливає на формування достовірної інформації про них та прийняття
на такій основі управлінських рішень.
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Для вітчизняної економічної теорії поняття «трансакційних
витрат» є відносно новим, однак з моменту їх виділення дискусії
науковців з приводу їх трактування, оцінки та відображення у обліку
не припиняються. Значні дослідження у даному напрямку були
проведені, проте виникає потреба їх узагальнення та виокремлення
тих, що мають найбільш прикладне значення.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Вперше звернув увагу на витратність
функціонування підприємства на ринку американський економіст Р.
Коуз. Він спробував відповісти на питання існування фірм на ринку,
пояснивши це добровільним об’єднанням задля уникнення чи
зменшення «витрат використання механізму цін» [1, с.189].
Послідовники Коуза Д.Норт, К.Ерроу, О.Вільямсон, Дж.Коммонс
розвинули висунуті ним постулати та сформулювати теорію
трансакційних витрат.
Серед вітчизняних науковців слід виділити С.І.Архієреєва,
О.В.Шепеленко,
Г.А.Макухіна,
Л.В.Базалієву,
І.Б.Садовську,
Ж.М.Ющак, Н.Т. Лабинцева, І.П.Булєєва, М.М.Шигуна та інших, які
внесли свій вклад у вирішення питань трактування, класифікації,
оцінки та управління витратами, що виникають при передачі прав
власності. Проте, незважаючи на велику кількість праць у даному
напрямі досліджень, необхідні пропозиції стосовно кількісного
вираження затрат, їх відображення у первинних та зведених
документах. Актуальним є питання існування внутрішньо фірмових
трансакційних витрат.
Цілі статті. Метою публікації є дослідження праць вітчизняних
науковців у частині висвітлення питань функціонування трансакцій на
ринку і формування трансакційних витрат, та оцінка їх вкладу у
розвиток теорії для визначення перспектив удосконалення
бухгалтерського обліку поняття.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Перш за все, необхідно
відмітити, що на сьогодні в Україна захищено лише близько двадцяти
дисертацій, які стосуються проблематики трансакційних витрат. З них
одна – у напрямі «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». З однієї
сторони, такий стан може свідчити про недостатність розвитку
питання чи його неактуальність. Проте необхідно уточнити, що усі
дисертації були представлені та захищені у період з 2000 по 2010 рр.,
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що навпаки говорить про те, що інтерес науковців до трансакційних
витрат зростає. «Застій» у розвитку теорії пов’язаний з формуванням
ринкових відносин між вітчизняними підприємствами, а, отже,
відсутністю бази для аналізу.
Одним з ключових питань у теорії трансакційних витрат є
різноманітність визначення поняття. У табл. 1 наведено підходи
вітчизняних науковців до трактування категорії.
Більшість економістів розглядають трансакційні витрати або як
витрати, що пов’язані з укладанням угод (Г.В.Козаченко,
В.О.Пантюхін, І.П.Булєєв, О.В.Шепеленко), або як затрати, що
виникають
при
передачі
права
власності
(С.І.Архієреєв,
Є.В.Коваленко).
Таблиця 1
Визначення вітчизняними науковцями поняття «трансакційні
витрати»
№
п/п

Автор

1

Архієреєв С.І. [2]

2

Борович О.В. [3]

3

Булеєв І.П.,
Шепеленко О.В. [4]

4

Господінова А.С. [5]

5

Коваленко Є.В. [6]

6

Козаченко Г.В.,
Пантюхін В.О. [7]

Визначення поняття
ТВ це сукупність втрат, що виникають при обміні
правами власності, і затрат, призначених для
зменшення цих втрат.
До ТВ відносять усі витрати, що зумовлені не
технологічним процесом виробництва продукції,
а різними нормативними актами, інституціями та
суб’єктами господарювання.
ТВ – це витрати, пов’язані з підготовкою,
укладанням контрактів, подоланням опортунізму
та державних бар’єрів в реалізації угод і після
контрактного
обслуговування,
з
функціонуванням державних та суспільних
інститутів, які необхідні ринковій економіці
(102).
ТВ – це витрати (грошові і не грошові), що
з’являються при прийнятті управлінських рішень
про реалізацію товарів.
ТВ – це витрати, пов’язані з обміном, переходом
прав власності і не пов’язані з процесом фізичної
зміни матеріалу (214).
Трансакційними називають специфічні затрати
по налагодженню та здійсненню зовнішніх
обмінних угод та втрати, які можуть їх
супроводжувати.
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Продовження табл. 1

7

Лабинцев Н.Т. [8]

8

Садовська І.Б. [9]

9

Ющак Ж.М.,
Мельник С.І. [10]

ТВ – це цінність ресурсів (коштів, часу, праці і
т.д.), які затрачаються на планування, адаптацію
та забезпечення контролю виконання взятих
індивідами зобов’язань в процесі відчуження і
присвоєння прав власності та свобод, прийнятих
у суспільстві (178).
ТВ – це витрати збору й переробки інформації,
проведення переговорів і прийняття рішень,
контролю за дотриманням контрактів і їхнього
виконання.
ТВ з облікової точки зору – це специфічні
витрати по налагодженню угод обміну і відносин,
як всередині підприємства, так і зовнішніх
взаємодій, пов’язаних з пошуком інформації,
веденням переговорів, укладенням угод і т.д. (3).

Водночас деякі науковці зробили спробу дати визначення
поняттю як об’єкта обліку і управління (Ж.М.Ющак, С.І.Мельник) чи
планування (Н.Т.Лабинцев). Такі напрацювання можуть стати в нагоді
практикуючим бухгалтерам, аналітикам чи менеджерам при виділенні
трансакційних витрат та дослідженні їх причин та умов формування.
Варто зауважити, що при плануванні та контролі затрат беруться
до уваги не лише грошові витрачання, а й цінність таких ресурсів як
час та праця, що є важливим аспектом при їх кількісному
відображенні. Недостатньо проаналізувати лише витрати коштів на
укладання угоди, альтернативні затрати часу або сил персоналу є
також ключовими факторами, які вплинуть на результат.
Багатогранність характеру трансакційних витрат зумовили
виділення в економічній теорії значної кількості класифікаційних
ознак. Розрізняють їх за призначенням і змістом (витрати пошуку,
ведення переговорів, вимірювання кількості та якості товарів, що
обмінюються, затрати специфікації та захисту прав і опортуністичної
поведінки); за етапами укладання договору (витрати, що виникають до
(ex ante) та після (ex post) укладення угоди); за сферою виникнення
(зовнішні і внутрішні); за періодичністю виникнення (постійні, змінні,
разові) та інші.
М.М.Шигун пропонує такі класифікації трансакційних витрат
для цілей бухгалтерського обліку:
1) за частотою виникнення (разові і регулярні);
2) за податковим визнанням (податкові і фінансові);
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3) за характером господарських процесів (інформаційні,
договірні, правові та торгові) [11, с.230].
Ж.М.Ющак у свою чергу пропонує виділяти контрольовані (ті,
що відображаються або можуть відображатись в обліку) та
неконтрольні (ті, що не відображаються в обліку) витрати [12, с.243].
Необхідно відмітити, що ряд науковців звертає увагу на т. зв.
нелегальні затрати (на винагороду чиновнику, виграш тендеру поза
конкурсом, пришвидшення вирішення питання тощо). Такі витрати
характерні для діяльності вітчизняних підприємства, тому автори
таких пропозицій вважають, що суб’єкти зобов’язані певним чином їх
обліковувати для того, щоб мати змогу прийняти рішення на
майбутнє. Наприклад, можна ввести аналітичний рахунок в системі
внутрішньогосподарського обліку.
Виділяють також трансакційні витрати всередині фірми. Їх ще
називають витратами політизації або колективного прийняття рішень.
Такі затрати характерні для підприємств, які знаходяться у спільній
власності, і управління якими здійснюється за принципом
представницької демократії, – законодавчі органи, клуби,
кооперативи, партнерства тощо.
Для розв’язання проблеми оцінки трансакційних витрат
О.В.Євтушенко пропонує наступні можливості їхньої ідентифікації:
1) похідність від укладеної ринкової угоди, тобто такі витрати
виникають до, після чи в момент здійснення угоди;
2) неприналежність до трансформаційних витрат, тобто це
витрати, які не пов’язані певним чином із здійсненням процесу
трансформації сировини та матеріалів в готовий продукт;
3) пов’язаність із передачею чи обміном правами власності за
укладеною угодою;
4) похідність від юридичного розмежування прав власності [13].
Такі особливості варто враховувати при визнанні затрат, проте
при відображення їх в обліку необхідно звертати увагу на можливість
встановлення зв’язку з господарською діяльністю, зміни у активах та
пасивах чи власному капіталі.
Загалом науковці приділяють значну увагу питанню оцінки
витрат. Вони пропонують дескриптивний аналіз інформаційних
джерел (Г.А.Макухін), матрицю комплексної оцінки з впливом на
конкурентоспроможність підприємства (Л.В.Базалієва), використання
теорії біматричних ігор (А.В.Балабаниць), кардиналістського чи
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ординалістського підходів (І.П.Булєєв, О.В.Шепеленко) тощо. З їх
допомогою можна оцінити явні та неявні, грошові та інші витрати,
проте сам процес є трудомістким та потребує значних затрат часу, що
є суттєвим недоліком.
Необхідно відмітити, що багато економістів задумуються над
проблемою документального забезпечення понесених трансакційних
витрат. Без документа, у якому б зазначалась здійснена операція та її
сума, неможливо провести достовірний аналіз затрат, прийняти
рішення про майбутню діяльність підприємства чи запланувати розмір
витрат на наступні періоди.
Підходи до бухгалтерського відображення трансакційних витрат
Побудова нової неоінституційної моделі бухгалтерського обліку
Доповнення класу 8 «Витрати за елементами» рахунками
трансакційних витрат
Застосування транзитного рахунку «Трансакційні витрати»
Виділення спеціального рахунку «Трансакційні витрати»
Виділення рахунку-екрану «Трансакційні витрати (узагальнюючий)»
Виділення аналітичних субрахунків у складі загальногосподарських
витрат
Введення відповідних субрахунків в розрізі адміністративних
витрат, витрат на збут, інших операційних витрат
Створення додаткових аналітичних розрізів по рахунках витрат
діяльності ознаки трансакційних витрат для введення ознаки
трансакційних витрат

Рис.1. Підходи до бухгалтерського відображення трансакційних
витрат [14, с.31]
Проте спочатку необхідно відобразити витрати у системі
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рахунків бухгалтерського обліку. Варто зазначити, що затрати на
здійснення трансакцій – це непрямі витрати підприємства, що
виникають у процесі звичайної діяльності. Більшість із них
розпорошена на рахунках 92, 93 та 94. Проте існують думки, що
необхідно змінити існуючу систему обліку в напрямку виділення
трансакційних витрат.
У своїй праці М.М.Шигун виділяє наступні підходи до
відображення таких затрат в обліку (рис.1).
Пропонуючи відповідний підхід до організації та методики
бухгалтерського обліку, автори переважно наводять його описові
характеристики. Конкретних прикладів аналітичних розрізів рахунків,
структури рахунків-екранів, субрахунків не наводиться [14, с.31].
М.М.Шигун пропонує власний підхід для підготовки інформації.
Він вважає доречним створення додаткових аналітичних регістрів
(трансакційних та трансформаційних) та приєднання трансакційних до
видів витрат діяльності, що відображалися б в обліку за діючою
методикою.
Розробили регістри для обліку затрат на здійснення трансакцій
також Н.В.Гордополова (відомість обліку трансакційних витрат) та
Н.Т.Лабинцев (карточка аналітичного обліку трансакційних витрат,
журнал-ордер по обліку витрат). Їхні пропозиції мають досить
практичних характер та при бажанні могли б реалізуватись на будьякому підприємстві [8, с.183;15, с.64].
Висновки. Більшість дослідників розглядають трансакційні
витрати неоднорідно – з точки макроекономіки, на рівні підприємства,
в обліковому аспекті чи з позиції управління. Проте кожна їхня теза чи
пропозиції – це внесок у розвиток вітчизняної теорії трансакційних
витрат. Дослідники, спираючись на зарубіжні надбання, доволі
успішно роблять спроби визначити трансакційні затрати як об’єкт
обліку, дати їм об’єктивну оцінку, і навіть відобразити в регістрах.
Можна припустити, що якщо розвиток теорії буде відбуватись таким
чином, то через певний час можна буде ввести такі витрати у загальну
облікову систему.
Поряд з тим, ряд питань потребують доопрацювань. Мало хто з
науковців звертає увагу на відсутність нормативного забезпечення
трансакційних витрат, а це є однією з передумов відображення їх в
обліку. Без чіткого розуміння сутності поняття, яке зазвичай
прописане у законодавчих актах, бухгалтерам буде складно
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узагальнити інформацію.
Також майже не піднімається у працях питання існування
внутрішньо фірмових витрат. Оскільки функція здійснення управління
на сьогодні належить менеджерам, а не власникам, відповідно
виникають певні втрати підприємства, які важливо оцінити.
Визнання трансакційних витрат в обліковій системі дозволить
підвищити ефективність управління, усунути непорозуміння між
різними ланками менеджменту, оскільки дасть змогу проаналізувати
їх вклад у отримання прибутку та виявити невикористані можливості.
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Постановка проблеми. В даний час найважливішим і
найефективнішим стимулом діяльності будь-якого підприємства є
контроль за використанням ресурсів підприємства. Одним із елементів
контролю використання засобів на підприємстві є внутрішній аудит.
Велика кількість вчених досліджувала визначення сутності
внутрішнього аудиту, адже для більшості розвинутих підприємств це є
важливим фактором їх діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі
розвитку суспільства, як і колись, більшість вчених-практиків так і не
дійшли спільної думки, щодо визначення внутрішнього аудиту.
Вивченням проблеми, трактування сутності внутрішнього аудиту
приділяли такі науковці: М. Білуха, В. Рудницький, В. Андреєва, Ф.
Бутинець, Д. Волошина, І. Дмитренко, Т. Рогуленко, В.Сопко.
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Постановка завдання. Метою статті виступає дослідження
сутності поняття внутрішнього аудиту в різних літературних
джерелах, визначення доцільності його використання на підприємстві.
Виклад основного матеріалу дослідження. Внутрішній аудит –
це непросто модно, а сувора необхідність, оскільки діяльність
компаній, які інтегрують світові економічні процеси, повинна
відповідати світовим стандартам та вимогам».[5]
Внутрішній аудит стрімко вдосконалювався і розвивається у
світі, проте, на жаль, не всі підприємці розуміють його призначення.
Ось чому визначення внутрішнього аудиту має не тільки теоретичне, а
й практичне значення. Деякі автори вважають, що внутрішній аудит
виник у XVI столітті, інші – у XIX ст. Але реально внутрішній аудит
як наука почав стрімко розвиватися після Другої світової війни. У
1941 році в Altamonte Springs (США) був заснований Інститут
внутрішніх аудиторів (IBA) – міжнародна професійна організація, яка
отримала світове визнання. Її метою є розвиток та популяризація
професії внутрішнього аудитора і розробка стандартів професійної
діяльності.
Інститут внутрішніх аудиторів здійснює навчання і
сертифікацію, має знак сертифікації внутрішніх аудиторів (СІА). Він є
підтвердженням сертифікації внутрішніх аудиторів на світовому рівні
й стандартом оцінки компетентності та професіоналізму аудиторів у
сфері внутрішнього аудиту.
У кожній країні є свої особливості як підготовки, так і роботи
фахівців. Приміром, у внутрішніх аудиторів США існували такі
обов’язки щодо запобігання і виявлення випадків шахрайства: вони
контролювали формування політики компанії щодо сумнівних
платежів, проводили перевірку нетипових та не підтверджених
необхідними документами витрат, відрахувань. У подальшому акцент
діяльності американських внутрішніх аудиторів змістився із
запобігання шахрайства до удосконалення всього господарчого
механізму фірми.
На сьогоднішній час внутрішні аудитори працюють як у
державному, так і в приватному секторі. Внутрішні аудитори
здійснюють незалежне експертне оцінювання управлінських функцій
фірм чи компаній, надають фірмі, що здійснює управління, результати
аналізу, оцінювання, рекомендації, поради й інформацію про
діяльність підприємства, яке вони перевіряють [3].
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В Україні внутрішній аудит почав впроваджуватись з
банківських установ. Так НБУ своєю постановою зобов’язав
комерційні банки запровадити внутрішній аудит, який проводиться
щорічно кожним банком.
В даний час розрізняють різні думки щодо доцільності
впровадження внутрішнього аудиту на підприємствах. Деякі відомі
вчені вважають, що внутрішній аудит здійснюється працівниками
підприємства в інтересах власника і суб’єкта господарювання та
пропонують наступні визначення.
Бакаєв А.С. трактує, що внутрішній аудит – прийнята
господарюючим суб’єктом в інтересах його учасників та
регламентована система контролю за підтриманням встановленого
порядку ведення бухгалтерського обліку та отримання іншої
інформації, виконанням прийнятих в організації програм та планів у
відповідності до законодавства при здійсненні господарських
операцій.[1]
Ф.Ф.Бутинець зазначає, що під внутрішнім аудитом
розглядають діяльність внутрішніх аудиторів, що здійснюється в
інтересах суб’єкта господарювання і включає перевірку та оцінювання
стану роботи підприємства та його структурних підрозділів
працівниками, які входять до складу підприємства. Внутрішній аудит
може розглядатись як невід’ємна частина загальної системи
управлінського контролю, причому роль внутрішнього аудиту
постійно розширюється шляхом доповнення його новими завданнями
з оцінювання якості інформації, що надається управлінською
інформаційною системою, оцінювання корисності методики аналізу
інформації,
що
застосовується
управлінським
апаратом
підприємства.[2]
Деякі автори висвітлюють внутрішній аудит як організовану на
економічному суб’єкті в інтересах органів його управління
регламентована його внутрішніми документами діяльність по
перевірці та оцінці роботи цього суб’єкту з метою встановлення
надійності та ефективності функціонування окремих складових
системи внутрішнього контролю.
Міжнародні стандарти аудиту трактують внутрішній аудит як
діяльність з оцінювання яка організована в межах суб’єкта
господарювання і яку виконує окремий відділ. Функції внутрішнього
аудиту охоплюють, зокрема, перевірку, оцінювання і моніторинг
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адекватності й ефективність функціонування систем бухгалтерського
обліку і внутрішнього контролю.
Пономаренко П.Г. вважає, що внутрішній аудит – це перевірка
дотримання встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку і
надійності функціонування внутрішнього контролю . [5]
Немченко В.В. характеризує внутрішній аудит у вигляді служби
що працює для оцінки роботи, яка здійснюється всередині суб’єкта
одним з його підрозділів та регламентується внутрішніми
документами. [3]
Дорош Н.І. окреслює внутрішній аудит як незалежне об’єктивне
підтвердження та консультування, розроблені для підвищення
ефективності та покращення діяльності підприємства.[5]
Верхоглядова Н. І вважає, що внутрішній аудит – це
регламентована внутрішніми документами організації діяльність, яка
здійснюється представниками спеціального контролю органу в рамках
допомоги органам управління (зборам засновників, спостережній раді,
раді директорів, виконавчому органу).[6]
Деякі науковці вважають, що впровадження внутрішнього
аудиту є недоцільним, бо це призводить тільки до додаткових
трудових та матеріальних витрат, а інші – стверджують навпаки. Але,
ми вважаємо, що впровадження внутрішнього аудиту є невід’ємною
складовою механізму управління виробничими витратами.
Вважаємо, що функції та можливості внутрішнього аудиту
залежать від характеру діяльності, розміру та структури підприємства.
Більшість авторів виділяють такі функції, як контрольну,
координаційну, аналітичну,інформаційну, консультативну, захисну,
кожна з яких має право на існування та відіграє свою роль залежно від
суб’єкта господарювання.
Таким чином, внутрішній аудит – це діяльність, яка організована
в межах суб’єкта господарювання і яку виконує окремий підрозділ
підприємства або окрема посадова особа. Головна увага внутрішнього
аудиту зосереджена на аналізі інформаційної системи, включаючи
систему бухгалтерського обліку і супутніх видів контролю, вивченні
фінансової та операційної інформації, дослідженні ефективності
роботи підприємства у цілому. Функції внутрішнього аудиту
охоплюють, зокрема, перевірку, оцінку і моніторинг адекватності й
ефективності функціонування систем бухгалтерського обліку та
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внутрішнього
контролю.
Внутрішній
аудит
є
складовою
внутрішньогосподарського контролю [4]
Але ми вважаємо, що внутрішній аудит – це незалежна, повна і
об’єктивна консультація, з питань ефективної діяльності
підприємства, його покращення і удосконалення. Він виступає як
«швидка допомога» для керівництва підприємства для здійснення
контролю на підприємстві. Погоджуючись з науковцями, які
розглядали тему внутрішнього аудиту можна сказати, що він є
елементом внутрішньогосподарського контролю, про те на даному
етапі розвитку вітчизняної економіки в багатьох підприємствах
проведення внутрішнього аудиту покладено на службу внутрішнього
аудиту, з кваліфікованими внутрішніми аудиторами, яка підзвітна
власникам. Наявність служби внутрішнього аудиту на підприємстві
значно підвищує ефективність її діяльності в цілому і викликає довіру
до підприємства як з боку зовнішніх аудиторів, інвесторів таінших
користувачів інформації.
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У статті розглянуто особливості організації обліку і контролю витрат
виробництва, принципи її формування та вплив на діяльність підприємств харчової
промисловості. Досліджено основні шляхи вдосконалення організації обліку і
контролю витрат виробництва, що спрямовані на забезпечення ефективного
функціонування підприємств харчової промисловості.
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formation and influence on the food industry. Studies of key ways to improve the
organization's accounting and control production costs, which are aimed at ensuring the
effective functioning of the food industry.
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Постановка проблеми. Харчова промисловість є важливою
структурною ланкою промислового виробництва та визначає рівень
економічного розвитку України, оскільки не лише задовольняє
потреби населення країни у високоякісній продукції, а й виступає
важливим джерелом поповнення бюджету.
Нестабільність економічної ситуації, підвищення конкуренції на
ринку та зменшення доходів вимагають від керівників та менеджерів
підприємств пошуку дієвих методів управління господарською
діяльністю. Ступінь задоволення інтересів підприємства, перш за все,
залежить від результатів його господарської діяльності, які включають
не просто отримання прибутку, але і забезпечення стабільного
розвитку виробництва. З цим пов’язані можливості реалізації
стратегічної мети підприємств. Витрати – це основний обмежувач
прибутку і, одночасно, головний фактор ефективності, на рівень якої
впливає обсяг пропозиції та управлінські рішення керівництва
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підприємства в системі господарювання. За цих умов неможливо
обійтись без ефективної організації обліку і контролю витрат
виробництва.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання передумов
організації та побудови обліку і контролю витрат досліджувались як
вітчизняними, так і науковцями близького і далекого зарубіжжя: М.Т.
Білухою, О.С. Бородкіним, Ф.Ф. Бутинцем, Б.І. Валуєвим, А.М.
Герасимовичем, С.Ф. Головим, З.В. Гуцайлюком, В.П. Завгороднім,
В.І. Єфименком, М.В. Кужельним, А.М. Кузьмінським, В.Г. Лінником,
О.В. Лишиленко, Є.В. Мнихом, Л.В. Нападовською, М.С. Пушкарем,
В.В. Сопком, М.Г. Чумаченком, П.С. Безруких, В.Б. Івашкевичем,
В.Ф. Палієм, С.О. Стуковим, А.Д. Шереметом, Й. Бедге, К Друрі, А.
Яруговою. Незважаючи на те, що різні аспекти методології обліку та
контролю витрат і собівартості, наукові засади організації обліку на
підприємствах, а також галузеві аспекти обліку виробництва знайшли
відображення в працях вказаних науковців, але такі дослідження не
здійснювались до впровадження в Україні ринкових умов і саме тому
їх наукові праці за даним напрямком не розкривають сучасних
проблем організації та методології обліку й контролю витрат та
формування собівартості в харчовій промисловості. Серед основних
проблем, що потребують самостійного дослідження, є: організаційні
аспекти галузевої облікової моделі витрат та собівартості, контроль
витрат та собівартості в галузі, модель інформаційного забезпечення
управління витратами та собівартістю в харчовій промисловості. Саме
це визначає актуальність обраної теми, побудову, завдання та цільову
спрямованість даного дослідження.
Мета дослідження. Метою дослідження є визначення і
обґрунтування ефективної організації обліку і контролю витрат
виробництва підприємств харчової промисловості.
Викладення основного матеріалу дослідження. Харчова
промисловість є важливим складником агропромислового та
промислового комплексів, займає провідне місце у структурі
промислового виробництва України впродовж багатьох років.
Складність процесу організації бухгалтерського обліку й
контролю в управлінні господарством пов’язана з наявністю
численних варіантів узгодження можливостей людей, техніки,
природних умов та інших складових цього процесу. Істотними
чинниками є також постійне зростання масштабу виробництва,
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динамічність процесів, які відбуваються в економіці. Усе це зумовлює
появу багатьох внутрішніх і зовнішніх зв’язків.
Організація обліку витрат виробництва – це сукупність процесів
або дій, які призводять до створення і вдосконалення облікових
процедур, пов’язаних з витратами виробництва, а також об’єднання
людей, котрі спільно реалізовують дану програму.
Ефективна організація обліку і контролю витрат ґрунтується на
дотриманні певних принципів - сукупності правил, положень і норм,
які спрямовані на оптимізацію витрат виробництва на підприємстві.
До загальних принципів управління витратами належать: дотримання
системного
підходу,
цілісності,
всебічності,
субординації,
динамічності, випереджувального відображення, системотвірних
відносин окремих частин і елементів [2]:
- принцип цілісності потребує розглядати систему як об’єкт, як
цілісне явище, якість якого не зводиться до властивості будь-якої з
окремих частин, які утворюють її;
- принцип всебічності передбачає врахування всіх внутрішніх
зв’язків і відносин системи, усіх факторів, що впливають на її
функціонування;
- принцип субординації потребує будувати ієрархію елементів та
відносин за чітко визначеними критеріями (мобільність, адекватність
тощо);
- принцип динамічності встановлює, що всі характеристики
системи слід розглядати не як постійні, а як такі, що змінюються до
своєї протилежності;
- принцип випереджувального відображення означає постійну
наявність проблем, розв’язання яких продиктоване часом, а отже,
потребує прогнозування найімовірнішого стану всіх систем у
майбутньому;
- принцип системотвірних відносин потребує визначення саме
тих зв’язків між частинами (елементами) системи, які забезпечують її
цілісність, існування та розвиток.
Надзвичайно тісно з принципами організації обліку і контролю
витрат виробництва пов’язані її завдання. Ефективна організація і
методика бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського
контролю процесу виробництва продукції харчової промисловості
потребує вирішення таких завдань:
- визначити вплив організаційних і технологічних особливостей
40

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

функціонування підприємств харчової промисловості на побудову
обліку витрат і виходу продукції, що дозволить визначити особливості
організації та ведення обліку процесу виробництва у зазначених
підприємствах;
- обґрунтувати необхідність створення центрів відповідальності
на підприємствах, для організації та розробки методики обліку за
ними та з метою внутрішньогосподарського контролю за показниками
господарської діяльності підрозділу і їх впливу на діяльність
підприємства в цілому;
- удосконалити і теоретично обґрунтувати класифікацію витрат на
виробництво підприємств харчової промисловості, на підставі аналізу
переваг і недоліків вітчизняних і зарубіжних методів обліку витрат і
методів калькулювання для чіткого визначення об’єктів калькулювання,
об’єктів обліку та одиниць калькулювання;
- дослідити стан обліку і контролю витрат виробництва і
формування собівартості продукції, виявити недоліки в організації і
методології, встановити причини та розробити пропозиції, спрямовані
на удосконалення обліку і контролю в інформаційному забезпеченні
управління підприємством в ринкових умовах господарювання;
- вивчити структуру виробництва продукції з метою
спрямування обліку і контролю в оперативному управлінні витратами
за місцями їх виникнення і центрами відповідальності;
- дослідити методологію обліку і калькулювання собівартості
продукції галузі щодо її відповідності вимогам ефективного
управління витратами з використанням комп’ютерної мережі АРМ
підприємства;
- визначити організаційно-методологічні концепції обліку і
контролю в інформаційному забезпеченні прогнозування та
попередження непродуктивних витрат у виробництві продукції з
застосуванням
економіко-математичного
моделювання
і
комп’ютерних технологій;
- дослідити організацію і методику внутрішньогосподарського
контролю з урахуванням особливостей діяльності підприємств та
надати пропозиції щодо їх удосконалення;
- визначення математичної моделі прогнозування гармонізації
економічних інтересів підприємства і робітників;
- розробка системи мотивації праці робітників підприємства з
використанням гнучкого стимулюючого механізму.
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Організація бухгалтерського обліку витрат – це складний
комплексний процес, який включає, крім відображення інформації на
рахунках обліку у відповідності до нормативної бази (план рахунків,
П(С)БО та інші), групування витрат за об’єктами обліку. При цьому
необхідною вимогою є ведення обліку за їх видами, місцями
виникнення, центрами відповідальності, носіями витрат.
Облік витрат за їх видами є необхідною умовою сумового
контролю за витратами. Облік витрат за місцями їх виникнення
характеризує можливий напрямок організації обліку виробничих
витрат. У даному випадку відбувається її планування та нормування.
Облік витрат виробничих підприємств – це сукупність робіт з
групування та відображення у аналітичному розрізі вартості
матеріальних, трудових та інших ресурсів витрачених у звітному
періоді [6]. До нього відноситься:
- суцільне, безперервне, належне документування витрат;
- відокремлення витрат за видами та економічними елементами;
- визначення витрат за напрямками;
- відповідність витрат технологічним стандартам, інструкціям,
технічним умовам, нормам, лімітам, нормативам, картам;
- групування за центрами витрат (центрами відповідальності);
- групування витрат за об’єктами обліку та калькуляційними
статтями;
- розподіл непрямих витрат за об’єктами калькулювання;
- групування витрат за рахунками бухгалтерського обліку;
- формування інформаційної бази для здійснення аналізу,
контролю та управління.
Організація обліку витрат на високому рівні забезпечує точність,
достовірність калькуляції, а це сприятиме підвищенню ефективності
управління. Критична оцінка практики ведення обліку витрат у
виробничих підприємствах дає змогу виявити суттєві недоліки, а саме:
- недостатню аналітичність статей калькуляції;
- відсутність єдиного підходу до відображення інформації у
різних підрозділах;
- відсутність групування витрат за місцями виникнення,
центрами відповідальності;
- неналагодженість документообороту в часі.
Такі недоліки викликають труднощі з узагальненням інформації
через нехтування окремими показниками. Як результат – зниження
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достовірності облікової інформації, неточність калькуляційних
розрахунків та неможливість ефективного управління. Тому
удосконалення організації обліку витрат потрібно розглядати по
кожному завданні.
Адаптація документообігу до обраної інформаційної системи
полягає в доповненні існуючих первинних документів новими та
встановленні графіка руху документів відповідно з періодичністю
звітів інформаційної системи. Існуючі документи, що відображають
витрати підрозділів (акти на списання матеріалів, акти прийому-здачі
робіт, довідки про виконані роботи, путьові листи, відомості та ін.),
доповнюються новими документами, які вводяться поруч із діючими
(форма оперативного обліку та контролю витрат, тижнева довідка для
заповнення форми). Графік складання документів встановлюється,
виходячи з 1-2 тижневого інтервалу підготовки звітності в
інформаційній системі. Розподіл відповідальності за формування
витрат та створення механізму мотивації є дуже важливим. За поточні
витрати відповідальність несе керівник відповідного підрозділу
(центру витрат) у частині регульованих витрат. Обов'язковим
елементом ефективного управління витратами є система мотивації
ресурсозбереження, яка будується у вигляді премій за виконання норм
та нормативів або відсотку від економії проти норм [9, с. 42].
Висновки. Отже, для ефективного функціонування підприємств
харчової промисловості необхідною основою є правильна організація
обліку і контролю витрат виробництва, а це означає створення єдиної,
раціональної, чітко та безперебійно функціонуючої системи з певними
цільовими установками та взаємопов'язаними елементами.
Побудову та удосконалення організації обліку і контролю витрат
виробництва на підприємствах пропонуємо здійснювати шляхом:
- виділення основних понять і процедур організації обліку і
контролю витрат;
- виявлення існуючих проблем формування та контролю витрат
на підприємстві;
- формування моделі управління витратами з урахуванням
особливостей галузі та підприємства;
- побудови інформаційної системи;
- адаптації документообігу до обраної інформаційної системи;
- розподілу відповідальності за формування витрат та створення
механізму мотивації і стимулювання їх зниження.
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Таким чином, впровадження сучасних наукових і практичних
методів організації обліку і контролю витрат виробництва є основою
розвитку підприємств харчової промисловості та функціонування
галузі загалом.
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У статті розглянуто теоретичні основи визначення економічної сутності
прибутку. Досліджено та проаналізовано історичний розвиток концепції його
формування, а також узагальнено сучасне розуміння даної категорії.
Ключові слова: прибуток, економічна категорія, концепції прибутку.
Theoretical bases of determination of economic essence of income are considered in
the article. Investigational and historical development of conception of his forming, and also
generalized modern understanding of this category, is analysed.
Keywords: income, economic category, conceptions of income.

Постановка проблеми. Важливою категорією економіки в
цілому та головною метою здійснення підприємницької діяльності
виступає прибуток. Він відіграє провідну роль, висвітлюючи
різнобічні економічні взаємозв’язки у процесі відтворення та
забезпечує соціальний розвиток підприємства.
Поняття прибутку є і досі дискусійною категорією. Дослідження
його економічної сутності бере початок ще з XVII ст. і продовжується
до сьогодні. Серед великої кількості економічних теорій, теорію
прибутку економісти характеризують як одну з найважливіших
проблем економіки та господарської практики.
Метою статті є дослідження історичного розвитку концепцій
економічної сутності прибутку та узагальнення існуючих визначень
даної категорії в сучасних умовах ринкової економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у
дослідження економічної сутності прибутку, визначення джерел його
походження зробили такі вчені-економісти, як Т. Мен, А. Бабо,
В.Петті, А. Сміт, Д. Рікардо, Ж. Сей, К. Маркс, П. Самуельсон,
Й.Шумпетер та ін. В сучасних умовах даному питанню продовжує
приділяти першочергову увагу значна частина вітчизняних та
зарубіжних економістів. Зокрема серед них можна виділити
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І.А.Бланка, С.Ф. Покропивного, Л.І. Шваба, С.В. Мочерного,
М.М.Павлишенко, В.І. Блонську та ін. [1-13]. Але, необхідно
зазначити, що як економісти-класики так і сучасні вчені-економісти не
мають єдності думок щодо визначення змісту категорії «прибуток»,
тому теорія прибутку досі залишається незавершеною та містить в
собі певні протиріччя.
Виклад основного матеріалу дослідження. Протягом декількох
століть економістами-класиками досліджувалась сутність поняття
«прибуток» та висловлювались різні концепції його формування. В
економічній літературі одні автори розглядають прибуток у вигляді
заробітної плати, відсотку та ренти, інші стверджують, що – це
відсоток на капітал.
Еволюція поглядів на сутність прибутку починається з часів
виникнення меркантилізму, найвидатнішим представником якого в
Англіїї був Т. Мен. Джерелом прибутку меркантилісти вважали
зовнішню торгівлю. Вони стверджували, що прибуток утворюється у
сфері обігу, і визначали його як різницю між продажною і покупною
вартістю товару.
З приводу прибутку французький економіст А. Бабо у своїй
роботі «Прибуток» відзначає, що «всі автори сходяться в тому, що
прибуток представляє собою різницю, відхилення, залишок».
Дослідники одностайно розглядають прибуток як «щось», що
міститься у виручці від продажу. Розбіжності, причому досить істотні,
виникають при спробі встановити, з яких же компонентів складається
це «щось». Це свідчить про те, що питання про джерела прибутку все
ще залишається відкритим[2, с.119].
Еволюцію поглядів на природу прибутку прийнято розглядати з
точки зору меркантилістів, хоча особливої теорії прибутку у них не
було. Вони просто виводили її з обміну як різницю між продажною і
купівельною ціною товару.
З виникненням у XVII ст. в Англії класичної школи політичної
економії, засновником якої був Вільям Петті виникає твердження про
«виробниче» походження прибутку, джерелом якого є не сфера обігу,
а праця, виробництво. Виходячи з того, що робітник в процесі праці
одержує не всю створену ним вартість, а лише мінімум засобів
існування.
Представники французької школи фізіократів (ХVІІІ ст.)
стверджували, що прибуток підприємства утворюється у сфері
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товарно-грошових відносин, проте вони помилково вважали єдиною
продуктивною галуззю сільське господарство. Єдиною формою
додаткового продукту у них виступала земельна рента, а прибуток і
процент розглядалися лише як її частини.
Шотландський економіст Адам Сміт був першим, хто
охарактеризував прибуток як суму, яка може бути витрачена без
вилучень капіталу. Англійський економіст Дж. Хікс уточнив це
визначення, стверджуючи, що прибуток у виробництві – це сума, яку
виробниче підприємство може витратити протягом певного проміжку
часу і в кінці цього проміжку мати той же рівень матеріального
добробуту.
А. Сміт у роботі «Багатстві народів» підкреслив той факт, що
«прибуток» капіталіста не включає «заробітну плату» за управління.
Прибуток визначається, як пише А. Сміт, «вартістю спожитого у
справу капіталу і буває більше або менше в залежності від розмірів
цього капіталу» і її не слід плутати із заробітною платою, яка
встановлюється «відповідно до кількості, вагою або складністю
передбачуваної праці з нагляду і управління»[3, с.210].
Д. Рікардо, представник класичної політичної економії XVIIІ і
початку XIX ст. був прибічником та продовжувачем теорії трудової
вартості А. Сміта. На думку Рікардо прибуток і заробітна плата є не
джерелами, а складовими частинами вартості, що створюється
працею. Аналізуючи співвідношення прибутку із заробітною платою,
він приходить до висновку, що зростання заробітної плати призводить
до зменшення прибутку, і навпаки, збільшення прибутку відбувається
внаслідок зниження заробітної плати.
Надалі концепція продуктивності капіталу переростає в теорію
трьох факторів виробництва – праці, капіталу і землі,
основоположником якої був Ж.Б. Сей. Він стверджував, що дані
фактори виробництва мають самостійне значення у створенні доходів
капіталістів та землевласників. Прибуток розглядався ним як
винагорода підприємця за його промислові здібності в процесі
поєднання всіх факторів виробництва.
Тривалий час (кінець ХІХ – кінець ХХ ст.) вважалося, що
найбільш правдиве і єдине правильне тлумачення прибутку дали
класики марксизму. За Марксом прибуток – частина додаткової
вартості, створеної в процесі виробництва, яку промисловець оплачує
персоналу на те, що він реалізує вироблений товар[4, с.82]. Проте,
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теорія прибутку К. Маркса була піддана жорсткій критиці з боку
багатьох вчених-економістів, яка триває і понині. В результаті
з'явилися нові концепції прибутку, в яких заперечується експлуатація
праці капіталом, а сам капітал визнається в якості самостійної
продуктивної сили.
В умовах колишнього СРСР, коли визначені планом контрольні
цифри й індивідуальні економічні нормативи тривалий час практично
не змінювались, прибуток визначався як похідний показник від інших
планових величин. Він дорівнював різниці між плановим обсягом
реалізованої продукції в оптових цінах та її собівартістю.
Погляди багатьох економістів Заходу на природу вартості, ціни і
прибутку ґрунтуються на маржиналістській теорії, відповідно до якої
оцінка економічних процесів і явищ проводиться на основі
використання крайніх величин - граничної корисності, граничної
продуктивності, граничних витрат. На основі теорії граничної
продуктивності прибуток (тут мова йде про середній прибуток)
отримала двояке тлумачення – як винагороду особливого чинника –
капіталу і як конкретний дохід підприємця від усіх факторів
виробництва. Австрійські неокласики зводили середній прибуток до
відсотка і висловлювалися про відсутність надприбутку, іменованого
підприємницьким прибутком, в умовах «досконалої» конкуренції. При
такому підході прибуток зводиться до граничного продукту капіталу і
не змішується з винагородою інших факторів.
У вченні А. Маршалла, прибуток – дохід підприємця, або
комплексний дохід, що включає відсоток на власний капітал та
винагорода за ризик. Таким чином, прибуток не є винагородою
особливого фактора, а зводиться до плати за різні фактори, у тому
числі землю і «праця» [2, с.121].
В теоріях англійських неокласиків сукупний дохід підприємця
отримує назву «нормальний» прибуток і включається у витрати
виробництва. «Нормальний» прибуток вважається винагородою
підприємця за його працю і вкладені ним грошові кошти і природні
ресурси. Нормальний прибуток – альтернативна вартість
використання підприємницької здібності. Коли підприємство отримує
тільки нормальний прибуток, то його дохід повністю витрачається на
покриття всіх витрат підприємства[3,с.211].
В країнах з розвинутою ринковою економікою прибуток не
пов’язують з витратами тільки живої праці. Так, П. Самуельсон
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визначає прибуток як «надзвичайно різносторонню категорію». Він
вважає, що джерелом прибутку є дохід від факторів виробництва,
винагорода за підприємницьку діяльність та впровадження технічних
нововведень. До прибутку також відносяться розбіжність між
очікуваним та фактичним доходом у зв’язку з невизначеністю
(ризиком), монопольний дохід[4, с. 85].
У сучасних умовах існують різні погляди щодо поняття
прибутку, однак при цьому значна більшість вчених характеризує
лише його кількісний аспект. На думку А.А. Мазаракі, прибуток як
економічний показник являє собою різницю між ціною реалізації та
собівартістю продукції (товарів, послуг), між обсягом отриманого
виторгу та сумою витрат на виробництво й реалізацію
продукції[5,с.721].
За визначенням С.Ф. Покропивного, прибуток – це та частина
виторгу, що залишається після відшкодування усіх витрат на
виробничу і комерційну діяльність підприємства. Характеризуючи
перевищення надходжень над витратами, прибуток виражає мету
підприємницької діяльності і є головним показником її
ефективності[9,с.421].
Л.І. Шваб зазначає, що прибуток як узагальнювальний
фінансовий показник діяльності підприємства – це та частина його
виторгу, що залишається після відшкодування всіх витрат на
виробничу й комерційну діяльність підприємства[10,с.439].
Однак усі ці трактування характеризують насамперед кількісний
аспект прибутку, що є очевидним, проте замовчується його
економічна природа. Російський економіст Д.С. Моляков під
прибутком розуміє грошове втілення частини вартості додаткового
продукту. А.М. Поддєрьогін визначає прибуток як частину заново
створеної вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу,
тобто, наголошуючи на важливості процесу реалізації виробленого
продукту[3,с.212].
Змістовим є визначення І.О. Бланка, який стверджує, що
прибуток – це втілення у грошовій формі чистого доходу
підприємства на вкладений капітал, який характеризує його
винагороду за здійснення підприємницької діяльності та є різницею
між сукупними доходами та сукупними витратами у процесі
здійснення цієї діяльності[1,с.122].
Влучніше розкриває економічну суть прибутку визначення
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українського вченого-економіста С.В. Мочерного про те, що прибуток
– перетворена похідна форми додаткової вартості, яка з кількісного
аспекту є різницею між ціною продажу товарів і витратами капіталу на
її виробництво. Адже незаперечним фактом є те, що кількісно
прибуток відображається як різниця між ціною товару та витратами на
його виробництво, однак вчений, цілком доречно, зауважує, що
прибуток відображає перетворену похідну форму додаткової
вартості[6,с.638].
Інші поняття «прибутку» у сучасній економічній літературі
подано у таблиці 1.1.
Таблиця 1.1.
Визначення поняття «прибутку» у сучасній економічній
літературі [8, с.320]
Автор
Бикова А.О.
Біла О.Г.
Блонська В.І.

Бойчук І.М.
Золотогоров В.Г.
П(С)БО 3 „Звіт про
фінансові
результати ‖
Павлишенко М.М.

Визначення
Це частина доходу виробничого підприємства,
кінцевий фінансовий результат його діяльності та
одне з джерел засобів на підприємстві.
Це позитивний фінансовий результат господарської
діяльності підприємства, який є перевищенням
сукупних доходів над сукупними витратами.
Це одна з форм чистого доходу в умовах розвинутих
товарно-грошових відносин, що виражає вартість
додаткового і частково необхідного продукту.
Це частина доходу, яка залишається підприємству
після відшкодувань усіх витрат, пов’язаних з
виробництвом і реалізацією продукції та іншими
видами діяльності.
Це сума коштів, на яку дохід виробничого
підприємства перевищує витрати.
Це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з
ними витрати.
Це перевага від продажу продукції та послуг над
витратами на реалізацію.

Прибуток являє собою грошову форму чистого доходу
суспільства. Як економічна категорія він відображає сукупність
економічних відносин, пов’язаних з утворенням національного доходу
і його розподілом.
На нашу думку, прибуток – це економічна категорія, котра є
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можливістю підприємства розширювати свій бізнес без залучення
зовнішніх джерел фінансування.
Також зазначимо, що прибуток підприємства являє собою дохід
підприємця на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за
ризик здійснення своєї діяльності.
Дослідивши еволюцію поглядів науковців на економічну
сутність прибутку, неможна однозначно стверджувати, яка з
наведених теорій є найбільш вірною, оскільки кожна з них пояснює
певний важливий аспект даного питання, а узагальнення даних
поглядів становить сучасну теорію прибутку, яка досі залишається
незавершеною та потребує подальших досліджень.
Висновок. Проаналізувавши різні концепції до визначення
категорії «прибуток», можна зробити висновок, що під впливом
розвитку науки і техніки втрачається абсолютна значущість підходу
до тлумачення прибутку як частини додаткового продукту, так як
жива праця перестає бути головним джерелом суспільного багатства, а
її питома вага у відтворювальному процесі помітно падає.
Трактування категорії «прибуток» постійно модифікуються на основі
розвитку основних положень класичної політичної економії.
На нашу думку, прибуток варто розглядати не тільки як кінцевий
фінансовий результат ефективної діяльності будь-якого підприємства.
Він є ще й основною стратегічною метою та стимулом подальшого
розвитку підприємства.
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У статті розкриті та узагальнені теоретичні засади ефективності системи
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Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Успішна
робота тієї або іншої галузі економіки, у тому числі й сільського
господарства, залежить від ефективності діяльності кожного
підприємства, що у свою чергу, залежить від ефективності
функціонування її системи управління.
Ефективність управління визначається різними показниками
об’єкта управління, що мають кількісний і якісний характер.
Результативність діяльності сільськогосподарських підприємств
залежить від якості використання матеріальних, фінансових і трудових
ресурсів. Виходячи із цього, ефективною можна вважати таку систему
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управління, при якій створюються сприятливі умови для досягнення
виробничим колективом поставлених цілей в оптимальний термін при
найвищих кількісних і якісних показниках і необхідних витратах
ресурсів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питання дослідження ефективності управління
в сільськогосподарських підприємствах на теоретичному та
практичному рівнях висвітлюється у працях таких вітчизняних
вчених, як В.Г. Андрійчук, Л.В. Петіна, А.В. Світлична, О.Д.
Гудзинський, С.І. Дем’яненко, Й.С. Завадський, П.М. Макаренко, Л.І.
Михайлова, П.Т. Саблук та інші.
Проте, незважаючи на значні наукові та практичні доробки
вчених-економістів, досі залишається недостатньо вирішеним питання
узагальнення підходів і критеріїв щодо ефективності саме системи
управління в сільськогосподарських підприємствах.
Цілі статті. Дослідити суть поняття «ефективність управління»,
виявити основні його складові, показники та критерії оцінки.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Визначальним
фактором
для
розвитку
й
ефективного
функціонування
агропромислового комплексу України є успішна діяльність його
складових - сільськогосподарських підприємств країни. На роботу
будь-якого господарства значно впливає існуюча система управління
виробництвом.
Однією
з
головних
проблем
вітчизняних
сільськогосподарських підприємств поряд з місцем розташування,
спеціалізацією і забезпеченістю капіталом залишається менеджмент,
тобто управління в ринкових умовах.
Кількісні і якісні характеристики показників об’єктів управління
складають результативність діяльності керуючої системи, що у свою
чергу виступає основою для поняття «ефективність управлінської
діяльності». Її можна розглядати як соціально-економічну категорію,
що розкриває взаємозв’язок між результатами управлінської
діяльності, вираженими техніко-економічним і соціальним ефектом, і
витратами управлінської праці на досягнення цих результатів. Ціль
управління господарством - ефективне функціонування й розвиток
виробництва. Тому про ефективність і якість управління, насамперед,
можна судити за досягнутими економічними та соціальними
результатами.
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Управління, як і будь-який інший вид діяльності, вимагає своєї
конкретної оцінки, визначення його ефективності. Поняття
«ефективність управління» не одержало поки чіткого визначення і
тлумачення ні в науковій літературі, ні в практиці управління.
Ефективність
управління
в
сільськогосподарському
підприємстві на пряму пов’язана з такою економічною категорією як
ефективність виробництва, що в свою чергу вимагає органічного
поєднання і взаємодію чотирьох факторів − робочої сили, основних
засобів, предметів праці і землі.
Як зазначає у своїх наукових працях В.Г. Андрійчук, ефективна
системи управління підприємством - це система, при якій
створюються сприятливі умови, що забезпечують досягнення
виробничим колективом поставлених цілей в оптимальний термін при
оптимальних кількісних і якісних показниках і необхідних витрат
ресурсів. Ефективність управління показує, якою мірою керована
система реалізує мету.
На думку В. Ситниченко, ефективність управління −
результативність управлінської діяльності, що визначається як
відношення оптимальних результатів від реалізації певних
управлінських важелів в господарстві до витрат, які супроводжують їх
одержання [2, C. 58].
У свою чергу Завадський Й.С. вважає, що ефективність
управління − це досягнення найвигіднішого співвідношення між
результатами діяльності апарату управління і використаними для
одержання цих результатів матеріальними, трудовими і фінансовими
ресурсами. На його думку ефективність досягається за рахунок
прийняття більш раціональних рішень з технологічних, економічних,
організаційних, соціальних й інших питань, а також прийняття рішень
на основі багатоваріантних розрахунків і неухильного впровадження
їх у життя.
Аналізуючи ефективність системи управління в середині
сільськогосподарського підприємства слід виділяти такі її складові як
економічна, організаційна та соціальна ефективність. Економічна
ефективність управління відображає економічні результати діяльності
господарства. Організаційна ефективність характеризує якість
організаційної побудови сільськогосподарського підприємства.
Соціальна - відображає вплив системи управління на процеси
формування життєво-побутових та професійних характеристик.
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Поряд з існуючими складовими ефективності управління В.Г.
Андрійчук виділяє також ефективність технологічну, як результат
взаємодії факторів виробництва, що характеризує досягнуту
продуктивність живих організмів, які використовуються в сільському
господарстві як засоби виробництва.
Ефективність управління може проявлятися у різних формах та
її складових. Так, за сферою застосування розрізняють загальну,
локальну і часткову ефективність. Загальна характеризує ефективність
виробництва на підприємстві в цілому; локальна − окремі стадії
виробництва, розподілу, обміну та споживання; часткова −
ефективність використання в процесі виробництва певних ресурсів.
За
рівнем
виробництва
ефективність
поділяють
на
народногосподарську та госпрозрахункову. Народногосподарську
ефективність визначають, виходячи з інтересів, мети і завдань країни;
госпрозрахункова ефективність відображає результати діяльності та
витрати окремого сільськогосподарського підприємства.
Ефективність поділяють також відповідно до об’єктів
визначення на ефективність діючого виробництва; ефективність
капітальних вкладень; ефективність розвитку агротехнологій;
ефективність зовнішньоекономічних зв’язків; ефективність охорони
навколишнього середовища.
Крім того, за призначенням і методами розрахунку розрізняють
абсолютну та порівняльну ефективність. Абсолютна економічна
ефективність визначається по підприємству в цілому та характеризує
загальний ефект від використання ресурсів і витрат.
Порівняльна економічна ефективність характеризує економічні
переваги одного варіанта над іншими щодо раціонального
використання ресурсів і витрат.
Ефективність управління все частіше ототожнюється з
економічністю: корисний результат порівнюється з витратами
діяльності, причому серед останніх виділяють витрати, що дійсно
впливають на одержання корисного результату. Ефективність системи
управління підприємством визначається в цьому випадку як
економічний ефект від прийняття управлінських рішень.
Ефективність
управління
визначається
ефективністю
функціонування й використання кожного елемента системи
управління - раціональністю організаційної структури, застосуванням
науково-обґрунтованих та передових методів управління, швидкістю,
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повнотою
інформаційного
обслуговування,
кваліфікацією
управлінських кадрів, їх умінням творчо підходити до вирішенню
конкретних проблем управління.
Критерії ефективності управління перебувають у тісному зв’язку
із цілями підприємства. Специфіка управління полягає в тому, що
вироблення цілей є функцією самого управління, а їх реалізація
здійснюється як у рамках функціонування управління, так і в рамках
керованого об’єкта.
Сучасна теорія управління приходить до необхідності, поперше, узгодження показників ефективності управління з показниками
ефективності й продуктивності всього підприємства; по-друге, до
необхідності
обліку багатобічного впливу управління на
підприємство, використовуючи набір додаткових критеріїв. В цьому
випадку система управління підприємством і її ефективність
розглядається не на одному, а на трьох рівнях:
- як органічна частина системи вищого рівня;
- як самостійна цілісна система;
- як зосередження компонентів, що входять у цю систему, із
притаманними їм специфічними властивостями [3, C. 46-47].
У цьому випадку ефективність управління на першому рівні
може бути виражена через результативність діяльності підприємства,
тому
що
результат
діяльності
управління
проявляється
опосередковано через результати всього підприємства, у взаєминах її
із зовнішнім середовищем.
На другому рівні ефективність системи управління виражається
через характеристики її здатності до самостійної дії, тобто до
розв’язання завдань, що безпосередньо стоять перед нею і досягнення
поставлених цілей. На третьому рівні виділяється ефективність дії
складових системи. Саме тут можуть бути розглянуті в конкретних
формах функціонування сил та засобів, що входять у систему як у
техніко-організаційному, так і в соціально-психологічному плані.
Продукт управлінської діяльності також знаходиться на трьох
рівнях. По-перше, він виступає як кінцевий, у вигляді тієї або іншої
ефективності виробництва,
і
є результатом ефективності
функціонування об’єктів управління й самої управлінської діяльності.
По-друге, він виступає як проміжний, у вигляді якості й економічності
діяльності системи управління в цілому. По-третє, він є втіленням
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якості виконання функцій і етапів управлінської праці, характеру
використання наявних сил і засобів управління [2, C. 25].
Висновки. Аналіз існуючих теоретичних і практичних підходів
щодо показників ефективності управління в рамках підприємства
дозволяє виділити наступні напрямки аналізу різних сторін
ефективності, як складових загальної ефективності управління. Поперше, це економічні показники ефективності управління. По-друге,
це ефективність у забезпеченні зовнішньої й внутрішньої соціальної
політики; співвідношення цілей організації й суспільства. По-третє, це
ефективність управління як саморегулювальної системи, ефективне
функціонування
якої
забезпечує
організаційна
структура
підприємства; адаптаційна здатність до вимог ринку та зовнішнього
оточення, змінам умов поведінки покупців, контрагентів, тощо.
Окремо також можна виділити ефективність інформаційної системи та
інформаційне
забезпечення
системи
управління
сільськогосподарського підприємства.
Таким чином, сучасний комплексний аналіз системи управління
підприємства, з погляду на його ефективність, включає багатобічний
облік економічних, організаційних, соціальних, технічних та
інформаційних показників виробничої діяльності, від яких залежать
успішний розвиток сільськогосподарського підприємства, якість
виробленої продукції або послуг, задоволеність споживачів тощо.
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В статті обґрунтовано необхідність формування теоретичних засад
податкового контролю як загального системного поняття та формулювання
практичних рекомендацій щодо вдосконалення методики здійснення контрольних
процедур
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The article substantiates the necessity of forming the theoretical basis of the tax
control system as a general concept and formulation of practical recommendations for
improving the methods of control procedures
Keywords::control, tax control, administration.

Постановка проблеми. Формування податкової політики на
засадах економічної ефективності, стабільності, прозорості й
наближення її до міжнародних та європейських стандартів не можливе
без ефективного податкового контролю. Перед податковим контролем,
як складовою господарського контролю, стоять завдання подолання
нерівномірного розподілу податкового навантаження в економіці,
вдосконалення неефективної на сьогодні системи податкових пільг,
зменшення заборгованості зі сплати податків і зборів до бюджету,
сприяння розробці та запровадженню стабільного, прозорого
законодавства з метою детінізації української економіки та легалізації
доходів юридичних і фізичних осіб. Значимість податкового контролю
в умовах трансформаційної економіки особливо зростає через суттєву
залежність від податкової складової бюджетів усіх рівнів, все ще
низьку податкову культуру населення в цілому і платників податків,
зокрема .
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання
методології податкового контролю розглядаються в працях
А.В.Бризгаліна, Ю.Б. Іванова, М.М. Весельського, Л.К. Воронової,
Г.Ю. Ісаншиної, А.Г. Загороднього, А.Я. Кізими, А.Н. Козиріна,
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А.І.Крисоватого, М.П. Кучерявенка І.І. Кучерявого, В.М. Мельника,
О.А. Ногіна, В.А. Онищенка, А.М. Поддєрьогіна, Д.В. Реви,
В.М.Родіонова, Л.А. Савченка та інших.
Проте, існують протиріччя, що виникають в теоретичних і
методичних питаннях, які в свою чергу призводять до того, що окремі
судження щодо цієї ланки державного управління залишаються
необґрунтованими
Метою дослідження є обґрунтування необхідності формування
теоретичних засад податкового контролю як загального системного
поняття та формулювання практичних рекомендацій щодо
вдосконалення організації, методики здійснення контрольних
процедур податковим органами України.
Викладення основного матеріалу дослідження. Першим
законодавчим актом, в якому визначено поняття податкового
контролю став Податковий кодекс України від вiд 02.12.2010 р. №
2755-VI поняття, відповідно до Розділу ІІ «Адміністрування податків,
зборів (обов’язкових платежів)», податковий контроль – система
заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю
правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і
зборів, а також дотримання законодавства з питань проведення
розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та
іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи. Основними контролюючими органами, які
здійснюють контроль за правильністю нарахування та перерахування
до бюджету податку на прибуток є органи державної податкової
служби.
Податковий
контроль
визначається
переважно
законодавством, тоді як в працях багатьох авторів висвітлюється
поняття податкового аудиту, який в деяких науковців ототожнюється з
податковим контролем, незважаючи на те, що аудит, зазвичай,
захищає інтереси власників або керівництва підприємства, а не
держави 1.
Податковий контроль є однією з функцій податкових органів, на рис.1
охарактеризуємо податковий контроль як систему.
Проаналізувавши схему бачимо, що проведення податкового
контролю це складний механізм, який потребує обґрунтованого
закріплення через систему правових норм, які охоплює податкове
право.
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СИСТЕМА ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
Суб’єкти

Держава (органи ДПС), платники податків

Об’єкт
и

Господарська діяльність
оподаткуванню

Форми

Принципи

яка

підлягає

- Реєстрація й облік платників податків;
- облік податків та інших обов’язкових
платежів;
- проведення податкових перевірок, в
тому числі перевірки, що здійснюються
декількома державними
контролюючими органами спільно;
- консультації та роз’яснювальна робота;
- одержання пояснень від платників
податків та інших осіб;
- обмін інформацією з іншими
державними органами
об’єктивність
повнота
ефективність
гнучкість
- раціональність,
- конкретність.
-

Рис. 1 Основні елементи системи податкового контролю.
З огляду на це, актуальним і першочерговим науковопрактичним завданням є виокремлення вихідних теоретичних
положень податкового контролю, що слугують базою прийняття
управлінських рішень у цій сфері. Невідкладних перетворень потребує
й чинне податкове законодавство, норми якого нині містять безліч
суперечностей і невідповідностей, що дає змогу платникам податків як
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уникати оподаткування, так і ухилятися від сплати податків.
Вивчення даного питання є актуальним для України, адже
відносини, які складаються з приводу податкових платежів,
стосуються широкого спектру питань: від розробки та закріплення
певної форми платежу до контролю за правильністю його нарахування
і внесення до бюджету відповідного рівня. Ця група відносин зачіпає
різних суб’єктів, між якими формується певна підпорядкованість і
система інтересів, а це вимагає відповідної системи регулювання.
Основною формою податкового контролю є податкова
перевірка. Саме ця форма контролю є найбільш ефективною з точки
зору виявлення та стягнення недоїмок, забезпечення податкових
надходжень до бюджетів і державних цільових фондів. Податкові
перевірки забезпечують безпосередній контроль за повнотою і
правильністю обчислення податків і зборів, який може бути
реалізований тільки шляхом порівняння податкових розрахунків
(декларацій), які подають платники податків, з фактичними даними їх
фінансово-господарської діяльності3.
Одним з найважливіших факторів підвищення ефективності
контрольної роботи органів податкової служби є вдосконалення
діючих процедур контрольних перевірок. Необхідними ознаками будьякої дієвої системи податкового контролю є:
1) наявність ефективної системи відбору платників податків для
проведення документальних перевірок, що дає можливість обрати
найбільш оптимальний напрям використання обмежених кадрових і
матеріальних ресурсів податкової інспекції, добитися максимальної
результативності податкових перевірок при мінімальних витратах
зусиль і коштів, за рахунок відбору для перевірок таких платників
податків, ймовірність виявлення податкових порушень у яких
представляється найбільшою;
2) застосування ефективних форм, прийомів і методів
податкових перевірок, заснованих як на розробленій податковим
відомством єдиної комплексної стандартної процедури організації
контрольних перевірок, так і на міцній законодавчій базі, що надає
податковим органам широких повноважень у сфері податкового
контролю для впливу на недобросовісних платників податків;
3) використання системи оцінки роботи податкових інспекторів,
що дозволяє об'єктивно врахувати результати діяльності кожного з
них, ефективно розподілити навантаження при плануванні
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контрольної роботи.
Першочерговим завданням податкової інспекції є постійне
вдосконалення форм і методів податкового контролю (використання
найбільш ефективних методів, що дозволяють знизити витрати на
персонал і підвищити якість податкових перевірок). Для цього
необхідно оптимізувати кількість проведених перевірок, тобто
перевіряти недобросовісних платників податків, ймовірність
виявлення порушень у яких найбільша4.
Висновки. На основі поданої вище інформації, можна зробити
висновок щодо важливості та високої пріоритетності податкового
контролю в Україні. Податковий контроль повинен виконувати
особливу роль, яка полягає не лише у фіксації правопорушень у сфері
податкового законодавства, але й попередженні появи негативних
факторів у майбутньому. Також інформація, отримана внаслідок
здійснення податкового контролю, повинна становити основу для
оптимізації податкової системи держави.
Загалом зазначимо, що останні зміни податкового законодавства
мають доволі позитивний вплив на стан податкового контролю в
Україні. Це зумовлено, насамперед, чітким регламентуванням
концептуальних положення податкового контролю. За умови
подальшої стабільності законодавства, чіткого дотримання норм як
представниками підконтрольної системи, так і контролюючої,
ефективної політики у сфері податкового навантаження, такі
принципи податкового контролю здатні забезпечити досягнення цілей
держави та прозорість податкової політики. А це дасть змогу
забезпечити вищий рівень економічної та національної безпеки в
державі.
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У статті з’ясовується доцільність впровадження єдиного соціального внеску в
Україні, досліджено проблеми, що супроводжують цей процес, переваги та недоліки
єдиного соціального внеску з урахуванням міжнародного досвіду.
Ключові слова: соціальне страхування, страхові внески, єдиний соціальний
внесок, страхові фонди.
In this article the expediency of the application of single social payment in Ukraine
is ascertained, there are investigated the problems which accompany this process,
advantages and disadvantages of single social payment into consideration the international
experience.
Key words: social insurance, insurance payments, single social payment, insurance
funds.

Постановка проблеми. Основною метою соціального
страхування в Україні є створення стійкої фінансової системи для
економічного захисту людини у зв’язку з безробіттям, тимчасовою
непрацездатністю, нещасним випадком на виробництві та
професійним захворюванням, старістю за рахунок страхових внесків
роботодавців та застрахованих осіб. Від ефективності роботи системи
соціального страхування залежить соціальна захищеність мільйонів
громадян, гарантована Конституцією України.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням
реформування системи соціального страхування присвячені роботи
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учених: В. Гречка, Н. Дубровських, Ю. Комарова, Ю. Міхеєва, М.
Папієва, В. Рудень, Т. Педченка та інших.
Мета дослідження. Розгляд зарахування та обліку коштів
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, з’ясування доцільності впровадження єдиного
соціального внеску в Україні.
Виклад основного матеріалу. З 1 січня 2011 року набрав
чинності Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8.07.2010
№2464-VI.
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування - консолідований страховий внесок, збір якого
здійснюється до системи загальнообов’язкового державного
соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній
основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених
законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на
отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами
загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Єдиний внесок цілковито змінив систему та механізм
перерахування щомісячних страхових коштів. Замість відрахувань до
Пенсійного фонду України, Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України здійснюється перерахування тільки
єдиного внеску на соціальне страхування на рахунки Пенсійного
фонду України, який пропорційно розподіляється між фондами
загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Пенсійний фонд України займається обліком платників єдиного
внеску, забезпеченням збору та веденням обліку страхових коштів,
контролем за повнотою та своєчасністю їх сплати, веденням
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального
страхування.
Єдиний внесок сплачується шляхом перерахування платником
безготівкових коштів з його банківського рахунку на відповідний
рахунок органу Пенсійного фонду, відкритий в територіальному
органі Державного казначейства України. Платники, які не мають
банківського рахунку, сплачують внесок шляхом готівкових
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розрахунків через банки чи відділення зв’язку.
Наказом ДКУ від 28.09.2010. № 349 затверджено Зміни до
рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих
бюджетів, Зміни до Інструкції по застосуванню Плану рахунків та
Зміни до Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку
операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства,
а саме План рахунків доповнено балансовим рахунком 3717 «Рахунки
державних позабюджетних фондів», 3719 «Рахунок для зарахування
коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового
державного соціального страхування» та рахунками управлінського
обліку 8671 « Кошти, які підлягають розподілу за видами
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування,
отримані» та 8681 «Кошти, які підлягають розподілу за видами
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування,
передані».
Наказом ДКУ від 28.09.2010 №350 затверджено Довідник
технічних символів, які використовуються для кодування рахунків для
зарахування коштів, що підлягають розподілу за видами
загальнообов’язкового державного соціального страхування, за яким
визначено 88 класів професійного ризику виробництва.
Рахунки для зарахування коштів, які підлягають розподілу за
видами загальнообов’язкового державного соціального страхування,
відкриваються у розрізі класів ризику за балансовим рахунком 3719 на
ім’я органів Пенсійного фонду України за такою схемою:
BBBB K CCC QQ VVVV,
де ВВВВ (4 знаки) – балансовий рахунок;
К (1 знак) – ключ або контрольний розряд, що використовується
автоматично, відповідно до стандарту системи електронних платежів
НБУ;
CCC (3 знаки) - технічний символ, що відповідає категорії
платників та класам професійного ризику виробництва, визначених
Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Цей параметр
кодується згідно із Довідником технічних символів, які
використовуються з метою кодування рахунків для зарахування
коштів, що підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового
державного соціального страхування, який затверджується наказом
Державного казначейства України.
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QQ (2 знаки) - ознака, яка використовується у разі необхідності
ведення деталізованого обліку надходжень єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Якщо така
деталізація не потрібна, параметр QQ має значення «00».
VVVV (4 знаки) - номер відповідного органу Пенсійного фонду
України, на ім’я якого відкритий рахунок для зарахування та
розподілу коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування (кодується відповідно до Довідника номерів
органів Пенсійного фонду України, затвердженого Пенсійним фондом
України).[1]
Рух коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування регламентує Положення про рух коштів
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування затверджене наказом Міністерства фінансів України від
31.08.2011 N 1077, та постановою правління Пенсійного фонду
України від 31.08.2011 N 23-1. Положення містить три відповідні
порядки: Порядок відкриття рахунків для зарахування єдиного внеску
та фінансових санкцій в органах Казначейства України, Порядок
проходження та розподілу страхових коштів, Порядок надання
інформації про рух страхових коштів.
Кошти єдиного внеску, що сплачуються страхувальниками,
зараховуються на рахунки 3719, відкриті на ім’я управлінь Пенсійного
фонду України.
На кінець операційного дня у регламентований час засобами
програмного забезпечення шляхом формування меморіальних
документів страхові кошти, які надійшли за день (з урахуванням
повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно
стягнутих сум єдиного внеску) на рахунки 3719 управлінь Пенсійного
фонду України, перераховуються Головними управліннями
Казначейства України на відповідні рахунки Головних управлінь
Пенсійного фонду України.
До 10.00 наступного операційного дня страхові кошти з рахунків
3719 Головних управлінь Пенсійного фонду України засобами
програмного забезпечення шляхом формування меморіальних
документів перераховуються Головними управліннями Казначейства
України на відповідні рахунки 3719, відкриті на ім’я Пенсійного
фонду України в Казначействі України.
Страхові кошти, акумульовані на рахунках 3719 Пенсійного
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фонду України, об 11.00 засобами програмного забезпечення
розподіляються автоматично за видами загальнообов’язкового
державного соціального страхування відповідно до визначених
Законом пропорцій (у відсотках) та перераховуються за призначенням
- на рахунки, відкриті в Казначействі України за балансовим рахунком
3717 «Рахунки державних позабюджетних фондів» на ім’я фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування.[2]
Запровадження єдиного внеску дає переваги в зменшенні
навантаження на платіжну систему органів Державного казначейства.
Відбулося заміщення обсягів платіжних документів по рахунках
Фондів на відповідний за розмірами обсяг документів зі сплати
єдиного внеску. При цьому зменшується кількість зовнішніх
проведень на інші банки, оскільки з відкриттям рахунків для
зарахування коштів єдиного внеску саме в органах Державного
казначейства платіжні документи клієнтів Головного управління на
рахунки органів Пенсійного фонду стають внутрішніми документами,
що зменшує навантаження на платіжну систему та комплекси
Головного управління з обміну інформацією із системою електронних
платежів НБУ.
Водночас переваги єдиного внеску в зменшенні навантаження
на платіжну систему не повинні сприйматися як однозначне
зменшення навантаження і на спеціалістів територіального органу
Державного
казначейства,
оскільки
збільшились
внутрішні
проведення з виконання платіжних доручень клієнтів зі сплати
страхових внесків. [3]
Отже, впровадження єдиного внеску суттєво не впливає на
функціонування платіжної системи Головного управління, що,
відповідно дозволяє забезпечити його обслуговування в наявних
програмно-технічних комплексах органів Державного казначейства
України.
Розглянемо приклад впровадження єдиного соціального внеску
на прикладі міжнародного досвіду. Так, у Російській Федерації з 01.
01. 2001 р. страхові внески на соціальне страхування сплачують у
складі єдиного соціального податку (за винятком внесків на
обов’язкове соціальне страхування від професійних ризиків та
платежів на обов’язкове медичне страхування незайнятого населення),
вони є елементом її федеральної податкової системи.
Досвід функціонування в Російській Федерації єдиного
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соціального податку підтверджує неефективність його введення.
Єдиний соціальний внесок в сьогоднішній українській інтерпретації за
своєю суттю є тим самим єдиним соціальним податком. Відтак, його
впровадження в Україні у кінцевому випадку призведе до
неефективності функціонування системи обов'язкового соціального
страхування в цілому.
Недоліки у використанні єдиного соціального податку в
Російській Федерації такі:
По-перше, податкові органи не забезпечили необхідний рівень
збору єдиного соціального податку в цілому, так і за окремими
державними позабюджетними страховими фондами зокрема.
По-друге, відбувся розподіл функцій адміністрування страхових
внесків, коли нарахування та збір страхових внесків здійснюють
податкові служби, а стягнення пені, штрафів та недоїмок через суд фонди соціального страхування, що зменшує ефективність збору
єдиного соціального податку.
По-третє, формування ресурсної бази фондів обов’язкового
соціального страхування з використанням єдиного соціального
податку призвело до порушення незалежності їх бюджетів від
Державного бюджету, що фактично веде до одержавлення власності
загального соціального страхування. Як результат, фонди соціального
страхування втрачають свій статус публічно-правових організацій, що
відстоюють та захищають інтереси застрахованих громадян. [4]
Висновки. Отже, заміна страхових механізмів на податкові мала
на меті:
- спрощення бухгалтерського обліку на підприємствах,
- оптимізацію й спрощення взаємодії підприємств та організацій
з позабюджетними страховими фондами.
- запровадження єдиного соціального податку, зниження ставок
цього податку повинно було стимулювати роботодавців до легалізації
заробітної плати, що, у свою чергу, мало значно збільшити загальну
масу податкових надходжень.
Проте жодної з поставлених цілей на сьогодні не досягнуто.
Таким чином, щоб уникнути негативних результатів, в Україні
потрібно удосконалювати систему єдиного соціального внеску.
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Постановка проблеми. Вивчення ефективності використання
оборотних коштів належить до основних завдань економічного
аналізу. Достатньо сказати, що за рахунок прискорення оборотності
коштів, зайнятих у зовнішній торгівлі України, лише за один день із
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зовнішньоторгового обороту країни можна вивільнити сотні мільйонів
гривень.
Вперше пояснити джерело переваг (ефект) зовнішньої торгівлі
намагався А.Сміт у рамках теорії абсолютних переваг. Суть теорії
абсолютних переваг: країни експортують ті товари, які вони
виробляють з меншими витратами (у виробництві яких вони мають
абсолютну перевагу), та імпортують ті товари, які продукуються
іншими країнами з меншими витратами (у виробництві яких
абсолютна перевага належить їх торговим партнерам). Більше того,
виробництво даного товару в одній з країн може виявитись просто
неможливим через об'єктивні причини.
Теорію абсолютних переваг А. Сміта розвинув Давид Рікардо,
довівши, що абсолютні переваги є лише частковим випадком
загального правила. Він показав, що торгівля вигідна кожній з двох
країн, навіть якщо одна з них має абсолютні переваги виробництві
обох товарів. У теорії порівняльних переваг додатково
використовується поняття альтернативних витрат, які являють собою
просте порівняння цін одиниць двох товарів на внутрішньому ринку,
виражених через кількість робочого часу витраченого на їх
виробництво.
У 1953 р. В. Леонтьєв, а потім і його послідовники піддали
тестуванню висновок теорії Хекшера-Оліна про те, що країни
експортують
товари,
у
виробництві
яких
інтенсивно
використовуються надлишкові і тому більш дешеві для них фактори
виробництва, і імпортують товари, у виробництві яких ці фактори
використовуються менш інтенсивно. Провівши розрахунки на кількох
часових горизонтах та для кількох країн, вони отримали статистичні
результати, які не узгоджувалися з теорією Хекшера-Оліна. Це явище
отримало назву "Парадокс Леонтьєва": теорія співвідношення
факторів виробництва Хекшера-Оліна не підтверджується на практиці:
трудонасичені країни експортують капіталомістку продукцію, тоді як
капіталонасичені – трудомістку. Пояснення парадоксу дається у
рамках неотехнологічних теорій зовнішньої торгівлі, які пояснюють її
природу впливом ще одного фактору - НТП.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Найбільш
ґрунтовно проблеми аналізу експортної діяльності розглянуті у працях
вітчизняних вчених: Бородкіна Герасимовича А.М., Єфіменка В.І.,
Голова С.Ф., Кіндрацької Л.М., Кужельного М.В., Кузьмінського
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Ю.А., Лінника В.Г., Литвина Б.М., Мниха Є.В., Пархоменка В.М.,
Пушкаря М.С., Савченка В.Я., Сопка В.В., Шевчука В.О., Чумаченка
М.Г., Гаврилюк О., Горбенюк А., шнипко О.С. та інших. Питання
аналізу експортно-імпортних операцій не найшли достатнього
вирішення в опублікованих на теперішній час наукових роботах.
Цілі статті. Дослідження методики проведення аналізу
оборотності коштів при здійсненні експортно-імпортних операцій.
Виклад основного матеріалу. Оборот коштів у товарах
починається з моменту переходу товаросупровідних документів від
постачальника до підприємства (тобто, фактично, з моменту
постановки товару на облік) і закінчується випискою рахунку за товар
іноземному покупцеві (у зв'язку із чим товар списується з обліку на
реалізацію), після чого оборот коштів продовжується у сфері рахунків.
Оплата покупцем рахунку підприємства та поступлення грошей за
товар у банк підприємства означає завершення обороту коштів з
експорту. Крім того, існують проміжні стадії обороту, однак їх вплив
внаслідок їх невеликої питомої ваги у загальному обсязі коштів на
оборот у цілому є незначним [4,с.16].
Мета аналізу обороту коштів у експортних операціях –
встановлення факторів, які викликають зміни величини вкладів у
експортні операції підприємства, а також виявлення можливостей
вивільнення коштів із зовнішньоторгового оберту.
Інтереси українських підприємств, які здійснюють ЗЕО, дуже
різноманітні: одного боку, державна зовнішньоекономічна політика
покликана стимулювати насичення внутрішнього ринку необхідними
товарами, прискорення НТП, підвищенні кваліфікації керівників та
фахівців, залучення в економіку додаткових матеріальним та
фінансових ресурсів, розширення експортного потенціалу, структурну
перебудов національної економіки. З іншого боку, окремі
підприємства можуть добиватися реалізації власних цілей: підвищення
економічної ефективності виробництва, залучення іноземної
технології та комерційної реалізації власних науково-технічних
досягнень,
гарантованості
надійного
матеріально-технічного
забезпечення.
Такі цілі різні у різних галузях. У машинобудуванні, зокрема,
важливою метою є ефективне науково-технічне, виробниче та збутове
кооперування і на цій основі – підвищення конкурентоспроможності
продукції, доведення її до вимог світового ринку. Посередницькі
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організації приділяють головну увагу одержанню власне економічного
(зовнішньоторгового) ефекту.
Виділяють 6 основних форм прояву ефекту ЗЕО:
1. Зовнішньоторговельний ефект.
2. Науково-технічний ефект.
3. Ефект спеціалізації та кооперування.
4. Ефект виграшу у часі.
5. Ефект подолання дефіциту ресурсів.
6. Ефект збереження ресурсів на майбутнє.
На практиці побудова системи показників ефекту експорту та
імпорту базується на передумовах теорії порівняльних переваг
Д.Рікардо, а вплив науково-технічного фактору оцінюється
здебільшого окремо, що дозволяє говорити про самостійний науковотехнічний ефект міжнародного поділу праці.
Отже, власне зовнішньоторговий ефект враховує міжкраїнні
відмінності двох типів:
 відмінності в умовах виробництва певного товару, які
виявляються у кінцевому підсумку у різному рівні витрат
виробництва;
 відмінність структури цін, що призводить до того, що рівень
ціни на даний товар неоднаково наближується до середнього світового
рівня.
Найважливішим фактором конкурентоспроможності багатьох
видів промислової продукції є високий технічний рівень, тому
виділення науково-технічного ефекту як окремої складової ефекту
ЗЕД є дуже суттєвим. Значення технологічного компоненту у
міжнародних економічних відносинах постійно зростає. З іншого
боку, сам науково-технічний розвиток української економіки зазнає
дедалі більшого впливу з боку зовнішньоекономічної діяльності
підприємств та організацій.
На рівні підприємств поряд із власне економічним результатом
експорту або імпорту науково-технічних досягнень необхідно
враховувати також побічні (емерджентні або резонансні) ефекти, хоча
останні дуже важко піддаються формалізації і мають, як правило,
стратегічний характер. Дослідження фахівців дозволили виділити
основні напрямки реалізації таких ефектів, серед яких важливе місце
посідають такі з них:
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1. Міжнародне науково-технічне співробітництво, наприклад,
спільні науково-дослідні роботи, дозволяють отримати результати,
недосяжні при окремому проведенні досліджень та розробок, навіть
якщо взяти до уваги можливість взаємного обміну науковотехнічними знаннями.
2. Міжнародне науково-технічне співробітництво та обмін
забезпечують підвищення кваліфікації спеціалістів, управлінського
персоналу, робітників.
3. Використання закордонних технологій може ініціювати нові
дослідження та розробки у вітчизняних науково-дослідних інститутах,
конструкторських бюро, лабораторіях тощо.
4. Прискорений розвиток науки та техніки у деяких галузях, у
виробництві деяких видів продукції може сприяти формуванню
наукомісткої національної економіки в цілому або окремого
виробника. Така спеціалізація є стратегічною передумовою отримання
ефекту внаслідок монополії на науково-технічні знання та
технологічні досягнення.
Зовнішня торгівля усе більше базується на спеціалізації та
кооперуванні. Для складних технологічних виробів джерелом
підвищення конкурентоспроможності часто є використання як
комплектувальних вузлів продукції закордонного виробництва.
З точки зору стратегії підприємства спеціалізація виробництва
сама по собі виступає джерелом тривалого ефекту, оскільки за рахунок
орієнтації на конкретного споживача та повнішого врахування його
вимог забезпечується зростання конкурентоспроможності виробленої
продукції. Спеціалізація та кооперування у ЗЕД повністю
відповідають світовій тенденції до зростання ролі тривалих угод між
партнерами.
Українська гривня є замкненою валютою, причому в Україні
зберігається множинність валютних курсів. Так, використовується
офіційний курс гривні (курс НБУ) та ринковий курс, коливання якого
зв'язані із співвідношенням попиту та пропозиції. Зазначимо, що для
розрахунку даних для офіційної звітності або документації
використовується тільки курс гривні на Українській міжбанківській
валютній біржі.
Економічною характеристикою будь-якої експортної чи
імпортної операції є показник валютної ефективності (валютний
коефіцієнт, купівельна сила валюти, товарний курс). Показник
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валютної ефективності експорту та імпорту визначається згідно з так
званими експортним та імпортним еквівалентами.
Експортний еквівалент – це набір товарів та послуг, які
експортуються з метою отримання необхідної іноземної валюти (ЇВ) у
випадку повної неконвертованості НВ. Експортний еквівалент може
бути визначений для окремої угоди, виду товару, країни, групи валют.
Імпортний еквівалент – це набір товарів і послуг, які
імпортуються на отриману від експорту валюту.
Валютна ефективність експорту ( Е

вал
експ ,

ІВ/НВ) розраховується

за формулою[2,с.234]:

Ц

Е
В
вал

вал
од.експ

експ

од.експ.

де

Ц

(1.1)

вал
од .експ

- валютна (зовнішньоторговельна) ціна товару чи

В

од.експ.
послуги, ІВ/шт.;
- витрати на виробництво та реалізацію
одиниці товару чи послуги (для посередницьких операцій – внутрішня
ціна товару чи послуги), НВ/шт.

вал

Валютну ефективність імпорту (
так[2,с.233]:

Е

вал
імп



Ц
В

Е

імп

, НВ/ІВ) можна розрахувати

од.імп
вал
од.імп .

(1.2)

Ц

од .імп
де
- вартість одиниці імпортного товару чи послуги
(для посередницьких операцій – внутрішня ціна товару або послуги),

вал

НВ/шт.; В

- валютна ціна одиниці товару або послуги, ІВ/шт.
Сам по собі кожний з цих коефіцієнтів, які мають взаємно
обернену розмірність, не дає відповіді про вигідність експортної чи
імпортної операції. Для економічної оцінки ЗЕО необхідне порівняння
од .імп .
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отриманих за формулами (1.1) та (1.2) значень коефіцієнтів з якоюсь
базою.
У випадку повної або часткової конвертованості національної
валюти значення валютної ефективності експорту та імпорту
порівнюються з базовим показником, яким є відповідний валютний

Е

вал

курс. Наприклад, якщо валютний коефіцієнт ( експ ) перевищує
значення курсу валюти уповноважених банків або на валютних
біржах, експорт вважається ефективним.
В умовах повної неконвертованості національної валюти
показники ефекту експорту (Еексп) та імпорту (Еімп) обов'язково
повинні враховувати купівельну силу відповідних валют. З
урахуванням введених раніше позначень, Еексп та Еімп визначаються за
формулами[2,с.245]:
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( 1.3)
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Ц
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(1.4)

вал

експ ,
імп служать для переведення
Валютні коефіцієнти
національної валюти в іноземну і навпаки. На практиці важливим

Е

вал

вал

Е

питанням є вибір числових значень
, які
використовуються у конкретному розрахунку. Цей вибір залежить від
умов ЗТО. На практиці, зокрема, будуть корисними такі правила:
1) якщо визначається ефект експорту товарів, то у розрахунку
використовується показник валютної ефективності імпорту продукції,
яка буде закуплена на виручену іноземну валюту;
2)
якщо
визначається ефект імпорту товарів, то
використовується показник валютної ефективності експорту
продукції, спрямованого на отримання необхідної для імпорту
іноземної валюти;
3) якщо імпортні товари будуть поставляться в рахунок
наданого раніше кредиту, то враховується коефіцієнт валютної
ефективності експортних товарів, які були поставлені раніше в кредит,
з урахуванням коефіцієнту кредитного впливу;
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4) якщо товари імпортуються на іноземну валюту, яка
вивільнена в результаті відмови від імпорту інших товарів, то як
валютний коефіцієнт береться величина, обернена показнику валютної
ефективності імпортного еквівалента по товарах, які не будуть
імпортуватись;
5) якщо згідно з чинним економічним механізмом частка
вирученої експортером іноземної валюти відраховується у державний
бюджет, у розрахунках ефекту використовується централізовано
встановлений валютний коефіцієнт, який фіксує умови розрахунків
між підприємством та бюджетом.
Взаємозалежність ефектів експорту та імпорту. У формулах
(1.3) та (1.4) показники ефекту експорту та імпорту не є двома
складовими зовнішньоторговельного ефекту, а виступають двома
формами одного й того ж економічного результату ЗЕО.У цьому
можна переконатись на прикладі оцінки експортно-імпортних
операцій, які проводить певне підприємство протягом певного періоду
(наприклад, року), або окремого ЗТК.
Умова валютної збалансованості (якщо не враховувати
відрахування частки валютної виручки у бюджет, які мають місце на
практиці) записується таким чином[2,с.256]:

Ц

вал

вал

В

експ

= імп. (1.5)
Перетворимо вираз для розрахунку ефекту експорту (1.3) з
урахуванням рівняння (1.5):
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Аналогічно перетворимо формулу ефекту імпорту (1.4):
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для

В

імп
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збалансованого
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 Вексп

експ

по

валюті

товарообміну

виконується рівність Еексп Еімп . Будь-яке із цих значень можна
трактувати як значення ефекту усієї ЗЕД підприємства.
Висновки Різноманітність форм ЗЕД та інтересів учасників
зумовили множинність напрямків, за якими може бути досягнутий
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ефект у найближчому чи віддаленому майбутньому. При оцінці
конкретних ЗЕО слід враховувати усі можливі прояви ефект, для чого
необхідно чітко уявляти їх природу та особливості, які впливають на
методи та послідовність розрахунків.
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У статті проведено аналіз змін кількості та структури загальноосвітніх закладів
та чисельності учнів, а також групування адміністративно-територіальних одиниць
України за кількістю навчальних закладів. Висвітлено закономірності зміни
показників підготовки кадрів та потреби підприємств на заміщення вільних робочих
місць.
Ключові слова: освіта, якість світи, стандартизація, професійно-технічна
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The impact of the general civilization of trends in educational development in the
relevant processes in Ukraine. The theoretical, statistical and others. materials for heads of
state bodies and local authorities dealing with the issues of education, allowing use positive
experiences to improve the situation in Ukraine.
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Постановка проблеми у загальному вигляді, її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У сучасних
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умовах освіта набуває особливого значення для нагромадження
людиною професійних знань, навичок, мотивацій, для формування
духовності, розуміння та пізнання людиною свого існування. Значно
підвищується роль знань, їх накопичення для виходу на новий рівень
інформаційних технологій, докорінний вплив на соціальну природу
людини.
Економічний стан установ вищої освіти викликає серйозне
занепокоєння. Кризові явища в економіці України негативно
впливають на формування бюджетних асигнувань та їх використання
для утримання вищої школи. Не в повній мірі використовується
існуючий інтелектуальний потенціал та матеріальна база існуючих
установ освіти, відсутні можливості для оновлення лабораторної бази,
зменшуються загальні обсяги фінансування [4].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблеми розвитку сучасної системи освіти в
України розглядали вчені: І.Вакарчук[1], Л. Ващенко, І. Гавриш [2],
В.Євдокимов, О. Коваленко, В. Кремень, О. Локшина та інші.
В. Кремень наголошує, що трансформація освіти в Україні - це
не просто зміна полюсів її адекватності параметрам суспільнополітичного життя. Це, по суті, реакція на стратегічні імперативи
освіти третього тисячоліття з її орієнтацією не на державу, а на
людину, на фундаментальні загальнолюдські цінності, на послідовну
демократизацію всього освітянського процесу й усієї освітньопедагогічної ідеології загалом. З точки зору Д. Дзвінчука [3], серед
сучасних завдань освітніх систем є поєднання розширеної підготовки
молоді, спроможної створювати і використовувати високі технології, з
формуванням міцних моральних засад, розвиненої цивілізаційної
культури, відповідальності і толерантності.
Цілі статті. Дана стаття покликана висвітлити результати
економіко-статистичного аналізу динаміки охоплення населення
України зокрема освіти та вивчити результативність їх роботи з
позицій підготовки кадрів, необхідних для стабільного розвитку
господарського комплексу регіону. А це в свою чергу, передбачає
вирішення наступних завдань:
 аналізу змін кількості та структури загальноосвітніх закладів
та чисельності учнів;
 проведення
групування
адміністративно-територіальних
одиниць України за кількістю навчальних закладів;
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 вивчення закономірностей зміни показників підготовки кадрів
та потребою підприємств на заміщення вільних робочих місць.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. За результатами
аналізу закладів освіти у 2000-2009 роках в розрізі окремих видів
навчання в Україні можна зробити висновок, що у 2009 році порівняно
з 2000 роком кількість загальноосвітніх закладів освіти зменшилась на
1600 закладів, у порівнянні з 2008 роком – на 400 закладів. Щорічно
кількість загальноосвітніх навчальних закладів в середньому
зменшувалась на 1,2%. Аналізуючи вечірні навчальні заклади можна
зробити висновок, що в 2006 році кількість вечірніх закладів зросла на
1 заклад в порівнянні з 2005 роком і становила 233, а після 2006 року з
кожним роком зменшуваласі і в 2009 році складала 208 закладів. Щодо
ВНЗ III-IV рівнів акредитації то кількість цих навчальних закладів в
середньому збільшувалась за рік 0,4%.
Таблиця 1
Аналіз зміни кількості та структури загальноосвітніх закладів та
чисельності учнів в Україні за період 2000-2010 н.р.
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Продовження табл. 1
I–III ступеня
спеціальних
школах
(школахінтернатах)

5764

86,72

4183

87,73

3980

87,80

3883

87,8

69

1,04

66,0

1,38

67

1,48

66,0

1,5

Провівши аналіз структури загальноосвітніх закладів (табл.1)
можна зробити висновок про те, що серед загальної кількості
загальноосвітніх закладів у 2000/2001 навчальному році найбільшу
частку займали заклади I–III ступеня, що становило 55,35%, а частка
учнів, які там навчалися складала 86,72%. Найменшу частку займали
спеціальні школи (школи-інтернати) -1,83%, де навчалось 1,04% дітей.
Починаючи з 2000 року кількість закладів I–III ступеня зростала, що й
призводило до зменшення закладів I ступеня, I–II ступеня і
спеціальних шкіл у 2007 році. У 2009/2010 навчальних роках частка
закладів I ступеня складала 10,7%, I–II ступеня -26,5%, I–III ступеня60,9%, де навчалось 87,8% дітей.
За даними таблиці вивчимо структурні зрушення у кількості
загальноосвітніх закладів протягом 2007-2010 років на основі індексу
структурних зрушень.
Індекс структурних зрушень у 2010 році порівняно з 2000 роком:
L10/00=(|0,107–0,143|+|0,265–0,285|+|0,609–0,554|+|0,020–0,018|
/4∙100% =1,03%
Індекс структурних зрушень у 2010 році порівняно з 2008 роком:
L10/08=(0,107–0,122|+|0,265–0,267|+|0,609–0,593|+|0,020–0,019|
/4∙100%=0,1%.
Індекс структурних зрушень у 2010 році порівняно з 2009 роком:
L10/09=(|0,107–0,117|+|0,265–0,266|+|0,609–0,598|+|0,020–0,019|
/4∙100%=0,08%
За отриманими результатами можна зробити висновок, що в
середньому по всіх досліджуваних значеннях у структурі відбулись
незначні структурні зрушення. В 2010 році індекс структурних
зрушень порівняно з 2000 роком становив 1,03%, а порівняно з 2008 і
2009 роками 0,1% і 0,08%.
Провівши статистичне групування по показниках денних
загальноосвітніх навчальних закладах у містах і областях можна
зробити висновки про те, що в 1990/1991 роках що кількість денних
загальноосвітніх закладів від 66 до 378,75 мали два міста України
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(Київ і Севастополь), що становить 7,41%. Тринадцять областей нашої
країни мали від 709,6 до 1031,25 денних загальноосвітніх закладів, або
48,15%. В 2009/2010 роках кількість загальноосвітніх навчальних
закладів зменшилась. Частка областей які мали від 74 до 419 закладів
становила 3,70%, а також 10 областей України мали від 765 до 1109
закладів. Найбільшою була частка областей, які мали від 420 до 764
закладів і вона становила 51,85%. Дві області України в 2009/2010 році
мали найбільшу кількість закладів (1110-1454 закладів), що становить
7,41%.
Порівняльний аналіз охоплення дітей дошкільними закладами
освіти свідчить про те, що найбільше охопленням дітей дошкільними
закладами освіти у 2009 році було у Черкаській області – 69%, трошки
меншим у Сумській – 68%; м. Севастополі – 67%, Київській,
Донецькій областях – 65%; а у 1995 році – у місті Севастополі - 59%.
Найменші показники спостерігаємо у Івано-Франківській, Львівській,
Рівненській, Закарпатській, Тернопільській областях. Це пов’язується
низьким рівнем розвитку інфраструктури, економічною занедбаністю
областей.
Поліноміальна
200000

186600
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180000
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Рис.1 Взаємозв’язок між кількістю випущених осіб ВНЗ і
потребою підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих
місць в Україні
Порівняльний аналіз зміни показників випущених осіб у ВНЗ
ІІІ–ІV рівнів акредитації і потребою підприємств у працівниках на
заміщення вільних робочих місць, вакантних посад за 2008/2009
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навчальний рік також дав змогу виявити певні закономірності зміни
цих показників.
Більш ґрунтовне дослідження їх взаємозв’язку, проведене за
допомогою методики кореляційного аналізу та прикладних програм
редактора електронних таблиць Microsoft Excel (рис.1), показало, що
найбільше значення коефіцієнта детермінації (R2) досягається при
виборі лінії регресії, що характеризує поліноміальну залежність між
показником і фактором.
За результатами дослідження бачимо, що зі збільшенням
кількості випущених осіб у ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації потреба
підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць,
вакантних посад зменшується, тобто потрібно регулювати число
випускників, щоб не збільшувався рівень безробіття в Україні.
Висновки. Отже, проведений аналіз дає змогу зробити
висновок, про те, що в Україні з кожним роком зменшується кількість
загальноосвітніх закладів, що зумовлено закриванням шкіл І-го
ступеня в сільській місцевості. Збільшується відсоток охоплення дітей
дошкільними закладами освіти в регіонах України, а саме в
Закарпатській, Рівненській і Волинській областях де коефіцієнт
народжуваності перевищує коефіцієнт смертності.
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витратами підприємства з врахуванням існуючих проблем формування витрат.
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підприємств.
In the article the main directions of improving cost management company, taking
into account the problems of cost.
Keywords: information, management, costs of agricultural enterprises.

Постановка проблеми. З розвитком конкуренції на ринку та
зниженням норми прибутку перспективи розвитку підприємства
значною мірою залежать від поведінки витрат та управління ними.
Вміння планомірно і раціонально керувати витратами в періоди
погіршання кон'юнктури ринку підвищує шанси на виживання.
За сприятливих економічних умов важливим стає завдання
оптимального розподілу ресурсів між поточною та інвестиційною
діяльністю. Це можливо зробити, якщо на підприємстві діє продумана
система управління витратами.
Реформування національної системи бухгалтерського обліку
зумовлює необхідність теоретичного переосмислення категорій витрат
та собівартості, а також удосконалення методики обліку витрат
виробництва, що сприятиме прийняттю ефективних управлінських
рішень на мікро- і макрорівнях.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання системи
управління витратами розглядають в своїх працях як зарубіжні так і
вітчизняні вчені. Так, у працях М.А. Вахрушеної розглядаються
питання елементів системи управління витратами, П.Ф. Друкера –
питання виділення ―точок‖ – витрат та їх категорій за місцями
виникнення. Вагомий внесок у розробку теорії і практики обліку
витрат і калькуляції собівартості продукції здійснили вітчизняні вчені,
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зокрема, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, А.М.
Герасимович, С.Ф. Голов, З.В. Гуцайлюк, В.М. Жук, Є.В. Калюга, Г.Г.
Кірейцев, В.О. Ластовецький, Ю.Я. Литвин, В.Г. Лінник, Н.М.
Малюга, О.А. Петрик, І.Б. Садовська, В.В. Сопко, Л.К. Сук, П.Т.
Саблук, М.Г. Чумаченко, Л.С. Шатковська, В.О. Шевчук, В.П.
Ярмоленко та ін.
Проблеми розвитку управлінського обліку знайшли своє
відображення в роботах зарубіжних вчених, серед яких П.С. Безруких,
М.А. Вахрушина, К. Друрі, В.Б. Івашкевич, Р. Ентоні, Т.П. Карпова,
А.Ш. Маргуліс, В.Ф. Палій, Дж. Ріс, С.С. Сатубалдін, С.О. Стуков,
Дж. Фостер, Ч.Т. Хорнгрен, А. Яругова.
Проте, не зважаючи на значні досягнення у розробці
теоретичних і практичних аспектів обліку витрат та калькулювання
собівартості продукції, в роботах дослідників сьогодні не достатньо
приділено уваги системі управління витратами.
У результаті вивчення основних літературних джерел можна
стверджувати, що витрати є одним із головних показників діяльності
підприємства і об’єктом контролю, що і визначає актуальність
проблеми для вітчизняних підприємств.
Мета дослідження. Метою дослідження є визначення та
обґрунтування існуючої системи управління витратами на
підприємствах.
Викладення основного матеріалу дослідження. Управління
витратами – це складний, багатоаспектний та динамічний процес, що
вкладає управлінські дії, ціллю яких є досягнення високого
економічного результату діяльності підприємства.
Бутинець Ф.Ф. вважає, що побудову та вдосконалення системи
управління витратами на підприємствах пропонується здійснювати
шляхом: виділення основних понять і процедур, системи управління
витратами; виявлення існуючих проблем формування та контролю
витрат на підприємстві; формування моделі управління витратами з
урахуванням особливостей галузі та підприємства; побудови
інформаційної системи; адаптації документообігу до обраної
інформаційної системи; розподілу відповідальності за формування
витрат та створення механізму мотивації і стимулювання їх зниження
[2, c.321].
На нашу думку, управління витратами – це процес
цілеспрямованого формування витрат щодо їх видів, місць та носіїв
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для постійного контролю рівня витрат та стимулювання їхнього
зниження. Воно є важливою функцією економічного механізму будьякого підприємства.
До основних переваг ефективного управління витратами
відносяться:
- наявність своєчасної, достовірної та повної інформації про
собівартість окремих видів продукції та їхні позиції на ринку
порівняно з продукцією конкурентів;
- наявність ресурсів для гнучкого ціноутворення;
- прийняття управлінських рішень з використанням лише
релевантної інформації;
- організація виробництва продукції, конкурентної щодо витрат
цін.
Професор Бойко Є.І. побудову та вдосконалення системи
управління витратами на підприємствах пропонує здійснювати
шляхом:
- виділення основних понять і процедур системи управління
витратами;
- виявлення існуючих проблем формування та контролю витрат
на підприємстві;
- формування моделі управління витратами з урахуванням
особистостей галузі та підприємства;
- побудови інформаційної системи;
- адаптації документообігу до обраної інформаційної системи;
- розподілу відповідальності за формування витрат та створення
механізму їх зниження [1, с.35].
Розрахунок витрат є вагомою частиною облікової роботи на
підприємстві, оскільки в його діяльності повинні враховуватися
причини, які вплинуть на кінцевий результат, а також на прийняття
управлінських рішень.
Система управління витратами має функціональний та
організаційні аспекти. Вона включає такі організаційні підсистеми:
- пошук і виявлення чинників економії ресурсів;
- нормування витрат ресурсів;
- планування витрат за їхніми видами;
- облік та аналіз витрат;
- стимулювання економії ресурсів і зниження витрат.
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Такими підсистемами керують відповідні структурні одиниці
підприємства залежно від його розміру (відділи, бюро).
Виявлення й використання чинників економії ресурсів, зниження
витрат є обов’язком кожного працівника підприємства, передусім
спеціалістів і керівників усіх рівнів. Установлені норми витрат – це
граничні витрати окремих видів ресурсів за даних режиму жорсткої
економії і відповідно конкурентоспроможності підприємства.
Удосконалення системи управління витратами націлене на
постійний пошук і виявлення резервів економії ресурсів, нормування
їх витрат, планування, облік та аналіз витрат за їх видами,
стимулювання ресурсозбереження і зниження витрат з метою
підвищення
ефективності
фінансово-господарської
діяльності
підприємства.
Потрібно сформулювати низку вимог до формування системи
управління витратами, а саме:
- єдність методів на різних рівнях управління витратами;
- органічне поєднання витрат з високою якістю послуг;
- удосконалення документообігу;
- недопущення зайвих витрат;
- комплексний характер управлінських рішень;
-вдосконалення інформаційного забезпечення;
- орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства;
- впровадження ефективних методів зменшення витрат;
-системний підхід до управління витратами.
Формуючи систему управління витратами, потрібно враховувати
їхні особливості, а саме:
- постійний рух та зміну витрат;
- застосування багатьох методів і прийомів в управлінні
витратами.
Ефективне управління витратами є надзвичайно важливим,
оскільки від величини витрат залежить прибутковість підприємства.
Управління витратами потрібно розглядати як комплексну
систему, що забезпечує розроблення управлінських рішень, оскільки
всі управлінські рішення щодо ефективного використання ресурсів
взаємопов’язані та впливають на кінцеві результати підприємства [3,
с.200].
Систему управління витратами потрібно впроваджувати на
комплексній основі, забезпечуючи вирішення поставлених завдань.
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Удосконалення системи управління витратами сприяє зниженню
витрат, що забезпечує підвищення ефективності фінансовогосподарської діяльності підприємства.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким
чином, для ефективного використання ресурсів виробництва і
оптимізації витрат доцільно створити комплексну систему управління
витратами.
В основі створення такої системи закладена ідея використання
можливостей узгодженого впливу на витрати та якість виробів на
кожній стадії життєвого циклу послуги (продукції, робіт) [3, с.186].
На нашу думку, потрібно сформулювати низку вимог до
формування системи управління витратами, а саме: єдність методів на
різних рівнях управління витратами; органічне поєднання витрат з
високою якістю послуг (продукції, робіт); удосконалення
документообігу; недопущення зайвих витрат; орієнтованість на
стратегічні цілі розвитку підприємства; впровадження ефективних
методів зменшення витрат; системний підхід до управління
витратами; інтегрованість з загальною системою управління
підприємством; варіативність підходів до розробки окремих
управлінських рішень; комплексний характер управлінських рішень.
Для реалізації цих вимог необхідно визначити об’єкти та
суб’єкти управління витратами. Суб’єктами управління витратами
виступають керівники та спеціалісти підприємства та підрозділів. Під
об’єктом управління витратами слід вважати виражені в грошовій
формі всі витрати, пов’язані з виробничо-господарською діяльністю
підприємства.
Удосконалення системи управління витратами націлене на
постійний пошук і виявлення резервів економії ресурсів, нормування
їх витрат, планування, облік та аналіз витрат за їх видами,
стимулювання ресурсозбереження і зниження витрат з метою
підвищення
ефективності
фінансово-господарської
діяльності
підприємства.
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Постановка проблеми. МВФ є потужною глобальною
міжнародною фінансовою організацією, яка створена для допомоги
країнам-членам, для регулювання проблем у валютній сфері. У зв’язку
з цим виникають дискусійні питання, пов’язані з впливом МВФ на
економіку держав-бенефіціарів: з однієї точки зору, кредити МВФ
дозволяють відносно швидко відреагувати на проблеми платіжного
балансу держави, а з другої – вимоги, встановлені МВФ до країнбенефіціарів є досить жорсткими і часто неадекватно сприймаються
суспільством цих держав. З огляду на це вважаємо за доцільне
розглянути стан та перспективи співпраці України там МВФ.
Мета дослідження. Метою даної статті є характеристика та
оцінка співпраці України та МВФ.
Виклад основного матеріалу. МВФ — спеціальне агентство
Організації Об'єднаних Націй, метою діяльності якого є надання
взаємної допомоги при дефіциті платіжного балансу, зумовленому
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циклічністю економіки та виникненню економічних криз. Основними
завданнями діяльності МВФ є:
 сприяння розвитку міжнародного валютно-фінансового
співробітництва;
 сприяння стабільності валют;
 надання допомоги в створенні багатосторонньої системи
розрахунків;
 надання ресурсів (при дотриманні адекватних гарантій) у
розпорядження держав-членів, що зазнають труднощі у фінансуванні
платіжного балансу.
Фінансові ресурси фонду формуються головним чином за
рахунок передплати ("квот") держав-членів МВФ, загальна сума якої у
2011 році складає близько 293 млрд. дол. США [1]. Квоти
визначаються, виходячи з відносних розмірів економіки державчленів. Відносно до розміру квот визначається "вага" голосу кожної
країни в керівництві Фондом та обсяг її можливих запозичень
Основна фінансова роль МВФ полягає в наданні
короткострокових кредитів. МФВ кредитує тільки свої країни-члени.
Кредити фонду надаються за звичайними каналами державам-членам
у вигляді траншів, або часток, що складають 25% квоти відповідної
держави-члена.
Станом на 2011 рік у МВФ нараховується 187 країн-членів.
Україна є членом Міжнародного валютного фонду з 1992 року,
що закріплено відповідним Законом України ―Про вступ України до
Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції
та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної
асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях
інвестицій‖ (від 03.06.1992 № 2402-ХІІ).
Співробітництво України та МВФ умовно можна поділити на
декілька етапів.
Перший етап (1994-1995 роки). У цей період України було
надано фінансову допомогу у вигляді системної трансформаційної
позики (STF) на суму 498,7 млн. СПЗ (763,1 млн. дол. США.) для
підтримки платіжного балансу України. Через невиконання Україною
ряду умов програму було завершено завчасно та з боку МВФ по цій
програмі не надано залишків кредитування на суму 900 млн. дол.
США [2].
Другий етап (1995-1998 роки). Україна отримала від МВФ
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кредити на загальну суму 1318,2 млн. СПЗ. (1935 млн.дол.США.) за
трьома річними програми „Стенд-бай‖. Кредити надавались для
підтримки курсу національної валюти і фінансування дефіциту
платіжного балансу України [3].
Третій етап (1998-2002 роки). Відзначився впровадженням
Програми розширеного фінансування (EFF-Extended Fund Facility), яка
передбачала надання Україні кредиту на загальну суму 2,6 млрд. дол.
США. У грудні 2000 року термін дії Програми EFF було продовжено
до вересня 2002 року, але Фонд не надав залишкової суми кредиту
через невиконання програми Україною.
Загалом Україна отримала у рамках Програми EFF 1 млрд. 193
млн. СПЗ (1 млрд. 591 млн. дол. США.), які були спрямовані на
поповнення валютних резервів Національного банку України [4].
Четвертий етап (2004 – 2005 роки). На цьому етапі співпраця
розпочалась у вигляді нового типу кредитування - ―Стенд-бай‖.
Так, 11 березня 2004 року Україна надіслала до МВФ листа, у
якому вказали на напрямки економічної політики на 2004 рік, та
перелік заходів та виконання поставлених завдань на період до грудня
2004 року.
Уже 29 березня 2004року Рада директорів МВФ ухвалила
програму під назвою «попереджувальний стенд-бай», яка надавала
Україні можливість отримати кредит на суму 411,6 млн. СПЗ (близько
600 млн. дол. США). Україна мала право отримати кредит лише у
тому випадку, якщо в ній погіршиться стан валютних резервів чи
платіжний баланс. Також програмою передбачався поступовий
перехід до без кредитних відносин між Україною та МВФ. Термін
угоди склав 12 місяців.
Подальша співпраця МВФ з Україною була переведена в
площину надання технічної допомоги. У 2005-2006 роках експерти
Фонду надавали консультації щодо розпорядження державним
боргом, фінансово-кредитної політики. У 2006-2007 роках експерт
МВФ на постійній основі був залучений до діяльності Міністерства
фінансів України щодо фінансового аналізу й прогнозування, стратегії
планування бюджету й контролю над фінансовою стабільністю.
Світова фінансова криза 2008 року, яка спричинила
деструктивні явища у вітчизняній економіці, зумовила клопотання
уряду України до МВФ з метою отримання допомоги для
забезпечення фінансової та економічної стабільності в кризовий
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період. Виконавча рада Міжнародного Валютного Фонду затвердла
дворічну домовленість про кредит «стенд-бай» на суму 11 млрд. СДР
(приблизно 16,4 млрд. дол. США), покликану допомогти офіційним
органам у відновленні фінансової й економічної стабільності й
зміцненні довіри. Кредит «стенд-бай» надає виняткову можливість
доступу до ресурсів МВФ, еквівалентних 802 відсоткам квоти України
в МВФ. Кредит був затверджений в рамках прискореного Механізму
екстреного фінансування МВФ [5].
Протягом дії програми «стенд-бай» було отримано три транші з
чотирьох запланованих, загальним обсягом 10,6 млрд. дол. США [6], з
яких 4,5 млрд. дол. США було спрямовано безпосередньо до
Державного бюджету на фінансування фіскального дефіциту, у тому
числі на погашення зовнішніх боргових зобов’язань Уряду України.
Усі надходження було поділено на три транші.
Кошти першого траншу (4,5 млрд. дол. США) були зараховані
на рахунок Національного банку України та направлені для
регулювання платіжного балансу України, підтримки обмінного курсу
гривні та ліквідності банківського сектору;
Кошти другого траншу (2,8 млрд. дол. США), які Україна
отримала 12 травня 2009 року, були скеровані на підтримку
платіжного балансу, а також частина коштів безпосередньо до
Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових
зобов’язань.
Кошти третього траншу (3,3 млрд. дол. США) в повному обсязі
спрямовані на фінансування Державного бюджету 2009 року.
Запланований четвертий транш на суму близько 3,9 млрд. дол.
США Україна мала отримати у листопаді 2009 року, проте кошти не
були отримані, оскільки, за висновками експертів МВФ, в Україні не
було політичної стабільності, була відсутня скоординованість та
узгодженість дій між усіма гілками влади.
Відновлення співпраці почалось у 2010 році. Так, у березні
2010 року в Україні перебувала комісія експертів МВФ, яка проводила
консультації з новим українським урядом. Метою комісії було
приведення економічної політики та бюджету відповідно вимогам
МВФ для отримання наступних кредитів від МВФ.
3 липня 2010 для України Радою директорів МВФ було
затверджено кредитну лінію в сумі 10 млрд. СДР ( $14,9 млрд. дол.
США) у рамках програми «стенд-бай, розрахованої на 2,5 року під
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ставку 3,5% річних.
Для отримання цього кредиту перед Україною поставили ряд
вимог, які прописані у Меморандумі про співпрацю. Так, уряд
зобов’язався виконати наступні заходи:
- підвищення акцизного збору на бензин, сигарети з фільтром та
різні види алкогольних напоїв; підвищення збору за користування
радіочастотним ресурсом для мобільної телефонії. За очікуваннями, ці
заходи у сукупності мають забезпечити надходження у сумі 10,3 млрд.
грн.
- зміни та доповнення до бюджету, згідно з якими видатки,
передбачені Законом про бюджет на 2011 рік, скорочуються на 16
млрд. грн. У рамках цього скорочення передбачено: зменшення
субсидій різним секторам економіки, а також скорочення
адміністративних призначень для кількох урядових структур;
- реформування пенсійної системи в напрямі скорочення виплат
пенсійних зобов’язань. Заплановано ввести у дію зміни до бази
обрахунку додаткової виплати до пенсії, що становить 1 % за кожний
додатковий рік понад встановлений стаж. Також заплановано було
підвищення мінімального необхідного страхового періоду з 5 до 15
років, поступове підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60
років, із щорічним підвищенням на 6 місяців кожного року,
починаючи з 2010 року, подовження на 10 років робочого стажу,
необхідного для отримання пенсійних виплат у повному обсязі;
- підвищення ціни на газ для кінцевих споживачів-комунальних
підприємств та усіх категорій населення на 50 відсотків.
Так, 29 липня 2010 року МВФ виділив Україні траншу розмірі
1,25 млрд. СДР (1,89 млрд. дол. США). 22 грудня 2010 року Виконавча
рада директорів прийняла рішення про виділення Україні чергового
траншу у розмірі 1 млрд. СДР (1,5 млрд. дол. США). На цьому
виділення коштів призупинилось, так як місія, що працювала в Україні
у березні 2011 року, не рекомендувала раді директорів МВФ
ухвалювати позитивне рішення про виділення чергового траншу для
країни. МВФ очікував від України затвердження пенсійної реформи та
розв'язання проблеми занижених тарифів на газ для населення.
Для перевірки виконання умов меморандуму в Україну з
робочим візитом 24 жовтня прибула місія МВФ. Місія провела
зустрічі з представниками міністерств та відомств, прем’єр-міністром
України. Основне завдання місії – перевірка виконання умов
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меморандуму, підписаного у липні 2010 року.
Загалом, експерти МВФ залишилися задоволеними ходом
виконання програми, так як майже всі пункти договору було
виконано. Єдиною проблемою, яка стоїть на шляху до отримання
кредиту – підвищення цін на газ та теплову енергію. Проте прем’єрміністр України запевнив, що влада досягне компромісу з місією МВФ
та відтермінує підвищення цін на газ для населення, отримавши при
цьому кошти чергового траншу
Звичайно, кредитування МВФ надає велику допомогу економіці
країни, а часом є ї єдиним виходом із складної ситуації. Так,
виконання умов МВФ дозволяє реструктуризувати деякі сектори та
галузі економіки, державного управління, що сприяє скороченню
видатків, забезпечує економічне зростання.
Плановане поліпшення адміністрування податків має на меті
посилення дисципліни і боротьби із шахрайськими схемами та
ліквідації «податкових ям», розширивши повноваження податкової
інспекції та поліпшивши контроль за податковими деклараціями на
основі подання розширеної документації.
Негативним моментами кредитування МВФ можна вважати
наступні фактори.
Внаслідок підписання меморандумів про співпрацю влада
України змушена виконувати вказівки експертів МВФ, втрачаючи при
цьому повну свободу дій.
Так, підняття цін на газ є тягарем як для влади, так і для
населення, оскільки в сучасних умовах для пересічної української
сім’ї частка витрат на комунальні послуги є достатньо значною
(подекуди сягає третини бюджету сім’ї).
Підвищення пенсійного віку вважаємо занадто високим,
оскільки це призводить до соціальної напруги та погіршення життя
населення. Ці заходи можуть призвести до того, що значна частина
теперішніх сумлінних платників внесків у Пенсійний фонд перейде у
тінь, так як це буде вигіднішим, ніж сплачувати щомісячно майже
половину заробітної плати на різноманітні відрахування.
Розширення повноважень ДПІ та покращення контролю на
практиці виявляється не стільки боротьбою із ухиленням від сплати
податків, скільки погіршенням та ускладненням діяльності сумлінних
платників, що, у свою чергу, зменшить кількість охочих розпочинати
власну справу.
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Повернення коштів кредиту негативно впливає на соціальні
стандарти та якість життя населення країни в цілому. Так, за
підрахунками секретаря парламентського комітету з питань бюджету,
борг України перед МВФ, у перерахунку на кожного жителя України,
станом на 2011 рік, становить близько 2,5 тис. дол. США.
На даний час перспективи подальшого співробітництва МВФ з
Україною є досить непевними. Так, чергові транші кредиту МВФ
спрямовуються, в основному, на погашення попередніх кредитів, а не
на розширення виробництва та економіки загалом. Це пов’язано,
насамперед, із неефективною політикою уряду та недоцільністю
використання цільових коштів [7].
Проте, це співробітництво є для України досить необхідним.
Так, відновлення домовленостей позитивно впливає на рішення
інвесторів щодо виходу на український ринок. Також це впливає на
позиції України у світових рейтингових агентствах. Тобто це дозволяє
уряду України розширювати економічні можливості держави,
залучати більші обсяги коштів. Також відновлення співпраці з МВФ
дозволяє відкрити нові канали допомоги від зовнішніх інвесторів.
Висновок. Отже, співробітництво України й МВФ є
надзвичайно важливим для функціонування національної економічної
системи загалом. Кредити від Міжнародного валютного фонду
сприяють злагодженому функціонуванню економіки, особливо у
кризові періоди, що дозволяє зменшувати негативні наслідки,
викликані спадами економічної діяльності. Проте, варто враховувати,
що використання коштів МВФ веде за собою виконання певних умов,
поставлених перед урядом України, здійснення яких сприяє
отриманню кредиту, але призводить до негативних наслідків,
передусім, для населення. Кредит МВФ є доцільним лише за умови
ефективного використання коштів, спрямованого на розширення
економіки.
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У даній статті підкреслюються актуальні проблеми обліку витрат на оплату
праці, його економічна сутність, а також залежність між оплатою праці та
результатами господарської діяльності підприємств. Визначено суть оплати праці як
механізму мотивації для збільшення ефективності виробництва.
Ключові слова: заробітна плата, оплата праці, працівник, господарювання,
витрати.
This article highlights the current problems of the cost of labor, its economic
substance and therelationship between pay and results of economic activity. Defines the
essence of pay incentivesas a mechanism to increase production efficiency.
Keywords: salary, wages, employee, management, costs.

Постановка проблеми. Праця працюючих є необхідною
складовою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу
створеного продукту. Участь працюючих в частці знов створеному
матеріальному та духовному базі висловлюється у вигляді заробітної
плати, яка повинна відповідати кількості та якості затраченої ними
праці. Облік праці є досить трудомісткою та ризиконебезпечною
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роботою, адже помилка у нарахуванні заробітної плати автоматично
призводить до цілого ряду помилок і порушень, та в цілому - до
забезпечення користувачів недостовірними даними щодо фінансовомайнового стану підприємства.
Метою дослудження є підкреслити актуальні проблеми обліку
витрат на оплату праці, його економічна сутність, а також залежність
між оплатою праці та результатами господарської діяльності
підприємств, визначити суть оплати праці як механізму мотивації для
збільшення ефективності виробництва.
Виклад основного матеріалу дослідження. Заробітна плата є
важливішим засобом підвищення зацікавленості працюючих у
результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів
виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту.
Збільшення ефективності суспільної продуктивності обумовлено,
насамперед, збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи.
В умовах переходу нашої економіки на ринковий механізм
функціонування важливішими задачами є прискорення науковотехнічного прогресу, зниження витрат живої праці, механізація
трудомістких робіт, поліпшення використання трудових ресурсів,
зменшення збитків робочого часу.
Праця, яка являє собою процес цілеспрямованої діяльності
людини, є важливим елементом виробничого процесу. Затрати на
оплату праці в собівартості сільськогосподарської продукції займають
значну частину. Тому чітка організація обліку праці і її оплати мають
важливе значення.
Важливою умовою контролю за суворим забезпеченням
принципу матеріальної зацікавленості через заробітну плату праці в
відповідальності її кількості і якості являється своєчасний і точний
облік праці і розрахунків по її оплаті, який повинен забезпечити
достовірну частку трудових витрат на виробництво, співдіяти по
покращенню виробництва праці, покращення використання робочого
часу, зниження собівартості продукції і підвищення рентабельності
виробництва.
Урахування праці і заробітної плати - один із найважливіших і
складних ділянок роботи, що потребують точних і оперативних даних,
у яких відбивається зміна чисельності робітників, витрати робочого
часу, категорії робітників, виробничих витрат.
Урахування праці і заробітної плати займає одне з центральних
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місць у всій системі урахування на підприємстві. Заробітна плата є
основним джерелом прибутків робітників підприємства.
Необхідно створювати економічно достовірну та обґрунтовану
інформацію про виконання нормативів та динаміки показників про
працю,
стеження
за
дотриманням
співвідношення
росту
продуктивності праці та заробітної плати, за зменшенням
невиробничих витрат скритих та явних збитків робочого часу,
стимулювання праці на підприємстві.
На основі цієї інформації здійснюється контроль за виконанням
робочого часу на підприємстві, впровадження прогресивних методів
праці, дотриманням правильного співвідношення між ростом
продуктивності праці та заробітної плати.
На підприємстві облік чисельності робітників та службовців, їх
заробітної плати є документальним, достовірним та однаковим у всіх
галузях господарювання. Робітники реалізують право на працю
шляхом укладення трудового договору на підприємстві у
відповідності з Законом України конкретизуючи права та обов’язки
робітників, а також оплата за працю, відрахування у фонди,
розрахунок прибуткового податку.
Для того, щоб виконувати завдання, які стоять перед обліком, на
підприємстві створені:
- контроль за чисельністю персоналу та використанням робочого
часу;
- правильність документального оформлення виробки робочих
та службовців;
- своєчасне нарахування заробітної плати та допомог, а також їх
видача;
- своєчасне утримання сум податків та перерахування їх до
бюджету;
- розподіл заробітної плати по об’єктах калькулювання;
- планування звітів про працю.
Забезпечуючи виконання зазначених завдань, бухгалтерський
облік оплати праці має великий вплив на трудову дисципліну.
Правильний облік мобілізує працівників на виконання робіт і пошук
резервів підвищення ефективності виробництва.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про оплату праці»
заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому
виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним
97

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір
заробітної плати залежить від складності та умов виконаної роботи,
професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та
господарської діяльності підприємства.
Ґрунтуючись на даних обліку оплати праці, як системи
суцільного, безперервного та документального оформлення
господарських процесів, вони дають змогу оцінювати результати
господарської діяльності, прогнозувати напрями підвищення
ефективності виробництва і приймати необхідні управлінські рішення.
Чітка побудова обліку та аналізу оплати праці, відповідно до
змін, що відбуваються в його організації й техніці ведення, підвищує
роль обліку як основного засобу одержання достовірної інформації
для прийняття економічно обґрунтованих рішень і попереджень
ризику у виробничо-господарській фінансовій діяльності підприємств,
у системі оподаткування, у складанні балансу, фінансової звітності.
Таким чином, актуальність проблем розрахунків з робітниками
підприємств в сучасних умовах господарювання потребує державного
втручання при вирішенні питань реформування оплати праці, зокрема
фінансового її забезпечення через паритет цін на сільськогосподарську
і промислову продукцію, регулювання податків і встановлення
мінімального розміру заробітної плати відповідно до життєвого рівня,
надання невиправданих відмінностей в рівнях оплати працівників
різних галузей і форм господарювання.
Витрати на оплату праці можуть відображатися за дебетом
витратних рахунків залежності від місця використання робочої сили і
кредитом розрахунків з оплати праці. Такими ж обліковими записами
показують інші виплати працівникам, які містять витрати на надання
певних пільг і допомоги, якщо вони згідно з трудовим договором
належать до витрат на оплату праці. Разом з тим, підприємство може
встановлювати додаткові соціально – побутові пільги для своїх
працівників з метою заохочення їх до праці та підвищення
продуктивності її, так звані соціальні гарантії, які не передбачені
законодавством.
Кодекс законів про працю передбачає, що підприємства в межах
своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати
додаткові порівняно із законодавством трудові та соціально-побутові
пільги для співробітників. Такі пільги можуть здійснюватися на основі
Положення про соціальні гарантії, що додається до колективного
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договору як додаток, або можуть регламентуватися положеннями,
викладеними безпосередньо в колективному договорі. До додаткових
пільг та гарантій належать: недержавне пенсійне страхування,
перевезення працівників до місця роботи і назад, навчання персоналу
за кошти підприємства, надання безпроцентних грошових позик,
безоплатне харчування, оплата медогляду та лікування працівників,
оплата квитків на концерти, в театр, в кіно тощо, організація дозвілля
на підприємстві, путівки на відпочинок, на екскурсію та ін. Додаткові
соціальні гарантії, що формуються у межах та понад розмір
встановленого фонду оплати праці на рахунках обліку відображаються
за схемою, наведеною на рис. 1.

Рис. 1. Схема кореспонденції рахунків на відображення витрат
оплати праці.
Висновки. Отже, при нарахуванні заробітної плати слід
врахувати ряд чинників, що обумовлюють її розмір: складність праці,
відповідальність, умови праці, цінність посади, рівень кваліфікації,
індивідуальні характеристики працівників (знання, навички,
особистісні якості, досвід роботи), колективні та індивідуальні
результати праці, результати діяльності підприємства, законодавчі
норми у галузі оплати праці. Саме вищеперераховані фактори
створюють необхідність встановлення справедливого розміру
заробітної плати кожного окремого працівника, залежно від його
професійних якостей та надбань.
У підсумку можна зазначити, що в період економічної кризи
багато управлінців намагаються зменшити витрати господарської
діяльності за рахунок зниження витрат на оплату праці. Такі дії є
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неправильними і можуть призвести до падіння результатів діяльності.
Низькі стандарти оплати праці та слабкість зв’язку між заробітками та
ефективністю праці як демотивуючі чинники негативно впливають на
зростання економічної та трудової активності працівників, знижують
якість продукції, продуктивність праці, що в свою чергу погіршує
конкурентні позиції на ринку суб’єкта господарювання. Тому виникає
необхідність встановлення системи оплати праці, яка б забезпечила
справедливий розмір заробітної плати кожного працівника залежно від
його індивідуальних досягнень, визначення основних додаткових
соціальних пільг та умов їх надання з метою підвищення мотивації
персоналу до продуктивної праці.
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Постановка проблеми. Фінансова незалежність та участь
вітчизняних суб’єктів господарювання 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 дослідження похідної
уповільнення даних відносин – дебіторської заборгованості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розвитку
теорії і практики обліку дебіторської заборгованості присвячено ряд
праць зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів: Ф.Ф.Бутинця,
С.Ф.Голова, В.П.Завгороднього, С.Хенка, К. Хувера та ін. Разом з цим,
багатоаспектність
дослідження
зумовлена
складністю
і
різноманітністю суб'єктів та об'єктів розрахунково-платіжних
відносин, що вплинуло на суперечливий характер нормативних
документів, а також на рівень розробок окремих теоретичних і
практичних аспектів методики бухгалтерського обліку дебіторської
заборгованості, що і визначило актуальність обраної теми.
Мета дослідження. Метою статті є виявлення нагальних
проблем, пов’язаних з обліком розрахунків із дебіторами, розробка
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методичних підходів і складання практичних рекомендацій щодо їх
усунення. Об'єкт дослідження - теоретико-методологічні та
організаційно-практичні проблеми вдосконалення розрахунків з
дебіторами. Предмет дослідження - методики обліку дебіторської
заборгованості.
Виклад основного матеріалу дослідження. 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 документів, вироблення нових шляхів удосконалення
організації та методики обліку розрахунків з дебіторами.
На основі аналізу наукових праць і проведення досліджень у цій
сфері можна назвати кілька проблемних питань:
- облік довгострокової дебіторської заборгованості згідно з
вимогами П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»;
- відсутність чіткої схеми деталізації та співвідношення різних
видів дебіторської заборгованості у загальній їх структурі.
Для прийняття управлінських рішень важливе значення має
повнота і об’єктивність інформації, пов’язаної з дебіторською
заборгованістю. Вирішення багатьох проблемних питань дозволить
значно вдосконалити організацію та методику обліку розрахунків з
дебіторами.
На нашу думку, передусім необхідно внести зміни у П(С)БО 10
«Дебіторська заборгованість», в яких чітко були б розмежовані
поняття
довгострокової
та
короткострокової
дебіторської
заборгованостей. Їх облік нині ведеться на різних рахунках
бухгалтерського обліку, що не відзначено у вищезазначеному
стандарті. Разом із тим слід вказати, що поточна дебіторська
заборгованість є оборотним активом, а довгострокова – необоротним, і
вони обліковуються на різних рахунках.
Уточнення вимагає визначення поточної
дебіторської
заборгованості, оскільки згідно з П(С)БО 10, вона «за продукцію,
товари, послуги визначається активом одночасно з визнанням доходу
від реалізації продукції, товарів і послуг та оцінюється за первісною
вартістю» [1]. На нашу думку, утворення поточної дебіторської
заборгованості не завжди слід пов’язувати з доходом, оскільки дохід
вимірюється сумою очікуваних грошових надходжень, тому якщо не
очікується погашення дебіторської заборгованості у звітному періоді,
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то наступні надходження коштів або певних матеріальних цінностей
не можна вважати доходом. Так, перерахування авансів за ще
непередану продукцію призводить до виникнення дебіторської
заборгованості, хоча доходу тут немає. Вважаємо, що ці пропозиції
повинні бути взяті до уваги при подальшому вдосконаленні
нормативної бази.
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 угрупування 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, конкретизація користувачів інформації, вибір
ознаки класифікації, визначення пріоритетних принципів, надання
переліку можливих типів класифікації, вибір оптимального типу,
групування дебіторської заборгованості за обраним типом. Як можливі
ознаки класифікації дебіторської заборгованості треба додатково
запропонувати:
суб'єкт
дебіторської
заборгованості,
сума
заборгованості, вид оцінювання, причина виникнення.
Слід зазначити, що класифікація дебіторської заборгованості,
яка запропонована діючим в Україні Планом рахунків та П(С)БО №10
―Дебіторська заборгованість‖ є суперечливою та не задовольняє в
повному обсязі потребам користувачів при складанні фінансової
звітності. Для вирішення даної проблеми можна 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, що діє в Україні, які
забезпечать окремий облік довгострокової та поточної дебіторської
заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги.
Базуючись на проведеній систематизації можливих варіантів
групування дебіторської заборгованості, необхідно створити
системний класифікатор дебіторської заборгованості з використанням
таких параметрів: ознак, принципів та мети класифікації, якісної
характеристики ознаки, користувачів інформації, типів класифікації.
Використання даної розробки сприяє наданню якісної бухгалтерської
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інформації для контролю, аналізу та управління залежно від
конкретних потреб користувачів у період антикризового регулювання.
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 [2].
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.
Результати проведеної систематизації дають змогу визначити
такі види оцінок дебіторської заборгованості: на основі історичної
собівартості – первісне (історичне) оцінювання, яке визначають за
номінальним і спонтанним методами оцінювання; на основі вартості
реалізації (погашення) – факторингове, форфейтингове оцінювання,
оцінювання при дисконті векселя, для яких характерне видаткова
оцінка, чисте реалізаційне оцінювання, що визначають за величиною
сумнівних боргів, експертне оцінювання, при розрахунку якого
використовують оцінювання продажу; на основі поточної вартості –
оцінювання з урахуванням валютного курсу; оцінювання з
урахуванням індексу цін; оцінювання з урахуванням поточної
процентної ставки, яке базується на методі потоку, що дисконтувався,
і для розрахунку якого запропонований порядок визначення загальної
реалізаційної вартості заборгованості; на базі теперішньої вартості –
теперішня оцінка на основі первісної вартості (метод оцінювання 104
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первісний), теперішня оцінка на основі поточної вартості (метод
оцінювання - поточний) [3].
Необхідно також внести зміни до Плану рахунків
бухгалтерського обліку та інструкції з його використання щодо
рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами». На нашу думку,
класифікація дебіторської заборгованості на ньому не вірна. Сюди
увійшли різні види розрахунків із дебіторами, що можна об’єднати в
групи, які неоднорідні за своєю природою.
Висновки. Отже, правильно організований облік дебіторської
заборгованості повинен зменшити її розмір. А для цього потрібно:
визначати ступінь ризику несплати рахунків покупцями; збільшувати
коло покупців з метою мінімізації втрат від несплати одним або
декількома покупцями; контролювати співвідношення дебіторської
заборгованості і кредиторської заборгованості; вести оперативний
контроль за надходженням готівки; своєчасно визначати сумнівну
заборгованість; вести претензійну роботу співпрацюючи з юридичною
службою; своєчасно надавати платіжні документи; припиняти дію
договорів з покупцями, що порушують платіжну дисципліну тощо.
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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У статті викладено теоретико-методичні засади та за допомогою різноманітних
економіко-статистичних методів проведено статистичний аналіз і прогнозування
показників, що характеризують чисельність і рух населення на прикладі окремого
регіону – Волинської області
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The article presents theoretical and methodological principles and with a variety of
economic and statistical methods performed statistical analysis and forecasting indicators of
abundance and population movement on the example of a region - Volyn region.
Keywords: natural population movement, mechanical movement of the population,
resident population, population, population forecasting, demographic processes.

Постановка проблеми у загальному вигляді та іі зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасна
демографічна ситуація Волині обумовлює низку проблем і завдань
щодо їх вирішення. Особливо актуальним є дослідження кожного з
демографічних процесів, тобто природного і міграційного руху
населення. У публікаціях на цю тему часто йдеться про демографічну
кризу, найвиразнішим виявом якої є помітне зменшення чисельності
населення.
Наявність достовірної демографічної інформації є необхідним
елементом забезпечення нормальної життєдіяльності суспільства.
Адже всі економічні та соціальні процеси так чи інакше стосуються
інтересів населення та відображаються в демографічних показниках.
Отже, потрібно проаналізувати реальну демографічну ситуацію на
регіональному рівні, залучивши арсенал сучасних методів різних наук,
у тому числі і статистичних.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблеми природного руху та міграції в
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Україні активно вивчали вітчизняні та зарубіжні вчені: З. Ватаманюк,
С. Панчишин,В. Моісеєнко, В. Бакіров, Т. Заславська, В. Іонцев,
М.Кастельс, М. Ніколінакос, В. Петров, Л. Рибаковський, Д. Богиня,
Ю. Муромцева, І. Прибиткова, В. Стешенко, С. Стеценко, Н. Гринчук,
С. Цапок, П. Шевчук та багато інших.
Вони зробили вагомий внесок у визначення особливостей,
сутності та динаміки природного руху та міграції, обґрунтували та
розробили різноманітні підходи до їх інтерпретації.
Цілі статті. Мета даного дослідження полягає у проведенні
економіко-статистичного аналізу руху населення та прогнозування
його зміни на найближчу перспективу на прикладі окремого регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основними
категоріями статистики населення є демографічна подія та
демографічний процес. Демографічними подіями є факти народження,
смерті, укладання шлюбу або його припинення. Сукупність таких
подій формує відповідний демографічний процес.
Основними категоріями населення, за якими реєструється його
чисельність, є наявне та постійне населення. До наявного населення
відноситься населення, яке знаходиться на момент перепису на даній
території, враховуючи тимчасово проживаючих.
Постійне населення – це особи, які постійно проживали в даному
приміщенні, включаючи тимчасово відсутніх, якщо їх відсутність не
перевищила 12 місяців, а також безпритульні, які не могли вказати
іншого місця проживання. До постійного населення відносяться
військовослужбовці, особи в місцях позбавлення волі та на закритих
територіях [2].
Демографічний процес, як процес руху населення, може
набувати однієї з трьох форм: природного, механічного та соціального
руху.
Головними складовими природного руху населення є
народжуваність та смертність, а також ті складові, що впливають на
нього: шлюбність і розлюченість. Отже, об’єктом дослідження
природного руху населення є такі статистичні сукупності: чисельність
померлих, чисельність народжених, число зареєстрованих шлюбів та
розлучень, а також чисельність всього населення та його окремих
контингентів (дітородний контингент жінок, шлюбоздатне населення)
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Природний рух населення підлягає вивченню з метою
визначення його абсолютних розмірів, оцінки рівнів та ступенів
поширення серед окремих контингентів населення, тенденцій зміни
природного руху та його складових, а також порівняння інтенсивності
цих процесів у регіональному аспекті [2].
Механічний рух або міграція населення – це процес зміни
чисельності населення за рахунок зміни місця проживання. При
вивченні міграційних переміщень виділяють внутрішню і зовнішню
міграцію [1].
Для дослідження міграційних процесів велике значення має
визначення соціально-демографічних характеристик мігрантів, оцінка
обсягів міграції, вивчення кількісних і структурних характеристик
міграційних процесів, прогнозування напрямків та інтенсивності їх
розвитку.
Міграційні процеси кількісно характеризуються обсягом міграції, її інтенсивністю, розміром та напрямом міграційних потоків. До
загальних абсолютних показників обсягу міграції належать: валова
міграція та сальдо міграції. Валова міграція (ВМ) є сумою чисельності
прибулих (П) та вибулих (В) і характеризує обсяг міграційних потоків
за рік. Сальдо міграції характеризує приріст (зменшення) чисельності
населення країни за рахунок механічного руху [5].
Природний приріст завжди відігравав вирішальну роль у
формуванні чисельності населення Волинського регіону, тоді як вплив
міграції залишався незначним. Показники зміни населення в цілому по
області, за період з 2001 по 2009 рр. значно відрізняються (табл. 1).
Таблиця 1
Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності та природного
приросту населення Волинської області за 2001-2010 рр.
(на 1000 осіб наявного населення)
Роки

2001

2008

2009

2010

Кількість народжених

10,8

14,8

14,8

14,3

Кількість померлих

13,9

15

14,1

13,8

Природний приріст

–3,1

–0,2

0,7

0,5

З даних, наведених у таблиці 1, можна зробити неоднозначні
висновки щодо тенденцій відтворення населення в Волинській
області. Насамперед слід відмітити, що кількість народжених у 2009 і
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2010 роках в порівнянні з 2001 роком збільшилась з 10,8 до 14,3 ,
кількість померлих вже у 2010 році в порівнянні з 2001 роком
зменшилась, хоча і незначно, відповідно природний приріст у 2010
році в порівнянні з 2001 збільшився з -3,1 до 0,5, тобто за декілька
років став позитивним, що є одним з найкращих показників в Україні
загалом.
Проаналізуємо основні показники міграції населення у
Волинській області за період з 2002 року по 2010 рік(табл. 2).
Таблиця 2
Динаміка міграційних процесів у Волинській області за
період з 2002-2010 рр.
Основні
показники
міграції
населення

Темп приросту, %
2003/
2002

2004/
2003

2005/
2004

2006/
2005

2007/
2006

2008/
2007

2009/
2008

2010/
2009

Міські поселення та сільська місцевість
Кількість
прибулих,
осіб
Кількість
вибулих,
осіб
Сальдо
міграції,
осіб

-13,65

31,68

0,2

5,58

1,13

-4,61

-10,4

3,78

-9,67

20,95

-0,88

2,35

-0,88

-5,52

-8,88

2,49

25,46

-44,18

-16,26

-52,93

-78,4

-170,2

-379,4

-99,08

Проаналізувавши дані таблиці 2, можна зробити висновки, що
кількість прибулих осіб у Волинську область у 2003 році порівняно з
2002 роком зменшилась на 13,65 %, у 2007 році порівняно з 2006
роком кількість іммігрантів збільшилась на 1,13 %, у 2010 році
порівняно з 2009 роком також збільшилась на 3,78 %. З 2003 року по
2007 рік маємо чітку до збільшення кількості прибулих осіб у
Волинську область. Це спричинене покращенням ситуації на ринку
праці Волинської області. Кількість емігрантів у 2003 році порівняно з
2002 роком зменшилась на 9,67 %, у 2007 році порівняно з 2006 також
зменшилась на 0,88 %, а у 2010 році порівняно з 2009 роком кількість
вибулих осіб збільшилась на 2,49 %. Це спричинено тим, що батьки,
які виїхали та працюють за кордоном вже досить тривалий час,
починають залучати до таких поїздок дітей.
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Для детальнішого дослідження тенденцій зміни населення на
прикладі окремого регіону можуть використовуватись регресійні
моделі, на основі яких можна здійснювати прогнозування даного
показника. Використовуючи засоби редактора MS EXCEL і, зокрема,
редактор „Лінія тренду‖ отримали наступну лінію регресії (рис 1).

Рис 1. Аналіз тенденцій змін постійного населення у Волинській
області за 2000-2010 роки та прогнозування до 2012 року
За результатами дослідження бачимо, що в 2000 році у
Волинській області чисельність постійного населення становила
1064,4 тис. осіб. У наступних роках чисельність населення поступово
зменшувалась, досягнувши у 2010 році рівня 1033,9 тис. осіб. За
прогнозом, отриманим на основі побудованої лінії регресії у вигляді
многочлена 2-го степеня з високим рівнем ймовірності (R2=0,99)
можна передбачити, що цей показник продовжить зменшуватись і у
2012 році і становитиме приблизно 1027,0 тис. осіб.
Висновки. Демографічний процес, як процес руху населення,
може набувати однієї з трьох форм: природного, механічного та
соціального руху. Внаслідок такого руху відбуваються процеси
збільшення або зменшення чисельності населення.
У Волинській області, спостерігається стійка тенденція до
зменшення чисельності населення, хоча темпи зниження поступово
послаблюються. Аналіз основних показників міграційних процесів
показав, що у Волинській області інтенсивність міграції є досить
високою. При цьому це стосується як в’їзду так і виїзду із регіону.
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В цілому зменшення чисельності населення уВолинській області
негативно впливатиме на зростання економіки регіону, так як одним із
чинників економічного зростання є трудовий потенціал населення.
Зменшення чисельності населення вказує на те, що поступово
зменшується кількість працездатного населення, кількість пенсіонерів
чи кількість зайнятих. Через зменшення чисельності населення на
Волині зменшується чисельність економічно активного населення.
Отже, зменшення чисельності населення може спровокувати спад
економіки.
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During this writing, studied travel letters that are filled for shipping, researching and
identifying weaknesses in accounting way bill in agriculture, proposed ways toaddress them.
Keywords: waybill, bill of lading inventory, customer card, traveler leaves the car,
transportation of cargo.

Постановка проблеми у загальному вигляді та іі зв’язок з
важливими
науковими
та
практичними
завданнями.
Автомобільний транспорт є однією з найважливіших сфер
підприємницької діяльності. У процесі господарювання кожне
підприємство зустрічається з необхідністю перевезення матеріалів,
сировини, готової продукції. При цьому одні підприємства
використовують свій автотранспорт, інші користуються послугами
спеціалізованих автотранспортних підприємств (АТП) на підставі
договорів підряду. Обидві сторони при цьому керуються правилами
нормативних актів і єдиних форм первинної документації,
установлених як для АТП, так і для їхніх замовників.
Метою написання статті є визначення основних транспортних
подорожніх листів, порядок їх застосування, а також розглянуто
основні недоліки обліку подорожніх листів на сільськогосподарському
підприємстві
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питанням даної теми займалися такі вчені
економісти, як: Бойчук О.В., Бондар І.П. Гнєздилова О.М., Ігнатенко
М.С., ПлаксієнкоВ.Я. , Сук П.П. та Рудник В.С. який згадував про
проблеми дорожніх листів у праці «Організація бухгалтерського
обліку витрат на сільськогосподарських підприємствах».
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Застосування
первинної транспортної документації регулюється Інструкцією про
порядок виготовлення, збереження, застосування єдиної первинної
транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним
транспортом і облік транспортної роботи, затвердженою наказом
Міністерства статистики України і Міністерства транспорту України
від 07.08.1996 р. № 228/253[8].
Основними документами первинного обліку обсягу перевезених
вантажів і транспортної роботи, а також для розрахунків між
перевізником (АТП) і замовником транспортних послуг є:
- шляхові листи: форма №1 (міжнародна); типова форма №2 (для
застосування при перевезеннях у межах України); типова форма №3
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(для службового легкового автотранспорту);
- товарно-транспортні накладні: типова форма №1-ТН і форма
№СМR - при міжнародних перевезеннях вантажів. Форма № СМR
розглядається в розділі "Первинні документи зовнішньоекономічної
діяльності";
- талон замовника типової форми №1-ТЗ.
Шляховий лист вантажного автомобіля - складний документ, що
містить інформацію: про маршрути пересування автомобіля; час
перебування автомобіля в шляху проходження, під навантаженням і
розвантаженням; про виконану роботу за день (зміну); про заробітну
плату водія за виконану роботу [5].
Облік обсягів перевезень у тоннах і тонно-кілометрах ведуть у
подорожніх листах на підставі товаро транспортної накладної
незалежно від форми оплати транспортних послуг (відрядна,
погодинна, по-кілометрова інша) видів перевезень (внутрішньоміське, приміське, міжміське, міжнародне).
При міжміських вантажних перевезеннях до подорожнього листа
додають "Маршрутний лист", у якому зазначають контрольні пункти,
дату і час проходження, пункти відпочинку водіїв, графік руху тощо,
передбачені
договором
між
перевізником
і
замовником
автотранспорту.
До категорії службових легкових автомобілів належать легкові
автомобілі, що перебувають на балансі юридичних осіб усіх форм
власності, а також узяті в оренду (напрокат) або за договором
обслуговування для використання в службових цілях.
Пересування легкового автомобіля оформляється подорожнім
листом типової форми №3. Форма і порядок використання
подорожнього листа встановлені Інструкцією про порядок
застосування подорожнього листа службового легкового автомобіля й
облік транспортної роботи, затвердженою наказом Державного
комітету статистики України від 17.02.98р. № 74 [8]. Подорожній лист
форми №3 є підставою для обліку транспортної роботи, списання
палива на загальний пробіг службового легкового автомобіля і для
взаєморозрахунків між перевізником і замовником транспортних
послуг[5].
Перед видачею водію у верхньому лівому кутку подорожнього
автомобіля диспетчер або інша відповідальна особа перевізника
ставить штамп перевізника, номер подорожнього листа і дату його
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видачі та інші реквізити.
Використання первинної транспортної документації не
встановленої форми не припускається. У залежності від виду вантажу
і його специфічних особливостей до основних документів
прикладаються інші (ветеринарні, санітарні і якісні - сертифікати,
свідчення, довідки, паспорти), перелік яких визначається правилами
перевезення названих вантажів.
Товарно-транспортні накладні належать до документів суворої
звітності, що виготовляються друкарським способом з обліком серій і
номерів[7].
Одним із недоліків організації первинного обліку з роботи
автотранспортних засобів є те, що Подорожні листи, як правило,
видаються не в замін зданих документів. Це веде до нагромадження у
водіїв пакетів документів, які вони здають диспетчеру наприкінці
місяця, чим ускладнюють процес їхньої обробки, порушуються
терміни нарахування оплати праці та визначення технікоексплуатаційних показників, відбувається неякісне рознесення даних
дорожніх листів у Накопичувальні відомості обліку роботи вантажних
автомобілів.
В
автотранспортних
підрозділах
сільськогосподарських
підприємств також не завжди ведеться облік залишку пального в
баках, що не дає можливості забезпечити належний контроль за
збереженням та цільовим використанням нафтопродуктів. Недоліком в
оформленні подорожнього листа є те, що не всі реквізити в ньому
заповнюються. Це можна пояснити тим, що багато даних, які
містяться у подорожньому листі, не мають практичної цінності для
обліку і аналізу використання автомобільного транспорту. Так і
реквізити дорожнього листа вантажного автомобіля як "Послідовність
виконання завдання" і "Таксування" займають невиправдано велику
частину документа і практично не заповнюються, оскільки вся
необхідна інформація про виконану транспортну роботу міститься в
товарно-транспортних накладних і талонах замовника.
Застосовувана нині форма Подорожнього листа не є
оптимальною і вимагає подальшого удосконалення.
Висновки. На нашу думку, доцільніше було б розробити і
застосовувати на практиці Подорожній лист накопичувальної форми, в
якому б фіксувалася робота автомобіля за 7—10 днів, що дозволило б
економити як матеріальні так і трудові затрати на одержання та
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обробку інформації про роботу автомобільного транспорту.
Також з метою збору, накопичення і використання інформації
про транспортну роботу тракторів доцільно вести облік роботи
автотранспорту в Подорожніх листах трактора багатоденної форми.
Для накопичення інформації про транспортну роботу тракторів з
метою її подальшого використання при аналізі вантажопотоків та
порівняння ефективності роботи різних транспортних засобів вважаю
за можливе також використовувати зведену накопичувальну відомість.
Таким чином, можна зробити висновок, що застосовувана нині
форма подорожнього листа не є оптимальною і вимагає подальшого
удосконалення.
Список використаних джерел:
1. Бойчук О.В. «Організація бухгалтерського обліку витрат» Все про
бухгалтерський облік, 2004р. №3
2. Бондар І.П. «Виробничі витрати та їх класифікація» Економіка АПК 2003р.
№10
3. Гнєздилова О.М. «Удосконалення обліку використання транспортних засобів
в аграрних підприємствах». Економіка АПК, 2003р. №8
4. Ігнатенко М.С. «Основні напрямки вдосконалення бухгалтерського обліку на
сільськогосподарських підприємствах»//Світ бухгалтерського обліку 2001р. №7
5. Плаксієнко В.Я. Бухгалтерський облік у сільському господарстві. Підручник:
Дніпропетровськ - 2005р. с - 409
6.Сук П.П. «Первинний облік витрат допоміжних виробництв в
сільськогосподарських підприємствах» Бухгалтерія у сільському господарстві, 2002р
№1
7.Рудник
В.С.
«Організація
бухгалтерського
обліку
витрат
на
сільськогосподарських підприємствах». Облік і фінанси АПК. 2004р №9
8. «Інструкція про порядок виготовлення, збереження, застосування єдиної
первинної транспортної документації» затвердженою наказом Міністерства
статистики України і Міністерства транспорту України від 07.08.1996 р. № 228/253.

115

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

УДК 330.59
Гордіюк А.М., ст. гр. ПС-51
Луцький національний технічний університет
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У статті проведено порівняльний аналіз доходів населення Волинської області,
визначено рівень їх диференціації. Сконцентровано увагу на основних проблемах
розподілу доходів.
Ключові слова: заробітна плата, доходи населення, порівняльний аналіз,
диференціація доходів.
This article presents a comparative analysis of the incomes of the Volyn region,
defined by their level of differentiation. Focused attention on the basic problems of income
distribution.
Key words: wages, household income, comparative analysis, differentiation
proceeds.

Постановка проблеми. Диференціація доходів населення – це
різниця в доступі до власності та влади різних класів, соціальних груп
та верств населення в межах певної економічної системи, що
відображається в рівні їх доходів. Головна причина такої різниці в
сучасному суспільстві – економічна система, заснована на приватній,
колективній та державній власності, що сприяє відчуженню більшості
населення від отриманих доходів, можливості управління
виробництвом та управління розподілом результатів виробничої
діяльності.
Деякою мірою диференціація має об’єктивні причини, якими є
різні фізичні та розумові здібності членів суспільства, рівень освіти та
професійної підготовки, нерівність володіння власністю, здатність до
ризику, монополізм на ринку товарів та послуг, кількість членів
родини та її віковий склад. Але основною причиною диференціації є
відсутність
справедливої
соціальної
політики
держави,
неспроможність профспілок захищати інтереси як працівників, так і
соціально не захищених верств населення. Така диференціація доходів
підриває стимули до праці, негативно впливає на її продуктивність,
відповідно, знижуються ефективність суспільного виробництва та
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темпи економічного розвитку країни. Тому проблема, що
розглядається в цій статті є актуальною та однією з найважливіших і
найсуперечливіших з тих, що стоять перед державою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню
диференціації доходів населення присвячено праці таких науковців, як
Г. Столярова, М. Огайя, О. Амоса, С. Полякової, А. Базилюка,
С.Гриневської, Д. Богині та ін. В останні роки диференціація доходів
населення часто розглядається як проблема середнього класу. В цьому
напрямку
проведені
наукові
дослідження
Е.
Лібановою,
О.Александровою, В. Радаєвим, А. Ситніковим, О. Бабак та ін. Проте в
більшості праць увага приділялася висвітленню теоретичних аспектів
диференціації доходів населення, а методичні підходи до дослідження
та їх апробація на сьогодні науковцями залишаються ще недостатньо
розглянутими.
Тому метою дослідження є проведення статистичного аналізу
диференціації доходів населення Волинської області.
Виклад основного матеріалу дослідження. Частина доходів
населення поступово перетворюється на предмети споживання і
різноманітні послуги. Саме на стадії споживання виявляється
диференціація доходів. Люди з різних причин не можуть отримувати
абсолютно однакові доходи. Водночас, як стверджує економічна
теорія, не можна допускати не контрольованості диференціації
доходів, оскільки це призведе до значної невиправданої поляризації
суспільства, що матиме негативні політичні, соціальні й економічні
наслідки. З економічної точки зору, суспільство не матиме можливості
поповнювати потреби економіки країни достатньою кількістю
кваліфікованих фахівців, з соціальної – загостряться соціальні
протиріччя; з політичної – не можна буде досягти політичної
стабільності в суспільстві [1].
Диференціація доходів населення – важливий елемент
внутрішньої політики держави і для того, щоб уникнути соціальноекономічних протиріч, що можуть закінчитися соціальним вибухом,
необхідно проводити аналіз розподілу доходів.
Нами проведенот групування районів і міст Волинської області
за середньомісячною номінальною заробітною платою найманих
працівників за 2000 і 2010 роки.
Для цього було визначено величину рівних інтервалів для
створення груп:
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227  82
2218  1104
 36
h2010 
 279
4
4
На основі розрахованих величин проведено групування за
розміром середньомісячної номінальної заробітної плати, результати
якого відображені у таблиці 1 та 2.
Таблиця 1
Групування районів Волинської області за середньомісячною
номінальною заробітною платою у 2000 році
Межі інтервалу
82-118
119-155
155-191
192-227
∑
Кількість районів
14
3
2
2
21
Питома вага
66,67
14,29
9,52
9,52
100
h2000 

Таблиця 2
Групування районів Волинської області за середньомісячною
номінальною заробітною платою у 2010 році
Межі інтервалу
1104138416641944∑
1383
1663
1943
2218
Кількість районів
5
10
5
1
21
Питома вага
23,81
47,62
23,81
4,76
100
Розрахунки показали, що у Волинській області є 14 районів, у
яких середньомісячна номінальна заробітна плата найманих
працівників становить 82-118 грн. Найменше районів (2), де заробітна
плата 155-191 грн. і 192-227 грн. Зі зростання середньомісячної
заробітної плати кількість районів зменшується. Крім того більшість
населення районів Волинської області отримує найменший рівень
номінальної заробітної плати.
Порівнюючи дані 2000 і 2010 років видно, що ситуація суттєво
не змінилася, оскільки у 10 районах Волинської області
середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників
становить 1384-1663 грн., що відповідає другій групі, найменше
районів (1), де заробітна плата є найвищою і перебуває в межах 19442218 грн. Тобто, більшість населення Волинської області отримують
досить низьку заробітну плату.
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Рис. 1. Розподіл найманих працівників за рівнем заробітної
плати у Волинській області у грудні 2009-2010 років (розрахунки
проведені на основі даних джерела [2]).
Для поглиблення аналізу нами проведено розподіл найманих
працівників за рівнем заробітної плати у Волинській області у грудні
2009-2010 років, враховуючи, що у грудні 2009 року розмір
мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для
працездатних осіб становив 744 грн., у грудні 2010 року – 922 грн.
Результати розподілу зображено на рис. 1.
Як бачимо з рис. 1, найменше працівників як у 2009, так і у 2010
роках отримували заробітну плату понад 5000 грн. Найбільше
працівників отримували заробітну плату в межах 1500-2000 грн. у
2010 році, а у 2009 – в межах від прожиткового мінімуму до 1000 грн.
Що свідчить про зростання рівня заробітної плати.
Для детальнішого аналізу рівня доходів населення в районах
Волинської області проведемо ранжування за показником
середньомісячної номінальної заробітної плати найманих працівників
у 2010 р. порівняно з 2006 р. (рис. 2).
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Територіально-адміністративні одиниці
2006

2010

Рис. 2. Ранжування адміністративно-територіальних одиниць за
показником середньомісячної номінальної заробітної плати найманих
працівників у 2010 р. в порівнянні з 2006 р. (розрахунки проведені на
основі даних джерела [3])
Як видно з рис. 2, найбільша середньомісячна номінальна
заробітна плата у 2010 році в м. Нововолинську (2218 грн.) і в
Любомльському районі (1935 грн.). А у 2006 році найвища у
м.
Луцьку (940 грн.). У 2010 році середньомісячна номінальна заробітна
плата найманих працівників у м. Нововолинську зросла на 964 грн.
або на 76,87 % порівняно з 2006 роком.
Найнижчим рівнем середньомісячної заробітної плати у 2010
році характеризується Турійський район, а у 2006 – Рожищенський
район.
Аналіз середньомісячної зарплати до середнього рівня в
економіці і соціальній сфері за 2010 р. показує, що вищою за середній
рівень по області вона була зафіксована в 5 адміністративнотериторіальних одиницях: у м. Луцьку (109,3 %), у м. Ковелі (105,5
%), у м. Нововолинську (131,0 %), у Луцькому районі (103,9 %) та у
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Любомльському (114,4 %). Найнижчий рівень заробітної плати
спостерігався у Турійському (65,2 %), Ратнівському (72,0 %) і
Горохівському (75,2 %) районах. Загалом можна сказати, що в
розподілі заробітної плати і доходів простежується наступна
закономірність: чим краще промислово розвинуте місто чи район –
тим вищий рівень заробітної плати.
Висновки. Таким чином, на основі проведеного аналізу можна
зробити висновок, що доходи і витрати є важливим елементом для
визначення рівня життя населення. Вирішальним чинником
формування доходів населення на регіональному рівні є суттєва
диференціація за рівнем професійної спеціалізації та економічними
чинниками, а також географічним розташуванням регіону. Такі
розбіжності за рівнем доходів сформовані не лише диспропорціями у
економічному розвитку, а й сформованим складом населення та його
розподілом за місцем проживання. Тому, результати статистичного
аналізу територіальної диференціації доходів дозволяють здійснити
класифікацію районів та міст області за рівнем життя з метою
розробки заходів соціально-економічної регіональної політики.
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У статті досліджено проблеми побудови системи оперативного контролю
підприємства, зміст категорії "оперативний контроль", досліджено значення та роль
цієї системи в управлінні. Висвітлено основні елементи системи оперативного
контролю.
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The problems of constructing a system of operational control enterprise content
categories "operational control", explored the meaning and role of this system of
management. It covers the basic elements of operational control.
Keywords: control, operational control system, the elements of operational control,
management system.

Постановка проблеми. Сучасний розвиток економіки
пов’язаний з прискоренням інформаційних процесів, необхідністю
отримувати необхідні дані в найкоротший термін та згідно з вимогами
замовників. Крім того, глобалізаційні процеси впливають на
взаємовідносини між суб’єктами вимагають від них якісно нових
управлінських підходів. Слід звернути увагу на те, що наше
суспільство увійшло в інформаційну епоху, що потребує прийняття
нестандартних рішень та використання нових підходів до управління
як економікою в цілому, так і діяльністю окремих суб’єктів
господарювання. Сучасні стратегії розвитку підприємств формуються
з урахуванням використання оперативного обліку та контролю в
системі управління.
Важливість контролю на підприємстві переоцінити важко.
Оперативний контроль забезпечує отримання достовірної інформації
про дійсний стан об’єкта та можливі відхилення від очікуваного
результату. Власники за бажанням створюють служби та відділи,
основною функцією яких є здійснення контролювання кожного етапу
виробництва продукції, кількості витрачених сировини та матеріалів,
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якості продукції тощо. Керівники та власники підприємств починають
контролювання діяльності підприємства з моменту його створення та
визначення цілей та стратегії.
Основна мета оперативного контролю забезпечити прийняття
оптимальних управлінських рішень, відповідно до них успішне
виконання поставлених завдань, і усунення можливих недоліків.
Основними завданнями оперативного контролю є: визначення
фактичного стану об’єкта чи його частини в даний момент часу;
завчасне визначення місця та причин відхилень значень характеристик
об’єкта від заданих (тих, що передбачались); збір, передача, обробка
інформації про стан об’єкта; забезпечення стійкого стану об’єкта при
досягненні критичних значень характеристик об’єкта [1, с. 396–397].
На виробництві особливе місце займає оперативний контроль,
адже це контролювання, яке здійснюється в процесі роботи, під час
проведення господарських операцій, на певних їх етапах, що дає змогу
оперативно реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього
середовища, які можуть вплинути на результат діяльності
підприємства. Якщо підійти до його здійснення без належної
прискіпливості, то під час проведення завершального контролювання
може виявитись, що отримані результати абсолютно не відповідають
запланованим. А отже, це може привести до виникнення додаткових
незапланованих витрат, що, як відомо, негативно впливає на
діяльність підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття контролю
описується у численній навчальній літературі, подається класифікація
контролю за різними ознаками, а отже розглядається і оперативний
(поточний) контроль діяльності. Як правило, науковцями не
вивчається оперативний контроль так ґрунтовно як попередній і
завершальний, що зумовлює виникнення хибної думки, що він є менш
важливим. В таблиці 1 наведені трактування оперативного (поточного)
контролю за різними авторами.
Як видно з таблиці усі автори одностайні у визначенні поняття
оперативний контроль. Оперативний контроль – це контроль, який
здійснюється безпосередньо в процесі проведення робіт, виконання
операцій на кожному їх етапі.
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Таблиця 1
Трактування поняття «оперативний контроль»
Автор
Гріфін Г., Яцура В.

Діденко В.М.
Дідковська Л.Г., Гордієнко П.Л.
Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф.
Мошек Г.Є., Поканєвич Ю.В., Соломко
А.С., Семенчик А.В.
Пилипенко А.А., Пилипенко С.М.,
Оленко І.П.
Прокушев Е.Ф.
Пушкар Р.М. Тарнавська Н.П.

Трактування поняття
Передбачає перевірку відповідності
стандартів якості чи кількості продукції
і/або послуги під час фактичного
трансформаційного процесу [2]
Здійснюється безпосередньо в ході
провадження діяльності, виконання
планів, під час здійснення фінансовогосподарських операцій [3]
Здійснюється безпосередньо у ході
проведення робіт [1, c. 402]
Здійснюється безпосередньо в ході
виконання робіт [4, c. 394]
Стратегічний
і
оперативний.
Оперативний спрямовано на поточну
виробничу і господарську діяльність
організації [5, c. 143]
Проводиться безпосередньо в ході
виконання робіт [6, c. 227]
Здійснюється під час технологічного
процесу
за
правильністю
його
виконання [7, c. 202].
Визначає стан об’єкта в процесі
виконання операції [8, c. 239]
Здійснюється в процесі виконання
господарських операцій. Основними
завданнями
цього
контролю
є
виявлення
відхилень
в
процесі
виконання операцій з метою вжиття
необхідних заходів щодо усунення
негативних факторів і закріплення
позитивного досвіду [9, c. 13]
Здійснюється в процесі роботи на
певних її етапах [10, c. 293]
Здійснюється безпосередньо в ході
проведення робіт [11, c. 73]
Здійснюють у процесі виробничогосподарської діяльності [12, c. 284]
Здійснюється безпосередньо в процесі
виконання робіт [13, c. 149]

Романів Є.М.

Стадник В.В., Йохна М.А.
Хачванкян В.В.
Хміль Ф.І.
Хомяков В.І.
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Продовження табл. 1
Шатун В.Т.

Шегда А.В.
Robert N. Anthony, Vijay Govindarajan.

Здійснюється безпосередньо в ході
виробничого процесу і ґрунтується на
вимірі фактичних результатів діяльності
й оперативному реагуванні керівництва
на виникаючі відхилення [14]
Здійснюється в процесі проведення
роботи безпосередньо менеджером
(керівником) [15, c. 139]
Здійснюється безпосередньо в ході
виконання робіт [16]

Але вагомим етапом є те, що науковці не наголошують зв’язків
оперативного контролю з системою управління підприємством, що
має вирішальний вплив ефективності здійснення господарської
діяльності, мінімізації витрат, та збільшення прибутку. Також в даних
працях недостатньо висвітлені елементи, які застосовуються при
здійсненні контрольних дій під час оперативної перевірки.
Мета дослідження. Ціллю статті є обґрунтування сутності
оперативного контролю як системи управління в сучасних умовах
господарювання підприємств та визначення змісту елементів
оперативного контролю.
Виклад основного матеріалу. Передумовою ефективного
розвитку будь-якого вітчизняного підприємства, незалежно від форми
власності, є функціонування системи оперативного контролю. Однак
на практиці виникає багато питань та проблем. Як відомо,
оперативний контроль присутній на кожному підприємстві
(організації), але ефективність його забезпечується не завжди. Так,
невеликі підприємства найчастіше не мають достатнього персоналу,
матеріальних ресурсів та рівня знань управлінців для організації
необхідної системи оперативного контролю. Великі підприємства,
навіть володіючи достатньою базою, можуть бути погано керовані, і,
як наслідок, досить великі затрати, понесені на організацію контролю,
не дадуть бажаних результатів.
Для більш повного розуміння суті оперативного контролю та
його результативнішого проведення доцільно систематизувати цей
процес, в результаті чого отримаємо поняття «система оперативного
контролювання».
Система
оперативного
контролю
–
це
сукупність
взаємопов’язаних елементів, які працюють як єдине ціле, і кожен
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елемент вносить щось конкретне в унікальні характеристики цілого[1].
Основними елементами системи оперативного контролю є: цілі,
суб’єкти, об’єкт, засоби здійснення, методи, методики, стандарти,
норми і нормативи, критерії, інформаційні зв’язки [9].
Слід зазначити, що ступінь складності щодо організації
оперативного контролю відповідає організаційній структурі
підприємства, чисельності управлінського персоналу та іншого
персоналу, розгалуженості мережі відокремлених підрозділів, ступеню
централізації бухгалтерського обліку та інших характеристик
підприємства.
Цілі системи – те, для чого система створена, для досягнення
чого вона функціонує. Основною ціллю системи оперативного
контролю є здійснення процесу контролювання безпосередньо під час
виконання робіт, а саме: відображення реального стану об’єкта,
виявлення можливих недоліків та помилок, для їх оперативного
усунення, наприклад, виявлення браку продукції на етапі її
виготовлення, витрачання матеріалів та сировини для виготовлення
продукції на кожному етапі тощо. Цілі системи визначаються залежно
від функціонального призначення та сфери діяльності.
У процесі здійснення працівниками контролю ставляться такі
основні завдання: повнота обліку даних, точність обліку даних,
законність господарських операцій, повнота записів, точність ведення
записів, збереження бухгалтерських документів, захист активів [2]
Об’єктами оперативного контролю є функціональні цикли
діяльності організації – постачання, виробництво і реалізація.
Суб’єктами оперативного контролю є окремі посадові особи і
працівники структурних та функціональних підрозділів підприємства.
Оперативний контроль потрібно здійснювати безперервно.
Окремі контрольні заходи проводити в залежності від виникнення
такої необхідності. Керівництву підприємства потрібно самостійно
встановлює склад, терміни і періодичність процедур щодо такого
контролю. Головний принцип організації оперативного контролю –
доцільність та економічність. Усі документи контролю мають
абсолютно конфіденційний характер.
В сучасних умовах оперативний контроль набуває дедалі
більшого значення. І питання це не лише теоретичне, оскільки за ним
стоїть практична діяльність із розробки законодавства у сфері
контролю. Він фіксує та відслідковує дотримання суб’єктами
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контролю вимог чинних законодавчих та нормативних актів щодо
ефективності та цільового використання бюджетних або власних
коштів, збереження майна, правомірність та ефективність
використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів,
достовірність бухгалтерського обліку і звітності, виявляє факти
розкрадання активів господарюючого суб'єкта. Інший його аспект – це
забезпечення зворотного зв'язку між суб'єктом та об'єктом управління
щодо оцінки ефективності прийнятих управлінських рішень.
Найвагомішим результатом зворотного зв'язку є надання суб'єкту
управління об'єктивної, неупередженої, логічно виваженої інформації
щодо реалізації прийнятих управлінських рішень та їх ефективності на
рівні окремих структурних підрозділів системи. Зворотний зв'язок
завдяки функціонуванню підрозділів контролю дає змогу уявити стан
усієї системи в цілому, а не окремих її елементів, оскільки
функціонально оперативний контроль одночасно відслідковує
елементи системи з різних кутів зору і розглядає кожен елемент не як
відокремлену, обособлену частину, а як частину цілого. А це вже
зовсім інший якісний рівень оцінки роботи системи.
Забезпечення і постійне поліпшення якості внутрішнього
контролю за умови щорічного нарощення інформаційної маси
неможливе без розробки стратегії оперативного контролю відповідно
до перспектив розвитку та реформування всієї системи, що
контролюється.
Основною причиною виникнення всіх проблем є те, що
власники підприємств, не розуміючи сутності, мети і завдань
оперативного контролю, не приділяють належної уваги побудові
ефективної системи його здійснення.
Ці порушення повинні виявлятись на рівні оперативного
контролю, а зараз вони виявляються на рівні державного контролю. Це
зумовлено не тільки поганою організацією системи контролю загалом
на підприємствах, а і наявністю певних проблем на державному рівні,
які створюють тенденції щодо зростання кількості та обсягів основних
фінансових порушень.
З метою посилення контролю особливу увагу необхідно
приділити перевірці економічної ефективності і доцільності операцій
підприємств, адже керівники окремих структурних підрозділів іноді не
вникають у суть і ефективність рішень.
Для підвищення оперативності контролю на підприємствах
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важливе значення мають правильна організація кількісно-сумового
обліку цінностей у місцях зберігання продукції, раціональне
здійснення операцій під час надходження і реалізації продукції,
ефективне використання коштів.
Для цього необхідно, щоб керівники підприємств ґрунтовно
знали суть і зміст господарських операцій, всебічно аналізували їх та
впливали на виконання договорів щодо постачання і реалізації
продукції.
Розглянута система оперативного контролю дозволить зробити
процес оперативного контролювання діяльності виробничого
підприємства більш ефективним. Адже, потрібно визначати, що
повинен робити кожен учасник цього процесу,щоб досягти
поставленої мети діяльності підприємства. Тому при виявленні
відхилень або недоліків, їх можна вчасно усунути, а також отримати
інформацію про причини їх виникнення, для запобігання у
майбутньому.
Висновки. В наукових джерелах автори трактують поняття
оперативного контролю в одному розумінні: оперативний контроль –
це контроль, який здійснюється безпосередньо в процесі проведення
робіт, виконання операцій на кожному їх етапі.
Система оперативного контролю – це політика і процедури
оперативного контролю, прийняті управлінським персоналом суб'єкта
господарювання з метою забезпечення правильного та ефективного
ведення господарської діяльності, збереження активів, запобігання
шахрайству та помилкам, а також виявлення їх, забезпечення точності
і повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної
фінансової інформації.
Для ефективнішого здійснення поточного контролювання
доцільно цей процес систематизувати. Система поточного
контролювання – це сукупність взаємопов’язаних елементів: цілі,
суб’єкти, об’єкти, методи, засоби, методики, стандарти, норми,
нормативи та критерії, інформаційні зв’язки, – які діють як єдине ціле
для здійснення контролювання безпосередньо в ході проведення робіт,
виконання операцій.
Сформована система оперативного контролю спрощує роботу
керівників усіх рівнів. Структура та структурні елементи системи є
сталими, різниться тільки їх наповнення. Це питання є ще недостатньо
вивченим і потребує подальшого дослідження.
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У статті окреслено сутність поняття якості продукції, її значення для
досягнення підприємством цілей в розвитку, та необхідність проведення і впливу
результатів аналізу витрат на якість продукції.
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The article describes the essence of quality, its importance for achieving enterprise
goals in development, and the need for cost analysis and impact on product quality.
Keywords: quality of products, analysis of production costs, problems on the way to,
search for alternatives.

Постановка проблеми. Складні умови господарювання,
загострення конкуренції та кризові економічні явища призвели до
обмеженості підприємств у вільних грошових коштах та зниженні їх
платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості. Для
покращення свого становища керівництво підприємств намагається
вести політику максимальної оптимізації витрат. Одними із перших
статей витрат, що переглядаються і скорочуються є витрати на якість
виробленої продукції.
Більшість товаровиробників не приділяє належної уваги якості
продукції, яка безпосередньо мала б бути однією з ключових цілей
їхньої діяльності. Останнім часом експерти неодноразово стали
звертати увагу на погіршення якості більшої частини виробленої
продукції. Причинами цього виступає неналежний рівень організації
аналізу складу і обсягів понесених витрат. Такий факт є врай
негативний не тільки для стабільного розвитку окремого
підприємства, але і для економіки держави. Існуюча тенденція ставить
під загрозу конкурентоспроможність вітчизняних підприємств в
умовах реалізації Україною торгівельної політики, відповідно до
правил Світової організації торгівлі.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженню
питання управління і аналізу витрат на якість продукції значна увага
приділена в працях видатних зарубіжних вчених, серед них:
Е.Демінга, В. Шухарта, Дж. Джурана, російських вчених
В.Ю.Огвоздіна, Е.М. Карлика, Т.Н. Харламової, О.С. Єрьоменко,
українських дослідників В.М. Пархоменко, Н.А. МорозоваГерасимович, І.Ю. Тимрієнко та інших. Питання впливу
функціонально-вартісного аналізу на якість продукції розглядали
українські дослідники О.Г. Дегтяренко та В.І. Ждан.
Однак деякі аспекти економічного змісту якості товару, аналізу
доцільності понесених на їх виробництво витрат, в умовах ринкових
відносин на сьогодні залишаються недостатньо дослідженими або
носять проблемний характер, вважаємо за доцільне більш детально
обґрунтувати та дослідити вище зазначені питання. У зв’язку з цим, в
сучасних умовах, необхідно створити таку систему управління якістю
продукції, яка б задовольняла потреби споживачів, а головне –
підвищила б якість життя суспільства.
Цілі статті. Метою статті є дослідження сутності поняття якості
продукції, її значення для досягнення підприємством цілей в розвитку,
та необхідності проведення і впливу результатів аналізу витрат на
якість продукції.
Виклад матеріалу. На основі узагальнення та систематизації
наукової та навчальнох літератури, нами досліджено зміст поняття
"якість". У деяких теоретичних джерелах "якість" визначають як
"придатність для використання", "відповідність меті", "задоволення
потреб споживача" чи "відповідність вимогам". Усе це відбиває тільки
окремі аспекти якості [ 2 ].
Канонічне визначення поняття "якість продукції" є таким: якість
– це сукупність властивостей та характеристик продукту, котрі
надають йому здатність задовольняти встановлені або передбачувані
потреби. На міжнародному ринку в поняття якості включається все,
що сприймається споживачами, і а саме: фізичні властивості;
функціональні характеристики; конструктивні й ергономічні
параметри; безпека користування товаром; упаковка; дозування [ 1].
Основними
причинами,
що
визначають
необхідність
забезпечення і підвищення якості є:
- безперервне і кількісне зростання потреб (особистих,
суспільних, виробничих), їх якісний розвиток і видозміна;
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- зростання ролі і темпів науково-технічного прогресу в розвитку
науки, техніки, виробництва, економіки;
- удосконалення і ускладнення конструкцій виробів, що
випускаються, підвищення значущості функцій, які виконуються
ними;
- збільшення обсягу виробництва продукції і, як наслідок,
можливе зростання вартості браку;
- посилення вимог до інтенсифікації виробництва і підвищення
його ефективності;
- посилення конкуренції на внутрішніх і світових ринках [4].
При цьому слід чітко розуміти, що результат роботи
підприємства та його становище на ринку залежить від двох базових
складових: 1) якість цілі - визначення цілей якості як максимальної
цінності для споживача; 2) якість виконання - зниження дефектності
продукції [5] . Тобто, при виробництві того чи іншого продукту, перш
за все необхідно враховувати вимоги та потреби споживачів, а також
визначати максимальну ціну, яку готовий заплатити покупець за ту чи
іншу якість продукту. Іншими словами, встановлювати оптимальне
співвідношення ціни та якості
Одним зі способів удосконалення процесу аналізу витрат,
пов’язаними з забезпеченням та покращенням якості продукції є
застосування функціонально-вартісного аналізу, який є ефективним
механізмом аналізу витрат на якість продукції. Функціональновартісний аналіз (ФВА) – це метод системного дослідження функцій
окремого господарського процесу, структури або продукту,
орієнтований на підвищення ефективності використання ресурсів
шляхом оптимізації співвідношення між споживчими властивостями
продукту та витратами на його розроблення, виробництво і
експлуатацію [3]. Метод ФВА був розроблений у США і вперше
застосований у 1947 р. у компанії «Дженерал Електрик». На
сьогоднішній день метод ФВА застосовується промисловими
компаніями США, Англії, Франції й інших країн з розвинутою
ринковою економікою. В Україні роботи по проведенню аналізу
вартості функцій об'єктів незначні .Функціонально-вартісний аналіз
проводять у декілька етапів.
На першому, підготовчому етапі, уточнюють об'єкт аналізу –
носія витрат. Це особливо важливо при обмеженості ресурсів
виробника.
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На другому, інформаційному етапі, збираються дані про
досліджуваний об'єкт і його складові. Вони здійснюються декількома
потоками за принципом відкритої інформаційної мережі, що має
модифіковану форму "шпори».
На третьому, аналітичному етапі, докладно вивчаються функції
продукту, його вартість і можливість її зменшення шляхом відсікання
другорядних і марних функцій. Це можуть бути не тільки технічні, але
й естетичні та інші функції.
На четвертому, дослідницькому етапі, оцінюються пропоновані
варіанти впровадження продукту.
На п'ятому, рекомендаційному, відбираються найбільш
прийнятні для даної організації варіанти розроблення й удосконалення
продукту.
Отже, визначивши теоретичну основу функціонально-вартісного
аналізу, спробуємо практично застосувати його для надання
рекомендацій щодо вдосконалення аналізу витрат, для забезпечення
якості продукції на виробничих підприємствах, шляхом виконання
наступних етапів:
1. В першу чергу необхідно встановити перелік товарів, щодо
яких існує питання належної їх якості. Це перш за все ті, які
користуються найбільшим попит на ринку і ті, що підлягають
ліцензуванню.
2. На наступному етапі, доцільно було б переглянути перелік
статтей витрат, провести аналіз доцільності їх включення в
«розрахунок калькуляції» та розрахунок їх оптимального обсягу для
забезпечення досягнення поставленого рівня якості, який складається
на кожен окремий вид товару планово – економічним відділом.
3.Надалі необхідним є порівняння їх фактичних обсягів із
плановими, за основу таких досліджень найраціональніше
використовувати виробничі програми і виробничі звіти, і у разі
відхилень визначити їх розміри, причини відхилень і винних осіб. Все
це є необхідною умовою для дотримання встановленого рівня витрат,
з метою відповідності вироблених товарів стандартам якості, які діють
на активному ринку.
4. Четвертою необхідною умовою, аналізу витрат, для
підвищення якості продукції, є безперервний контроль за змінами в
обсягах та структурі їх понесення, по аналогічних товарах в
конкурентів. І за його результатами, в разі необхідності, провести
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коригування власної виробничої програми.
Виконання всіх вищенаведених процедур, забезпечить
максимальний контроль за якістю виготовленої продукції, тобто
мінімальний ризик відхилення фактичної якості від запланованої
безпосередньо керівниками, а також відповідність поставленим
вимогам споживачів на активному ринку
Висновок: Підсумовуючи вище сказане, можна дійти висновку,
що за сучасних ринкових умов, поліпшення якості товарів напряму
залежить від процесу управління понесеними витратами на їх
виробництво. Надані рекомендації, щодо основних напрямів
проведення аналізу виробничих витрат, дадуть змогу управляти
якістю продукції, з досить високим ступенем корисності для
виробників, а також безпосередньо орієнтуватись на характер потреб,
їхню структуру і динаміку, ємність і кон’юнктуру ринку.
Список використаних джерел:
1. ISO 9004: 2010. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення
діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.budinfo.com.ua
2.
Ганаба
М.Д.
Якість
як
основний
критерій
виробництва
конкурентоспроможної продукції // Економіка АПК. – 2009 - №9. - С.108-115.
3. Дегтяренко О.Г. Функціонально-вартісний аналіз у системі управління
витратами на забезпечення якості продукції // Вісник СумДУ. Серія Економіка. –
2009. – №1. – Т.2. – С. 79-87.
4. Зимовець Г.О. Підходи до створення системи управління якістю
промислових підприємств / Г.О. Зимовець // Вісник економічної науки України. –
2010. – № 1(13). – С. 33-36.
5 . Коц. Г.П. Управління витратами на забезпечення якості промислової
продукції: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: спец.
08.06.02 ―Підприємництво, менеджмент та маркетинг‖ / Г.П. Коц. – Х., 2001. – 18 с

134

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

УДК 631.15:658.011
Демедюк Л.В.
Львівський національний аграрний університет
ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА ДОМОГОСПОДАРСТВ ТА
ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ
ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
© Демедюк Л.В.
Стаття присвячена виявленню тенденцій взаємопов’язаного розвитку сільських
домогосподарств та особистих селянських господарств в умовах фінансової кризи.
Встановлено, що скорочення доходів сільського населення не стало стимулом
розвитку підсобних господарств, як це було в умовах кризи 90-х років минулого
століття.
Ключові слова: фінансова криза, особисте господарство.
This article is devoted to identify trends interconnected development of rural
households and private farms in the financial crisis. Found that the reduction of income of
the rural population did not become an incentive of households, as it was in crisis 90-ies.
Keywords: financial crisis, the private sector.

Постановка проблеми.
Економічна поведінка особистих
селянських господарств є похідною від економічної поведінки
сільських домогосподарств і в умовах фінансової кризи значно
змінилася порівняно з передкризовим періодом. Скорочення доходів
домогосподарств спричинило більш помітне скорочення їхніх витрат.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню тенденцій
розвитку особистих селянських господарств у сучасних умовах
присвячено немало досліджень вітчизняних економістів-аграрників.
Серед них можна виділити праці Березівського П.С. [1],
ВасиленькоїН.І. [2], Кирилова Ю.Є. та Осадчук І.В. [2]. Однак
практично відсутні дослідження, присвячені вивченню взаємозв’язку
між тенденціями розвитку сільських домогосподарств і особистих
селянських господарств.
Мета статті. Метою статті є виявлення тенденцій у
взаємопов’язаному розвитку сільських домогосподарств і особистих
селянських господарств.
Виклад основного матеріалу. Сукупні ресурси з розрахунку на
одне сільське домогосподарство у Львівській області у 2009 р. склали
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3022,08 грн. на місяць, що на 1,0% менше порівняно з 2008 р.
Зважаючи на те, що індекс інфляції у 2009 р. складав 12,3%, можна
констатувати зменшення сукупних ресурсів домогосподарств на
13,4%.
У
номінальному
вираженні
зменшилися
доходи
домогосподарств у вигляді оплати праці, доходів від підприємницької
діяльності та самозайнятості. Загальне збільшення сукупних ресурсів
домогосподарств відбулося виключно завдяки збільшенню пенсійних
виплат. Цей вид доходів у дефлятованому виразі зріс на 5,2 відсотка.
Доходи від продажу сільськогосподарської продукції сільськими
домогосподарствами у 2009 р. складали 2103,96 грн. на одне
домогосподарство (на 0,2% більше порівняно з 2008 р. у номінальному
вираженні і на 12,0% менше – в реальному вираженні). Вартість
спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства
та від самозаготівель за цей час зросла з 4524 до 4879 грн., тобто на
7,8% у номінальному вираженні. У реальному вираженні вона також
зменшилася – на 4,3% (табл. 1).
В умовах соціально-економічної кризи початку 90-х років
минулого століття сільські жителі компенсували скорочення доходів
підвищенням інтенсивності використання власної праці в особистих
господарствах. Це знаходило своє вираження у розширенні посівних
площ сільськогосподарських культур, нарощуванні чисельності
поголів’я тварин і загальному збільшенні обсягів виробництва
продукції. В умовах сучасної кризи селянам вдалося збільшити доходи
від ведення особистих господарств у дуже незначній мірі. Це може
свідчити про поступове вичерпування можливостей інтенсифікації
виробництва в цих господарствах. Очевидно, що складна
демографічна ситуація, процеси старіння сільського населення, масова
міграція за кордон значно скоротили загальний запас праці, який може
використовуватися в особистих господарствах.
Характерно, що певне зростання загального обсягу продукції
середньостатистичного особистого господарства відбулося виключно
за рахунок зростання цін. Також відбулися певні зміни у галузевій
структурі виробленої продукції. В господарствах населення вже багато
років є незмінною тенденція до скорочення обсягів виробництва
продукції тваринництва, насамперед молока і яловичини.
Впродовж 2008-2010 рр. чисельність поголів’я великої рогатої
худоби в господарствах населення Львівської області скоротилася з
271,2 до 227,7 тис. голів, тобто на 16,0% (табл. 2). При цьому
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скорочення поголів’я відбулося в усіх адміністративних районах
області.
Таблиця 1
Доходи особистих селянських господарств у складі доходів сільських
домогосподарств ( з розрахунку на одне домогосподарство за рік), грн.
2009р.
Доходи сільських
до
домогосподарств
2008р.
2009р.
2008р.,
%
Всього сукупних ресурсів
36642
36265
99,0
Доходи від продажу с/г продукції
2099
2104
100,2
Вартість спожитої продукції,
отриманої з особистого
господарства
4524
4879
107,8
Загальна вартість продукції
особистого господарства
6623
6983
105,4
Питома вага продукції особистого
господарства у сукупних ресурсах
сільських домогосподарств
18,1
19,3
Х
За даними статистики доходів і витрат населення Львівської
області, впродовж 2008-2010 р. доходи зросли з 42,2 до 55,2 млрд.
грн., тобто на 30,8%. З урахуванням того, що інтегрований індекс
інфляції у 2009-2010 рр. складав 22,5%, в реальному вираженні вони
збільшилися на 8,2%. Це означає, що протягом 2010 р. не тільки були
компенсовані втрати населення в результаті кризи 2008 р., але й
розпочався процес збільшення доходів. Однак інфляційні очікування
населення залишаються доволі високими, підтвердженням чого є
значне зростання обсягу нагромаджень у складі витрат населення.
Таблиця 2
Чисельність поголів’я великої рогатої худоби в господарствах
населення Львівської області
Район
Бродівський
Буський
Городоцький
Дрогобицький

2008р.

2009р.

2010р.

2010р. до
2008р., %

14,9
7,5
8,5
15,5

14,4
6,9
8,2
14,4

11,9
6,8
7,4
13,0

79,9
90,7
87,1
83,9
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Жидачівський
Жовківський
Золочівський
Кам’янка-Бузький
Миколаївський
Мостиський
Перемишлянський
Пустомитівський
Радехівський
Самбірський
Сколівський
Сокальський
Старосамбірський
Стрийський
Турківський
Яворівський
Всього по області

11,9
14,8
12,1
10,1
9,6
9,5
14,5
8,3
12,3
16,9
17,3
14,5
16,5
9,0
31,2
15,2
271,2

11,0
14,0
11,2
10,4
9,4
9,3
13,7
7,9
11,6
15,2
16,1
13,9
15,5
8,4
29,8
14,1
256,5

Продовження табл. 1
9,5
79,8
12,3
83,1
9,6
79,3
9,2
91,1
8,1
84,4
8,4
88,4
12,8
88,3
7,0
84,3
9,7
78,9
12,8
75,7
14,2
82,1
12,5
86,2
13,5
81,8
7,1
78,9
27,3
87,5
13,6
89,5
227,7
84,0

Зміни у споживчій поведінці домогосподарств впродовж 20082010 рр. були більш значними порівняно зі змінами у сфері доходів
населення. Обсяг роздрібної торгівлі в реальному обчисленні у 2009 р.
зменшився на 9,9%, а в 2010 р. зріс 6,1%, що за два роки дало 4,4
відсотка загального скорочення.
Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту протягом
2009-2010 рр. складав 85,8%. Якщо врахувати, що загальний обсяг
роздрібного товарообороту за цей час зменшився лише на 4,4%, то це
свідчить про зростання середнього індексу цін (в реальному, а не в
номінальному вираження) на 11,4%. Отже, підприємці нашого регіону
аж ніяк не бажали перекласти частину втрат від фінансової кризи на
свої плечі, а навпаки продовжували підвищувати ціни доводі
високими темпами.
При загальному скороченні дефлятованого обсягу роздрібного
товарообороту на 4,4 відсотка, у сфері торгівлі продовольчими
товарами він зріс на 25,8%, а у сфері торгівлі непродовольчими
товарами – скоротився на 18,3%. Особливо високими були темпи
скорочення обсягів придбання населенням автомобілів та автотоварів
– у три рази, будівельних матеріалів – на 22,5%, аудіо- та
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відеообладнання – на 31,0%, приладів електропобутових – на 34,4%.
При значному скороченні купівлі товарів довготривалого
використання населення збільшило витрати на придбання одягу та
білизни, трикотажних виробів, взуття.
Відбуваються помітні зміни в харчуванні населення.
Збільшилися обсяги придбання домогосподарствами більш цінних
продуктів харчування – м’яса і м’ясопродуктів, рослинних олій,
курячих яєць, кондитерських виробів. Водночас скоротилися обсяги
купівлі цукру, хліба та хлібопродуктів.
Зміни в економічній поведінці населення неминуче призводять
до змін у підприємницькій діяльності. Згортається діяльність
підприємств у таких сферах, як виробництво та торгівля легковими
автомобілями, будівельними матеріалами, складною побутовою
технікою. Водночас відкриваються нові можливості для підприємств з
виробництва та продажу одягу та взуття, продовольчих товарів.
Висновок. За фінансової кризи створюються передумови для
розширення діяльності особистих селянських господарств з метою
підвищення рівня самозабезпечення їх власників продовольством і
збільшення реалізації недорогої продукції на агропродовольчому
ринку, однак в сучасних умовах вони втратили здатність нарощувати
обсяги виробництва. Тому господарства населення як основні
виробники сільськогосподарської продукції не можуть залишатися
гарантами продовольчої безпеки країни в майбутньому.
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стратегій лізингових компаній як основи їхнього антикризового розвитку в умовах
макроекономічної кризи. Розроблено рекомендації з оцінювання та управління
фінансовими ризиками лізингових компаній в межах сучасної системи ризикменеджменту, що сприятиме підвищенню їхньої фінансової стійкості в
довгостроковому періоді.
Ключові слова: лізинг, лізингова компанія, фінансова стратегія, антикризове
управління, фінансові ризики.
In the thesis both theoretical and methodical approaches to financial strategies of
leasing companies establishing as the basis of their anticrisis development during the current
macroeconomic crisis are substantiated. Recommendations about the financial risks
estimation and management applying methods of modern risk-management system are
elaborated. This will further their long-run financial stability increase.
Keywords: leasing, leasing companies, financial strategies, anticrisis management,
financial risks.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. До початку
розвитку кризових явищ в економіці України загалом та у фінансовій
сфері зокрема лізинг характеризувався всіма ознаками сформованої
галузі фінансових послуг: наявністю спеціального законодавства;
приєднанням України до Міжнародної конвенції з лізингу
(УНІДРУА); наявністю в інвестиційних програмах державного та
регіонального значення лізингових схем реалізації інвестиційних
проектів; постійним зростанням кількості вітчизняних лізингових
компаній; створенням професійних об’єднань лізингодавців тощо. При
цьому попит на лізингові послуги в Україні оцінювався фахівцями
Світового банку на рівні 20-50 млрд дол. США.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Такий стан сприяв розвитку наукових
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досліджень у сфері лізингу та лізингової діяльності, що знайшло
відображення у численних публікаціях вітчизняних та зарубіжних
фахівців і науковців. Питанням теоретичного обґрунтування переваг
лізингу присвятили свої праці Н.Н. Внукова [1], В.Д. Газман [2], О.В.
Дорофеєва [3,4], Е.А. Кисильова [5,6], О.В. Кругляк [7] та ін.
Однак, сьогодні актуальними є питання детермінації подальшого
функціонування лізингових компаній в умовах фінансово-економічної
кризи. Біля 80 % лізингових компаній припинили фінансування нових
угод, решта – ускладнили умови їхнього укладання, скоротили перелік
лізингових продуктів. Разом з тим, лізинг залишається важливим
джерелом технічного та технологічного переоснащення підприємств
майже всіх галузей національної економіки, адже середній рівень
зношення виробничого обладнання в Україні становить понад 60 %. В
проекті Закону України «Про термінові заходи з упередження
наслідків світової кризи та про внесення змін до деяких законів
України» підкреслена необхідність державної підтримки реалізації
програм інноваційного розвитку, зокрема з використанням лізингових
схем фінансування.
Цілі статті. Метою статті є обґрунтування теоретикометодичних засад розробки фінансових стратегій вітчизняних
лізингових компаній з акцентом на підвищення ролі антикризового
управління ризиками лізингової діяльності в умовах сучасної
фінансової кризи.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Вивчення та
аналіз теоретичної та нормативної баз лізингу, його правової природи
та економічної сутності дали змогу виявити інтеграційний характер
лізингу щодо таких поширених в економічних відносинах операцій, як
оренда, купівля-продаж, інвестування, кредитування тощо, і
трактувати його як якісно новий комплексний вид економічної
діяльності, що поєднує в собі традиційні властивості зазначених
операцій, трансформуючи їх у відповідність до умов лізингових угод.
Основною властивістю нової якості лізингу виявляється його здатність
за однакових сукупних ресурсів, що використовують його учасники,
забезпечити більш вагомі результати, аніж при використанні інших
можливостей інвестування капіталу, яким вони володіють та
розпоряджаються. Отриманий при цьому прибуток всіх учасників
лізингової операції виявляється більшим, ніж у разі застосування
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альтернативних способів використання капіталу. Лізинг є видом
підприємницької діяльності лізингових компаній, які займають
центральне місце в системі взаємодій суб’єктів лізингу, виконуючи
функції організатора та координатора (рис. 1).
Постачальник
предмету
лізингу

Кредитор

Лізингова
компанія

Лізингоодержувач

Страхова
компанія

Рис.1. Місце лізингової компанії у лізинговій операції
За результатами ретроспективного аналізу визначено певну
етапність у становленні та розвитку українського ринку лізингових
послуг. Виокремлено такі етапи його розвитку: перший – виникнення
ринку (1997-2002 рр.); другий – його зміцнення (2003 - 2008 рр.),
третій – кризовий стан (кінець 2008-2009 рр.). Встановлено чітку
тенденцію до зростання лізингового ринку в докризовий період. Проте
вплив фінансової кризи істотно погіршив стан розвитку лізингового
бізнесу в Україні, підвищив ризики лізингової діяльності. Відповідно у
короткостроковій перспективі на ринку лізингу можна прогнозувати
підвищення вимог лізингодавців до фінансового стану потенційних
клієнтів, орієнтацію на наявну клієнтську базу з позитивною історією,
підвищення авансових внесків лізингоодержувачів (на 10–15%),
скорочення термінів фінансування (до трьох років) та зменшення
середньої вартості лізингових угод. Істотні ознаки спаду лізингової
активності в період кризи спричинили ризики та загрози для
подальшого розвитку лізингу. Це вимагає перегляду фінансових
стратегії лізингових компаній у довгостроковому періоді. Виникає
необхідність переходу лізингових компаній від реактивної форми
антикризового управління (прийняття рішень як реакції на поточні
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проблеми) до управління на основі антикризових фінансових
стратегій, адекватних цілям збереження лізингового бізнесу в
кризовий період та його розвитку в післякризовий період.
Антикризова стратегія залучення та формування лізинговими
компаніями фінансових ресурсів повинна передбачати використання
диверсифікованих, але доступних джерел фінансових ресурсів (що,
своєю чергою, залежить від позиціювання конкретної компанії на
ринку лізингових послуг), враховуючи підвищені ризики інвесторів і,
відповідно, вищий очікуваний ними дохід. Тому необхідним є
порівняльний аналіз сучасних джерел фінансування лізингових
компаній (їхніх переваг і недоліків), який враховує вітчизняний та
зарубіжний досвід їх використання і дозволяє сформувати ефективні
стратегії залучення фінансових ресурсів у період кризи.
Поряд із такими загальновідомими й найпоширенішими в
Україні методами фінансування лізингових операцій, як: фінансування
за рахунок власних коштів лізингових компаній; кредитування;
залучення
облігаційних
позик
та
авансових
платежів
лізингоодержувачів, слід використовувати переваги таких методів
фінансування: використання боргових цінних паперів (векселів,
комерційних паперів); факторингу; кредитних нот; постімпортних
кредитів; сек’юритизації; коштів портфельних та стратегічних
інвесторів. Використання нових підходів до фінансування лізингових
операцій допоможе лізинговим компаніям розробити свої антикризові
стратегії залучення фінансових ресурсів. Це забезпечить їх гнучкість,
враховуючи доступність різноманітних джерел у певних умовах
функціонування конкретної лізингової компанії, тобто її позиціювання
на ринку лізингових послуг.
Криза, яка охопила фінансові відносини всіх учасників
лізингового ринку, накладає певний відбиток як на доступний перелік
джерел фінансових ресурсів, реально наявних на фінансовому ринку
України, так і на реальні можливості лізингових компаній приймати
ефективні рішення щодо вирішення проблеми неплатежів з боку
лізингоодержувачів. За умови оптимального поєднання цих двох
складових антикризової стратегії фінансування лізингових угод
лізингодавці матимуть підстави сподіватися на вихід з кризи з
найменшими втратами.
Антикризова стратегія управління лізинговими проектами,
маючи на меті запобігти ризику неплатежів, повинна передбачати
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наявність таких етапів управління проектами лізингової компанії:
маркетингові дослідження «антикризового» лізингового продукту,
який саме в період кризи може задовольнити підвищені вимоги
лізингодавця щодо виконання всіх умов певного лізингового проекту;
активний пошук потенційних клієнтів лізингової компанії з метою їх
залучення до співпраці та оцінювання запропонованих ними
лізингових проектів; прийняття рішення лізинговим комітетом
компанії щодо започаткування нових лізингових проектів або відмови
від участі в них залежно від вартості та цілей кожного з цих проектів;
моніторинг виконання чинних лізингових проектів, з яких
сформований портфель лізингової компанії, та їхнє оцінювання з
огляду на нові (кризові) умови фінансово-господарської діяльності як
самої компанії, так і її клієнтів; прийняття рішення щодо
дисконтування або брокеражу чинних лізингових проектів.
Конкретними інструментами реалізації фінансових стратегій
лізингових компаній в умовах кризи є: формування портфелю
лізингових проектів компанії (поділ лізингових проектів, що містяться
в портфелі лізингової компанії на категорії залежно від фінансового
стану лізингоодержувачів, які їх реалізують, та можливостей сплати
лізингових платежів); оцінювання якості сплати лізингоодержувачем
лізингових платежів за конкретними лізинговими угодами за
спеціально розробленою шкалою; класифікація лізингового портфеля
за групами проектів (наприклад, стандартні, субстандартні,
підконтрольні, сумнівні, безнадійні); створення фінансового резерву
щодо кожної визначеної групи лізингових проектів, який повинен
формуватися у повному обсязі відповідно до сум фактичної
дебіторської заборгованості лізингоодержувачів за групами ризику та
встановлених сум відрахувань (враховується вартість гарантій та
застави).
Отже, в умовах кризи, коли фінансові ризики та ризики несплати
лізингових платежів різко загострилися, необхідно істотно
переглянути існуючі підходи до управління ризиками в лізингових
компаніях. З метою удосконалення механізмів здійснення операцій
лізингу, задля створення сприятливих умов більш активному
використанню лізингового механізму в процесах оновлення і
модернізації техніки й технології вітчизняних підприємств, необхідно
забезпечити якомога швидкий перехід до сучасної системи ризикменеджменту. Вона дозволить не лише убезпечити лізингодавців від
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негативних наслідків кризи, але й запобігти прийняттю ними
необґрунтованих, з огляду на ризики, управлінських рішень, що
впливатимуть на посткризові перспективи розвитку.
Висновки. Актуальною є необхідність розробки фінансових
стратегій лізингових компаній як основи їх антикризового управління,
націленого на подолання кризових явищ, стабілізацію їхнього
фінансового стану та забезпечення сприятливих перспектив розвитку
у посткризовий період.
Відтак слід впровадити в практику лізингу відповідний перелік
державних гарантій і пільг для його учасників та ряд заходів
державної підтримки, зокрема інвестиційної, амортизаційної й
податкової політики.
Список використаних джерел:
1. Внукова Н. М. Оцінка можливостей розвитку фінансового лізингу в Україні /
Н. М. Внукова, О. С. Бадзим, В. А. Череватенко // Актуальні проблеми економіки. –
2005. – № 9. – С. 49-57.
2. Газман В. Д. Лизинг: теория, практика, комментарии / В. Д. Газман. – М.:
Фонд «Правовая культура», 1997. – 416 с.
3. Дорофеєва О. В. Оптимізація джерел фінансування лізингових проектів / О.
В. Дорофеєва // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 8. – С. 34-39.
4. Дорофеєва О. В. Методика страхування портфельних ризиків лізингових
компаній / О. В. Дорофеєва // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 12(30). – С.
34-43.
5. Кисилева Е. А. Анализ методов расчета лизинговых платежей в сделках
финансового лизинга / Е. А. Кисилева // Экономика промышленности: сб. науч. тр. –
Донецьк: ИЭП НАНУ. – 2006. – № 2. – С. 218-229.
6. Киселева Е. А. Лизинг как приоритетный источник инвестирования
предприятий / Е. А. Киселева // Проблемы повышения эффективности
функционирования предприятий различных форм собственности: Сб. науч. тр. –
Донецк: НАН Украины, Ин-т экономики пром-ти, 2004. – Т 3. – С. 34-40.
7.Кругляк О. В. Структура економічного механізму лізингових відносин / О. В.
Кругляк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – № 2(21). – С. 64-65.

145

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

УДК 65.1
Димарчук Ю.В.
Луцький національний технічний університет
ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ РЕГІОНАЛЬНОГО
РИНКУ ПРАЦІ
© Димарчук Ю.В.
В статті здійснено прогнозування тенденцій зміни одного з найважливіших
показників стану ринку праці – навантаження на одне вільне робоче місце за
допомогою різних економіко-статистичних методів.
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The article by forecasting trends one of the most important indicators of labor
market - per one vacancy through various economic and statistical methods.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Чинна
система прогнозування попиту на ринку праці України є
недосконалою, насамперед, через недостатність інформації щодо
реальних потреб ринку праці. Відсутня державна статистична звітність
про професійну відповідність попиту і пропозиції на ринку праці.
Статистичні дані Державної служби зайнятості щодо професій, які
мають незайняті громадяни, та кількості вакансій за різними
професіями не відображають реальний стан ринку праці, оскільки
охоплюють тільки зареєстровану частину ринку. Більше того, якісний
і кількісний склад вакансій і резюме в базі даних Державної служби
зайнятості часто не співпадає з даними кадрових агентств і
популярних веб-ресурсів [2]. Таким чином, на сьогодні досить
суттєвим є проведення прогнозування показників розвитку ринку
праці із застосуванням різних економіко-статистичних методів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких
започатковано вирішення проблеми. Перспективним дослідженням
розвитку ринку праці багато уваги приділяли в своїх роботах такі
відомі вітчизняні вчені: А. Колот, В. Антонюк,
В. Васильченко, В.
Онікієнко, В. Петюх, Д. Богиня, Е. Лібанова, І. Бондар, О. Грішнова,
О. Левченко, С. Бандур та інші.
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Цілі статті. Сформувати прогнози тенденцій зміни основних
показників стану ринку праці окремого регіону (Волинської області) і,
зокрема, показника навантаження незайнятих на одне вільне робоче
місце на найближчу перспективу.
Виклад основного матеріалу дослідження з певним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Ринок праці в
Україні являє собою складну систему, яка постійно розвивається і
вдосконалюється. Аналіз стану ринку праці проводиться з метою
виявлення характеру і тенденцій процесів, що відбуваються і
своєчасного втручання при необхідності їх коригування. Основною
базою такого аналізу є отримувана інформація Держстату України і
перевірок суб’єктів господарювання державною службою зайнятості.
Додатковою інформацією може бути зв’язок з носіями соціальнотрудових відносин; рішення, рекомендації, резолюції, укладені
виразниками соціально-трудових відносин; матеріали ЗМІ, листи,
звернення тощо.
Прогнозування є важливим етапом економічного дослідження,
необхідним для прийняття обґрунтованих управлінських рішень
стосовно майбутнього стану. Прогнозування ринку праці – це оцінка
перспектив розвитку його кон’юнктури та зміни умов, які впливають
на кількісний та якісний аспекти попиту і пропозиції праці на
прогнозний період.
Мета прогнозування ринку праці – визначення та кількісна
оцінка очікуваного контингенту незайнятого у галузях економічної
діяльності населення, який вийде на ринок праці і претендуватиме на
вільні робочі місця та посади; розробка можливих варіантів
забезпечення продуктивної зайнятості; встановлення очікуваного
надлишку працездатного населення працездатного віку з урахуванням
потреб суспільного виробництва та економічного стану держави [1].
Вихідні дані для прогнозування рівня і структури зайнятості – це
результати демографічного прогнозу, виконання економічних
програм, показники аналізу зайнятості і безробіття в базисному
періоді, урядові рішення, котрі впливатимуть на зміну структури в
економіці й зміну чисельності робочих місць.
Основою наукового прогнозу є попередньо збудована модель
явища або процесу. На її основі дається кількісна оцінка впливу
основних найістотніших чинників на соціально-економічний розвиток.
У результаті отримаємо спрощене, схематичне відображення
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реальності. В той же час використання моделей дослідження
стохастичних процесів для передбачення перспектив подальшого
розвитку в умовах невизначеності забезпечує сталість і надійність
висновків, необхідних для прийняття ефективних управлінських
рішень [3].
Прогнозування показників розвитку ринку праці можна
здійснювати за допомогою таких методів, як:
економіко-математичне
моделювання
(використання
регресійних моделей);
- метод ковзної середньої;
- метод експоненціального згладжування;
- метод середньорічного темпу росту.
Для прогнозування часових рядів використовують методи
ковзної середньої та експоненціального згладжування. Суть методів
ковзної середньої та експоненціального згладжування полягає в тому,
що фактичні рівні досліджуваного часового ряду замінюються їх
середніми значеннями, що усувають випадкові коливання. Це дозволяє
більш чітко виділити основну тенденцію зміни досліджуваного
параметра.
Використаємо метод ковзної середньої (для m=4) та метод
експоненціального згладжування (для α=0,6) для прогнозування
кількості осіб, навантажених на одне вільне робоче місце на 2011 рік.
Вихідні дані для прогнозування наведені в таблиці (табл. 1).
Таблиця 1
Навантаження на одне вільне робоче місце у Волинській області
за 2000-2010 роки
Роки
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Навантаження на одне вільне робоче місце, осіб
55
31
16
17
13
11
6
5
13
13
17
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Результати прогнозування показника навантаження незайнятих
на одне вільне робоче місце на 2011-2012 роки методом ковзної
середньої:
5  13  13  17
*
y 2011
 12 осіб.
(m 4) 
4
13  13  17  12
*
y 2012
 14 осіб.
(m 4) 
4
Для прогнозування методом експоненціального згладжування
необхідно провести розрахунки для всіх моментів часу, за винятком
t=2000 рік:
y*2001 (α=0,6) =0,6∙55+0,4∙55=55 осіб;
y*2002 (α=0,6) =0,6∙31+0,4∙55=41 осіб;
y*2003 (α=0,6) =0,6∙16+0,4∙41=26 осіб;
y*2004 (α=0,6) =0,6∙17+0,4∙26=20 осіб;
y*2005 (α=0,6) =0,6∙13+0,4∙20=16 осіб;
y*2006 (α=0,6) =0,6∙11+0,4∙16=13 осіб;
y*2007 (α=0,6) =0,6∙6+0,4∙13=9 осіб;
y*2008 (α=0,6) =0,6∙5+0,4∙9=7 осіб;
*
y 2009 (α=0,6) =0,6∙13+0,4∙7=11 осіб;
y*2010 (α=0,6) =0,6∙13+0,4∙11=12 осіб;
y*2011 (α=0,6) прогноз =0,6∙17+0,4∙12=15 осіб;
y*2012 (α=0,6) прогноз =0,6∙15+0,4∙17=16 осіб.
На основі проведених розрахунків можна зробити висновок, що
за методом ковзної середньої у 2011 році порівняно з 2010 роком
кількість осіб, навантажених на одне вільне робоче місце зменшиться
на 5 осіб, або на 29,4% і становитиме на рівні 12 осіб на одне робоче
місце, а у 2012 році – на 3 особи і становитиме на рівні 14 осіб. Це
супроводжується поступовим виходом з економічної кризи, яка
розпочалася наприкінці 2008 року і призвела до загострення ситуації
на ринку праці у 2009 році.
За методом експоненціального згладжування (рис. 1) у
прогнозованому 2011 році порівняно із фактичним 2010 роком
кількість осіб, навантажених на одне вільне робоче місце зменшиться
на 2 особи і становитиме на рівні 15 осіб, а у прогнозованому 2012
році – на 1 особу, і становитиме 16 осіб на одне вільне робоче місце.
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Рис. 1. Графік часового ряду.
З плином часу змінюються, варіюють рівні динамічних рядів і
обчислені на їх основі абсолютні прирости та темпи зростання. Постає
потреба узагальнення притаманних динамічному ряду властивостей,
визначення
типових
характеристик
розвитку.
Такими
характеристиками є середні величини. Середні рівні використовують,
насамперед, для узагальнення коливних рядів.
На основі даних таблиці 1 здійснено прогнозування показника
навантаження незайнятих осіб на одне вільне робоче місце на 20112012 роки за допомогою методу середньорічного темпу росту. Для
цього визначимо ланцюговий темп зростання. Результати розрахунків
зведемо у таблицю (табл. 2).
Таблиця 2
Темп зростання кількості осіб, навантажених на одне вільне робоче
місце
Рік
1
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Навантаження на одне вільне
робоче місце, осіб
2
55
31
16
17
13
11
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Темп зростання (ланцюговий)
Т, %
3
–
56,4
51,6
106,3
76,5
84,6
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Продовження табл. 2
2006
2007
2008
2009
2010

6
5
13
13
17

54,5
83,3
260,0
100,0
130,8

Середньорічний темп зростання:

T  11  1 0,564  0,516  1,063  ...  2,600  1,000  1,308  0,889.
Прогноз на 2011 рік: 17∙0,889=15 осіб.
Прогноз на 2012 рік: 17∙0,8892=13 осіб.
За результатами прогнозування, здійсненого на основі
використання методу середньорічного темпу росту, спостерігається
зменшення кількості осіб, навантажених на одне вільне робоче місце:
у прогнозованому 2011 році у порівнянні з 2010 роком – зменшиться
на 2 особи, або на 11,8%; у прогнозованому 2012 році у порівнянні з
2010 роком – на 4 особи, або на 23,5%.
Отримані вище прогнозовані значення показника навантаження
на одне вільне робоче місце, вакансію подано у вигляді зведеної
таблиці (табл. 3).
Таблиця 3
Зведена таблиця прогнозованих значень кількості осіб, навантажених
на одне вільне робоче місце
Метод прогнозування
Економіко-математичне
моделювання
(використання
регресійних моделей)
Метод ковзної середньої
Метод
експоненціального
згладжування
Метод середньорічного
темпу росту

Фактичне
значення у 2010
році, осіб

Прогнозоване значення,
осіб
2011 рік
2012 рік

17

15

14

17

12

14

17

15

16

17

15

13

Результати статистичного дослідження виявили як оптимістичні,
так і песимістичні прогнози щодо зміни кількості осіб, навантажених
на одне вільне робоче місце. Найбільш оптимістичним виявився
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прогноз за методом середньорічного темпу росту, за яким значення
даного показника у 2012 році становитиме 13 осіб. Менш
оптимістичними є прогнози за методами ковзної середньої та
економіко-математичного моделювання (щодо 2012 року).
Дослідження показало, що у 2012 році песимістичну оцінку до
зміни показника навантаження на одне вільне робоче місце дає метод
експоненціального згладжування (даний показник становитиме 16 осіб
на одне вільне робоче місце). Отже, протягом 2011-2012 років
кількість осіб, навантажених на одне вільне робоче місце
коливатиметься в межах 12-16 осіб на одне вільне робоче місце.
Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що результати
прогнозування стану ринку праці можуть використовуватися для
визначення перспективної потреби працівників на заміщення вільних
робочих місць і вакантних посад, а також для обґрунтування заходів
щодо створення нових робочих місць і посад внаслідок відповідно до
поточних і перспективних потреб господарського комплексу окремого
населеного пункту, району, регіону або країни в цілому.
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У статті розкриваються питання обліку грошових розрахунків за допомого
поточних рахунків. Запропоновано напрями вдосконалення обліку та нормативноправового забезпечення грошових коштів на рахунках в банках.
Ключові слова: грошові кошти, безготівкові розрахунки, поточний рахунок,
платіжне доручення.
The article covers the issue of accounting for cash payments Disable current
accounts. Suggested areas of improvement of accounting and legal provision of funds to
accounts in banks.
Keywords: cash, cashless payments, current account, debit.

Постановка проблеми. У процесі господарської діяльності
підприємства постійно вступають у взаємовідносини з іншими
суб’єктами господарювання при здійсненні угод, що оформлюються і
закріплюються договорами: з постачальниками – за придбані товари, з
банками – за одержання коштів і погашення кредитів, з іншими
юридичними та фізичними особами – за транспортні та інші послуги,
електроенергію, паливо тощо, з працівниками – із заробітної плати,
наданих їм позик тощо. Взаємовідносини між підприємствами, які
виникають
внаслідок
кругообороту
господарських
засобів,
називаються розрахунками. Вони опосередковують розподіл і
перерозподіл суспільного продукту, перехід його з товарної форми в
грошову, і навпаки. Початковою і кінцевою ланкою кругообороту
засобів, який включає придбання товарів, виробництво продукції,
виконання робіт, надання послуг, а також їх продаж і отримання
виручки, виступають грошові кошти, які є найбільш ліквідними
активами.
Актуальність дослідження полягає в тому, що облік коштів на
рахунках в банках займає досить важливе місце в структурі обліку
підприємств. Кожне підприємство для здійснення розрахунків з
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іншими підприємствами, організаціями та робітниками підприємства і
окремими особами, для безготівкового обігу, а також зберігання
власних коштів має відкриті в установах банків розрахункові рахунки.
Сучасні умови існування підприємств, а також процеси, що
протікають в економіці України ще раз підтверджують важливість і
необхідність добре налагодженого обліку грошових коштів на
рахунках в банках для здійснення фінансово-господарської діяльності
підприємствам, тому виникає необхідність комплексного аналізу щодо
ефективності проведення обліку з метою виявлення недоліків даного
процесу та розробки концептуальних підходів щодо його
удосконалення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких
започатковано вирішення проблеми. Вивчення наукових праць
вітчизняних і зарубіжних авторів показало, що дискусії, пов'язані з
дослідженням проблем організації обліку грошових кошів на рахунках
у банках, посідають значне місце в теорії та практиці. Вагомий внесок
у розв'язання проблем даної теми зробили наступні вчені-економісти:
Ващенко Ю.В., Ф.Ф.Бутинець, Бадашина В.В., Бандурк О.М.,
ТиркалоР.І., Бєлов В. А., Березіна М. П., Боровська М.А., Васильченко
З.М., Денисенко М.П., Єрохіна Н.А., Ковбасюк М.Р., Лазепко І.,
ЮщенкоВ.А., Савченко А.С., Цокол С.Л., Новак І.М. та ін.
Метою дослідження є детальний аналіз обліку коштів на
рахунках в банках на підприємстві та розробка пропозицій щодо
підвищення ефективності їх використання.
Викладення основного матеріалу дослідження. В Україні
значна частка розрахунків між підприємствами, підприємцями і
фізичними особами здійснюється у безготівковій формі. Під
безготівковими розрахунками розуміють розрахунки, що проводяться
без участі готівки, тобто в сфері безготівкового грошового обігу.
Безготівкові розрахунки поділяються на міжбанківські та
міжгосподарські, які обслуговують, відповідно, відносини між
банками та між клієнтами банків. Найбільш поширеним способом
безготівкової форми розрахунку є акцептно-інкасовий, коли поставка
товарів (робіт, послуг) передує оплаті. Акцепт у даному випадку
виступає як згода на оплату розрахункових документів. Інкасо – це
банківська розрахункова операція, завдяки якій банк одержує гроші за
дорученням клієнта і зараховує ці гроші на його банківський рахунок
на підставі поданих розрахункових документів. [1. с. 268-267]
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Порядок безготівкових розрахунків суворо регламентований
законодавством. Здійснення розрахункових операцій через банк
знижує потребу в готівці, сприяє концентрації в банку вільних
грошових коштів для кредитування, забезпечує їх збереження і
ефективніше використання, оптимізує й прискорює грошовий обіг
держави. Оскільки економічна значимість безготівкових розрахунків з
кожним роком зростає, тому актуальним питанням методики
бухгалтерського обліку і економічного аналізу є необхідність
створення ефективної системи безготівкових розрахунків. [7]
Безготівкові розрахунки – це загальне поняття, під яким
розуміють вираження грошових коштів без їх матеріальної форми.
Проте є певні розбіжності, щодо визначення суті безготівкових
розрахунків, а також неточності у визначеннях законодавчої бази.
Тому до сьогоднішнього дня облік безготівкових розрахунків
залишається слабкою ланкою в системі національної економіки,
оскільки принципове значення має правильне визначення її принципів
- основних нормативних положень, якими слід керуватися, щоб
безготівкові розрахунки максимально сприяли прискоренню
народногосподарського обороту.
Проблемою обліку грошових коштів підприємства в Україні є
повнота та своєчасність їх відображення у системі обліку. Адже, якщо
грошові кошти не будуть повністю та своєчасно оприбутковані, то не
буде чіткого відображення наявності коштів. А далі неправильне
відображення податкових стягнень. І одна помилка тягне за собою ряд
інших, які можливо буде виявити вже при інвентаризації. Проблеми
обліку грошових коштів є досить важливим питання, тому що від
достовірності та оперативності обліку залежить вся фінансова
діяльність підприємства. Побудова належного обліку грошових коштів
передбачає правильність здійснення й відображення всіх етапів їх
руху, починаючи з нормативно-правових вимог, заповнення
первинних документів, узагальнення та систематизації інформації в
регістрах і завершуючи складанням звітності. [5]
На сучасному етапі, коли у більшості підприємств грошових
активів не вистачає, здатність підприємства виживати напряму
залежить від уміння управляти грошовими потоками. Крім того,
істотний брак досвіду функціонування підприємств України в
ринкових умовах як в методологічному, так і в прикладному аспектах
призводять до того, що у вітчизняній практиці аналіз руху коштів
155

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

практично не береться до уваги. Це зумовлює ігнорування найбільш
важливої динамічної частини бізнесу і породжує низку серйозних
проблем, пов’язаних з необґрунтованістю та хаотичністю управління і
загостренням загальної проблеми неплатежів.
Недосконалість вітчизняного законодавства на сьогоднішній
день призводить до викривлення показників діяльності підприємства
через розірваність таких понять як дохід від реалізації та готівкова
виручка. Адже при відвантаженні продукції підприємство зобов’язане
визнати свій дохід, хоча це аж ніяк не гарантує йому отримання
грошових коштів від покупця. Тому при поверхневому аналізі може
здаватися, що підприємство має достатню фінансову стійкість та
ліквідність, а насправді у нього може навіть не бути достатньої
кількості коштів для погашення своїх боргових зобов’язань. [2. с. 168174]
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
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. с.
42-27]
Висновки та пропозиції. Таким чином, проаналізувавши
нормативно-правові акти, закони, постанови Кабінету Міністрів,
Міністерства фінансів, Верховної Ради України, Національного банку
України та інших органів державного управління, щодо обліку коштів
на рахунках в банках було виявлено ряд неточностей, які на нашу
думку потребують вдосконалення.
Досліджуючи законодавство України, що врегульовує
банківську діяльність, відносини між банківськими установами з
суб’єктами господарювання, Національним Банком України іншими
банківськими установами стикнулися з тим, що не має єдиної
узгодженої системи визначення основних положень. Було виявлено
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неузгодженість у твердженнях певних законодавчих актів.
Тому для уникнення таких неточностей слід узгодити між
законами, положеннями та інструкціями єдину нормативну базу
основних понять.
Іншим з напрямків покращення обліку грошових коштів на
рахунках
в банках є
удосконалення найбільш
широко
використовуваного в розрахунках через банк платіжного доручення. З
метою покращення оперативного обліку платіжних доручень
пропоную внести деякі зміни до нього, що прискорить його
заповнення та зекономить час: 1) Відмінити такий реквізит платіжного
доручення під назвою «Одержано банком». Підставою для цього
можна вважати те, що дата одержання і проведення банком платежу
збігаються. Таким чином відбувається звичайне дублювання однієї і
тої ж дати здійснення переказу готівки банком за направленням
підприємства, адже отримання та проведення платежу відбувається
тепер завжди в один і той самий день. 2) Видалити прямокутник
призначений для заповнення сумою ПДВ, що знаходиться в нижньому
правому боці напроти реквізиту «Призначення платежу», так як сума
ПДВ не є обов’язковим реквізитом платіжного документа від 9 квітня
2001 року. Інструкція №22 затверджена Постановою Національного
банку України від 21.01.2004 р. №22 не зобов’язує платника зазначати
в платіжному дорученні суму ПДВ. Банки слідкують за заповненням
цього реквізиту виключно за зовнішніми ознакам, без перевірки його
змісту і не мають права вимагати його обов’язкового заповнення
платниками.
Розглянуті облікові проблеми та запропоновані рекомендації
щодо їх вирішення створюють базу для продовження досліджень на
шляху формування достовірної, прозорої та узгодженої системи
обліку, аналізу і контролю за грошовими коштами у безготівковій
формі.
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У статті розглянуто актуальні питання щодо розвитку експорту, становлення,
підтримки та зміцнення українських експортерів. Досліджено вплив вступу України
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Інтеграція
України у світовий економічний простір призвела до зростання ролі
зовнішньої торгівлі у відтворювальному процесі, посилила вплив
кон’юнктури світового ринку на параметри розвитку економіки
держави.
Проте, зовнішня торгівля є не лише показником розвитку
держави, а й основним джерелом одержання прибутку та становлення
авторитетної позиції на міжнародній арені, що формує не тільки
економіку в цілому, а й створює відповідний імідж держави.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій.
Теоретичні та методологічні аспекти зростання ролі торговельної
політики держави у нарощуванні експортного потенціалу, розвитку
ринкової інфраструктури, динаміки міжнародної конкурентоспроможності підприємств знайшли певне висвітлення у працях
вітчизняних та зарубіжних учених. Зокрема, основи теорії
торговельної політики, зовнішньоекономічної діяльності підприємств
та теоретичні аспекти розвитку експортних стратегій висвітлено в
роботах Т.Мостенської, І.Бураковського, В.Рокочі, Р.Рути та
А.Філіпенко. Окремі аспекти розвитку торговельної політики знайшли
відображення в роботах В.Будкіна, А.Гальчинського та А.Яновського.
Відокремлений
характер
попередніх
досліджень
зумовлює
необхідність аналізу сучасного стану та оцінки проблемних питань
зовнішньоторговельних відносин України, а також обґрунтування
шляхів конкурентних переваг вітчизняного експорту.
Цілі статті. На сучасному етапі розвитку зовнішньої торгівлі
питання про захист власних торгівельних інтересів набуває
надзвичайно важливого характеру, так як сприяє розвитку держави в
цілому. При розробці цілей та стратегій зовнішньої торгівлі держави,
основним важелем їх реалізації виступає український експортер.
Підтримка та зміцнення позиції українських експортерів є головним
орієнтиром у відносинах України та СОТ, розвитку торгівельної
спроможності держави, виробничої та ресурсної структури держави.
Позиції українського експорту не є стійкими і потребують зміцнення
на нормативно-законодавчому рівні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Членство в СОТ та
створення зони вільної торгівлі розглядаються головними рушійними
силами до сприятливого українського експорту. Вступ до СОТ став
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суттєвим фактором формування привабливого іміджу України на
міжнародній арені, що, насамперед, впливає на формування
ефективного ділового середовища як для національних, так і для
іноземних компаній, а також на її економічний розвиток. Оскільки
членство в СОТ є загальновизнаною ознакою надійності,
передбачуваності бізнес-середовища країни та її інвестиційного
клімату, воно гарантуватиме захист прав інвесторів в Україні та
стимулюватиме базування виробництв на території нашої країни з
погляду на полегшення доступу товарів, вироблених в Україні, на
ринки країн-членів СОТ.
Проте, воно не означає миттєвого відкриття українських ринків
товарів і послуг для міжнародного ринку. Адже за останні роки не
було досягнуто високого рівня результативності зовнішньої торгівлі
України, закріпилася сировинна спрямованість експорту, посилилася
залежність від імпорту енергоресурсів. Негативний вплив зовнішніх
чинників був посилений нагромадженням проблем компаній –
експортерів всередині України: погіршенням доступу до кредитних
ресурсів,
посиленням
вилучення
фінансових
ресурсів
у
експортоорієнтованих підприємств внаслідок затримки відшкодування
ПДВ тощо.
Динаміку обсягових показників розвитку зовнішньої торгівлі
наведено в таблиці 1 [1].
З даної таблиці видно, що у 2009 році порівняно з 2008
відбулось різке скорочення обсягів експорту та імпорту на 27251,5
млн. дол. США, (40,7%) та на 40099,7 млн. дол. США, (46,9%)
відповідно. Проте у 2010 році ця тенденція прямує до збільшення.
Експорт зріс на 29,5%, а імпорт на 33,7%, що є досить позитивним
явищем для економіки України.
Результати проведеного дослідження виявили переважно
сировинну спрямованість експорту України. При збереженні існуючої
структури виробництва і зовнішньої торгівлі Україна може повторити
негативний зарубіжний досвід, коли країни, що спеціалізуються на
видобутку корисних копалин та виробництві сільськогосподарської
продукції, опиняються в залежності від країн з розвинутими
технологіями. На випадок несподіваного погіршення кон’юнктури
світових сировинних ринків, стрімке зменшення надходжень від
експорту становить значну загрозу економічній безпеці країни [3].
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Таблиця 1
Динаміка обсягових показників розвитку зовнішньої торгівлі
України за 2008–2011 рр.
Відхилення
Показники,
Роки
абсолютне,
відносне,
млн. дол.
млн. дол. США
%
США
2008
2009
2010
2009
2010 2009 2010
Експорт
66954,4 39702,9 51430,5 -27251,5 11727,6 -40,7 29,5
Імпорт
85535,3 45435,6 60739,9 -40099,7 15304,3 -46,9 33,7
ЗТО
152489,7 85138,5 112170,4 -67351,2 27031,9 -44,2 31,8
Дослідивши можливі загрозливі наслідки при збереженні
існуючої сировинної структури експорту та потенційні економічні
переваги підвищення технологічного рівня експорту України,
Л.В.Савош виділяє внутрішні та зовнішні чинники, представлені на
рисунку
1,
які
зумовлюють
необхідність
реформування
зовнішньоторговельної стратегії України.
На сучасному етапі розвитку відносин між Україною та іншими
державами перспективи розширення експорту товарів та економізація
зовнішньої політики України спираються на досвід діяльності
урядових структур США щодо розширення експорту товарів, капіталу
та послуг, підтримки й захисту інтересів американського бізнесу на
зовнішніх ринках. Це становить певний інтерес для українських
державних організацій у плані нарощування експортного потенціалу
нашої держави, збільшення валютних надходжень, збереження та
створення нових робочих місць, надання сприяння національним
товаровиробникам на світовому ринку, посилення економічних
акцентів у зовнішній політиці країни.
У зв’язку із цим видається доцільним розглянути наступні
заходи щодо економізації зовнішньої політики України, запропоновані
Д.М. Васильківським:
- створення консультативно-дорадчої міжвідомчої експортної
ради при Кабінеті міністрів України з участю керівників міністерств
закордонних справ, економіки, фінансів, промислової політики, палива
та енергетики, аграрної політики, транспорту та зв’язку, оборони,
державного експортно-імпортного банку, торгово-промислової палати
та Української спілки промисловців і підприємців;
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Внутрішні чинники
впливу

Зовнішні чинники
впливу

Необхідність підвищення
рівня економічної безпеки
країни

Нестабільна кон'юнктура
світових сировинних
ринків

Гальмування розвитку
інноваційних процесів в
економіці

Вступ України до СОТ та
потенційне членство в ЄС

Наявність
висококваліфікованих
наукових кадрів

Прагнення України стати
повноправним учасником
світового господарства

Забезпечення стабільності
валютного курсу

Відносно низькі світові
ціни на сировинну
продукцію

Необхідність
удосконалення системи
законодавства
Рис. 1. Чинники реформування зовнішньоторговельної стратегії
України.
- підготовка та направлення експортною радою до Верховної
Ради України проекту закону про підтримку українського експорту;
- активізація процесу підготовки та реалізації стратегії
створення зон вільної торгівлі України з регіональними союзами та
окремими країнами з метою нарощування обсягів експорту
української продукції;
- у рамках бюджетного фінансування передбачення
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субсидування зростаючих відсоткових ставок за кредитами як засобу
державної підтримки експортерів [2].
Висновки. Вступ до СОТ сприяв головному поштовху
зміцнення позиції українських експортерів, укріплення власного
торгівельного потенціалу за допомогою відкритої можливості
використання механізму СОТ для ведення зовнішньої торгівлі.
Існує ряд потенційних переваг створення поглибленої зони
вільної торгівлі України та ЄС, які полягають у:
- сприянні подоланню наслідків фінансово-економічної кризи;
- зростанні обсягів експорту України до країн ЄС та третіх країн;
- стимулюванні розвитку конкурентоспроможних галузей;
- підвищенню ефективності інституційного забезпечення
державних митних органів.
Підсумовуючи сказане, варто зазначити, що належна реалізація
комплексу заходів, запропонованих в рамках політики стимулювання
розвитку технологічномісткого експорту України, створить необхідні
передумови для зміцнення ролі нашої держави на міжнародній арені,
зокрема забезпечить:
− створення сприятливих умов для активізації інноваційних
процесів на регіональному рівні;
− потенційне зростання обсягів вітчизняних та іноземних
капіталовкладень у перспективні експортоорієнтовані галузі на основі
розробки та реалізації відповідних інноваційно–інвестиційних
проектів;
− прогресивну зміну спеціалізації та підвищення конкурентних
переваг експортоорієнтованої економіки України;
− підвищення зовнішньоекономічної безпеки та забезпечення
відносної стабільності експортних надходжень шляхом зменшення
залежності українського експорту від кон’юнктури світових
сировинних ринків;
− формування позитивного іміджу країни на міжнародній арені,
забезпечення повноправної участі в СОТ та створення сприятливих
умов для набуття Україною членства в ЄС.
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У статті проаналізовано основні теоретичні підходи щодо визначення поняття
«інновації» та «інноваційна діяльність», запропоновано власне тлумачення поняття
«інновації» та вдосконалення обліку витрат на об’єкти інноваційної діяльності.
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The article analyzes the main theoretical approaches to the definition of "innovation"
and "innovative activity", offered its own interpretation of the term "innovation" and
improvement of the cost of facilities innovation.
Keywords: innovation, innovation, innovation activities, organization of accounting.

Постановка проблеми. В умовах сучасної економіки
функціонування і розвиток підприємств багато в чому зумовлені
ефективною роботою їх інноваційного механізму та ефективністю
реалізованих нововведень. Необхідно відмітити, що ефективне
управління та організація обліку неможливе без наявності повної,
правдивої, своєчасної, достовірної та неупередженої інформації, що
наводиться у облікових регістрах та є інформаційною базою
менеджменту та аналізу.
На сьогодні стратегія економічного та соціального розвитку
України спрямована на запровадження інноваційної моделі
структурної побудови та зростання економіки. В Україні розроблені
стратегії такого розвитку на 2004-2015 рр. «Шляхи європейської
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інтеграції». Основою стратегічного курсу, його базовим принципом
тут висунуто реалізацію державної політики, спрямованої на
запровадження інноваційної моделі структурної побудови та
зростання економіки, утвердження України як високотехнологічної
держави. Саме тому досить важливим є аналіз досліджень що
стосуються визначення ключових понять інноваційної діяльності.
Важливим є виділити основні підходи, що будуть логічними,
зрозумілими та практичними у використанні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дана проблема
розглядалась у працях багатьох вчених. Зокрема облікові аспекти
інноваційної діяльності в Україні висвітлено у працях таких науковців,
як І. Бланк, О. Бородкін, В. Бачинський, Ф. Бутинець, В. Василенко,
О. Контаєва, І. Жураковська, І. Бузько, П. Харів, С.Прокопивний та
інших.
Не зважаючи на велику різноманітність досліджуваних наукових
проблем, присвячених підходам щодо організації обліку інноваційного
прогресу, багато питань його активізації залишилися маловивченими і
невирішеними, зокрема у теоретичному аспекті.
Виклад основного матеріалу. Вперше у науку терміни
«інновація» та «інноваційний процес» запровадив на початку ХХ ст.
австрійський вчений Йозеф Шумпетер. Досліджуючи основні поняття
інноваційної теорії, він розглядав інновації як зміни технології та
управління, як нові комбінації щодо техніки і технології,
використання ресурсів, створення нових товарів тощо. Інновації, за Й.
Шумпетером, – це не просто нововведення, а новий чинник
виробництва [1]. Сучасна економічна наука тлумачить інновацію як
зміну стану певного об’єкта. Наприклад, О.І. Дацій, визначаючи
інновацію як здійснення змін у техніці, технології, організації,
екології, економіці, а також у соціальній сфері, наголошує на
пріоритеті економічного ефекту [2]. Проте на наш погляд, інновація
поряд з економічним та соціальними ефектами, може спричиняти й
інші види ефектів (а саме екологічний).
Деякі економісти інновацію також розуміють як процес. За
визначенням Д.М. Черваньова та Л.І. Нейкова, інновація – це технікоекономічний процес, який, завдяки практичному використанню
продуктів розумової праці – ідей і винаходів, приводить до створення
кращих за властивостями нових видів продукції та нових технологій,
які, з'явившись на ринку як нововведення, можуть дати додатковий
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дохід [3, с.25].
За трактуванням А.А. Пересади, інновація – це процес
доведення наукової ідеї або технологічного винаходу до стадії
практичного використання, що дає прибуток, а також пов'язані з цим
процесом техніко-економічні та інші зміни у соціальному середовищі
[4, с.160]. Угорський економіст Б.Санто також вважає, що інновація –
це такий суспільно-техніко-економічний процес, який через практичне
використання ідей і винаходів приводить до створення кращих за
своїми властивостями виробів, технологій, і у випадку, якщо інновація
зорієнтована на економічну вигоду, прибуток, її поява на ринку може
дати додатковий дохід [5].
Й.Шумпетер та деякі інші економісти розуміють під поняттям
«інновація» не сам процес, а власне його результат, що відбувся
внаслідок якісних змін виробничого процесу. Як результат діяльності
розуміє інновацію П.С. Харів, вважаючи, що інновація – це результат
інноваційної діяльності, відображений у вигляді наукових, технічних,
організаційних чи соціально-економічних новинок, котрий може бути
отриманий на будь-якому етапі інноваційного процесу [6, с.13]. Також
думку, що інновація – це «упровадження в господарську практику
результатів інноваційних процесів», – висловлює вчений С.Ф.
Покропивний [7, c.24].
У науковій літературі з питань інноваційного розвитку поряд з
терміном «інновація» вживають таке поняття як «нововве-дення». На
думку деяких українських економістів, недоцільно ототожнювати
обидва терміни. Зокрема, І.Р. Бузько вважає, що нововведення може
бути елементом інновації, але не її аналогом [9]. На думку В.А.
Євтушевського, основною відмінною ознакою інновації від
нововведення є отримання комерційного ефекту [10].
На наш погляд, поняття «нововведення» – це вітчизняний аналог
англійського терміна «інновація». Це не що інше, як один із
українських варіантів англійського «innovation», і тому немає потреби
в пошуку відмінностей між нововведеннями та інноваціями.
Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність»,
інноваційною є діяльність, що спрямована на використання й
комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок та обумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних, товарів і послуг
[8]. На нашу думку, дане визначення є повним та зрозумілим та не
потребує додаткових уточнень.
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Інноваційна політика підприємств повинна передбачати
ефективне управління наявними ресурсами через розвиток нових і
припинення використання старих технологій. Для реалізації цього
завдання необхідно використовувати механізми створення і
поширення інновацій, основою яких є наявність фінансових ресурсів,
досвідчені менеджери в сфері управління інноваціями, система
правового захисту, ефективність застосування яких визначається на
підставі об’єктивних зведених даних по підприємству.
Загалом, на сьогодні питання організації обліку інноваційної
діяльності у свої працях розглядало багато вчених. Основні з них
подано у табл. 1.
Таблиця 1
Огляд наукових статей та авторефератів з організації обліку
інноваційної діяльності

3

Жураковська І.В.

2

Столярчук Н.М.

1

Бровко О.Т.,
Ковалевська Я.В.

№ Авто
р

Назва статті

Проблеми обліку
і аналізу інноваційної діяльності
підприємств

Облік
інноваційної
діяльності,як
фактор
формування
інтелектуального
капіталу
підприємства

Основні
проблеми обліку
інноваційної
діяльності

Особливості статті

Власний коментар

Введено 8 напрямків за
якими можна розглядати
інновації, та запропоновано основні напрямки
аналізу інноваційної діяльності

Недоліки: запропоновано внести у
план рахунків новий
балансовий рахунок,
проте немає пояснення що необхідно на
ньому обліковувати
Переваги:
подано
чіткий
перелік
основних ознак інноваційного
підприємства та об’єкти
досліджень інтелектуального капіталу

В статті проаналізовано
вплив
інноваційної
діяльності
на
формування
інтелектуального
капіталу підприємства.
Виділено
сферу
дослідження
ітелектуального капіталу та
взаємозв’язок
обліку
інте-лектуальних
інвестицій та капіталу.
Наведено об’єкти інноваційної діяльності, методологію їх обліку а також
концептуальні підходи
які необхідно запровадити для вирішення проблем обліку інноваційної
діяльності
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Недоліки:
немає
чітких висновків та
шляхів впровадження запропонованих
вдосконалень щодо
вирішення проблем
обліку інноваційної
діяльності
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6

7

Ягмур Е.А,
Іщенко Я.П., Яковенчук
Мельник М.М.
Я.О., Шуляк В.А.

5

Мінаков О.В.

4

Шатковська Л.С.,
Камінська Т.Г.

Продовження табл. 1
Облік
інноваційної
діяльності

Втсвітлюються процеси
інформаційного
забезпечення управління
інноваціями
на
підприємствах,

Проаналізовано сучасний
стан
обліку
витрат
інноваційної діяльності
Особливості
витрат
інноваційної
діяльності

Проблемні
аспекти обліку
ви-трат
інноваційної
діяльності
підприємства

Облік і аналіз
інноваційною
діяльністю
підприємств

Проаналізовано
нормативне забезпечення
обліку
витрат
інноваційної діяльності
Досліджено теоретикометодологічні підходи та
розроблено
практичні
рекомендацій щодо вдосконалення обліку й
аналізу інновацій в управлінні діяльністю підприємств,
удосконалено
існуючі методи обліку та
розроблено аналітичний
інструментарій на основі
використання
«портфельного підходу».

Переваги: запропоновано способи вдосконалення інноваційної діяльності, а
саме обліку джерел
фінансування інновації і інноваційних
витрат
Переваги: введено
чітку методологію
обліку інноваційних
витрат,
додаткові
синтетичні та аналітичні рахунки, та
чітко охарактеризовано об’єкти обліку,
що повинні відображатись на них
Недоліки:
немає
чіткої схеми вирішення наведених проблем обліку витрат
інновацій
Переваги:
вперше
розроблено
та
запропоновано для
застосування метод
розподілу непрямих
витрат на основі
відсотка фактичних
витрат виробництва
інноваційної
продукції в загальній
сумі витрат

Отже на основі проведеного аналізу наукових праць необхідно
сказати, що на сьогодні не існує чіткого уявлення про інновації як про
окремий та специфічний об’єкт обліку. Також, не визначена їх
облікова характеристика, а це унеможливлює отримання достовірної
оцінки рентабельності нематеріальних активів підприємства,
доцільності здійснення платежів та призводить до заниження
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прибутку в майбутньому. Також можна сказати, що не існує єдиної
системи облікових регістрів і бухгалтерських розрахунків для
відображення витрат, доходів і результатів інноваційної діяльності.
Оскільки не кожне підприємство, що здійснює розробки можна
назвати таким, що проводить інноваційну діяльність, то поряд з
вищенаведеним необхідно точно визначити чи потрібна організація
обліку інноваційної діяльності на підприємстві. Головними ознаками
інноваційного підприємства є:
- вартість підприємства має бути в декілька раз вищою за
балансову вартість;
- обсяг інтелектуальних інвестицій - вкладення капіталу в
наукові розробки, підготовку спеціалістів, передачу ноу-хау та ін,
спрямованих на дослідження і розробки, перевищує
вкладення в основні фонди.
Отже, що існує досить багато економічних праць що
розглядають теоретичні підходи до визначення поняття «інновації», а
також є низка досліджень де розглядаються організаційні підходи
щодо обліку інноваційної діяльності. Усі вони є досить цікавими,
проте не позбавлені недоліків. На нашу думку поняття «інновації»
повинно охоплювати нові чинники виробництва що призводять до
зміни стану певного (у техніці, технології, організації, екології,
економіці, соціальній сфері) об’єкта та, як наслідок, до появи кращих
за властивостями нових видів продукції та впровадження яких
спричиняє економічний, соціальний, політичний чи екологічний
ефект.
Пропонуємо для обліку витрат на об’єкти інтелектуального
капіталу відокремити субрахунок 941 «Витрати на об’єкти
інноваційної діяльності». Для детальнішого відображення інформації
по інноваційних витратах пропонуємо виокремлювати наступні
аналітичні рахунки:
- 941.1 «Маркетингові дослідження» (витрати на дослідження
потреб ринку, відбір і вивчення якості отриманих ідей, пошук
потенційних замовників та на просування проекту);
- 941.2 «Інноваційне планування» (витрати, що пов’язані із
проектом дій, розрахунком планових показників проекту);
- 941.3 «Витрати на створення інновації» (відображення усіх
витрат по інноваційному виробництві);
- 941.4 «Інші витрати» (непрямі загально виробничі та
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загальногосподарські витрати).
Висновок. Виокремлення субрахунку 941 «Витрати на об’єкти
інноваційної діяльності» дасть можливість визначати та відображати в
обліку усі види собівартості об’єктів інноваційної діяльності. Поряд з
цим, виокремлення аналітичних рахунків забезпечить користувачів
точною, правдивою та своєчасною інформацію про понесені витрати
на об’єкти інноваційної діяльності.
Список використаних джерел:
1. Шумпетер Й.
Теория экономического развития
(Исследование
предпринимательской прибыли, кредита, процента и цикла конъюнктуры) : пер. с нем.
– М. : Изд-во «Прогресс», 1982. – 453 с.
2. Дацій О.І. Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому
виробництві України. – К. : Вид-во ННЦ ІАЕ, 2004. – 428 с.
3. Черваньов Д.М.
Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку
підприємств України / Д.М. Черваньов, Л.І. Нейкова. – К. : Вид-во «Знання», 1999. –
516 с.
4. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. – К. : Вид-во «Лібра»,
2002. – 472 с.
5. Санто Б. Инновация как средство экономического развития : пер. с венг. /
под ред. Б.В. Сазонова. – М. : Изд-во «Прогресс», 1990. – 325 с.
6. Харів П.С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка
інноваційних процесів. – Тернопіль : Вид-во «Економічна думка», 2003. – 326 с.
7. Покропивний С.Ф. Інноваційний менеджмент у ринковій системі
господарювання // Економіка України. – 1995. – № 2. – С. 22-26.,
8. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 року N 40-IV із
змінами та доповненнями N 3795-VI ( 3795-17 ) від 22.09.2011 }// Офіційний вісник
України. -№31. -С. 145.
9. Бузько І.Р. Стратегічне управління інвестиціями та інноваційна діяльність
під-приємства : монографія / І.Р. Бузько, О.В. Вартанова, Г.О. Голубенко. –
Луганськ : Вид-воСНУ ім. В. Даля, 2006. – 176 с.
10. Управління інноваціями в сучасній організації / за ред. В.А.
Євтушевського. – К. : Вид-во «Нічлава», 2009. – 359 с.
11. Кантаєва О.В. Бухгалтерський облік і аналіз інноваційної діяльності
підприємств: організація і методологія: [монографія] / О.В. Кантаєва. – Житомир:
ФОП Кузьмін Дн.Л., 2010. – 424 с.

170

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

УДК 657.05:33.07
Зіненко А.М., магістр
Чернігівський державний технологічний університет
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ:
НЕОБХІДНІСТЬ ВЕДЕННЯ, СУТНІСТЬ ТА ЕТАПИ
ОРГАНІЗАЦІЇ
© Зіненко А.М.
У публікації підлягають розгляду питання теоретичного визначення поняття
«управлінський облік» та висунення власного поняття. Визначається необхідність
ведення управлінського обліку в державних установах. Пропонуються напрямки
подальшого розвитку управлінського обліку для більш раціонального його ведення.
Ключові слова: управлінський облік, етапи організації управлінського обліку,
центри відповідальності, внутрішня звітність.
In a publication is subject to consideration of question of theoretical determination of
concept "the Administrative account" and advancement of own concept. The necessity of
conduct of administrative account is determined for public institutions. Directions of further
development of administrative account are offered for his more rational conduct.
Keywords: administrative account, stages of organization of administrative account,
centers of responsibility, internal accounting.

Постановка проблеми. На сьогодні в Україні функціонує
більше ніж 42 тис. бюджетних установ, фінансування яких
здійснюються за рахунок державного (місцевих) бюджетів, з ціллю
виконання останніми ряду своїх функцій. Тобто, без успішного
функціонування бюджетних установ не можна досягти розвитку
держави, як в соціально-культурному, так і економічному плані. З
огляду на це, важливого значення набуває необхідність побудови
системи обліку в бюджетних установах спрямованої не тільки на
контроль процесу надходження та витрачання бюджетних коштів
згідно кошторису доходів та видатків, а й виявлення нераціонального,
неефективного їх використання, формування резервів в майбутньому,
оптимізації доходів та витрат, здійснення тактичного та стратегічного
планування діяльності установи, що може бути досягнуто шляхом
впровадження в бюджетних установах управлінського обліку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми організації
та ведення обліку в бюджетних установах займалися та займаються
такі вчені, як: П.Й. Атамас, Ф.Ф. Бутинець, Р.Т. Джога, Л. В.Панкевич,
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С.В. Свіркова та інші [1, 2, 3, 8, 9]. Зазначені вчені в основному
розглядали питання обліку направленого на складання зовнішньої
звітності, як бази для контролю з боку держави за станом
використання державної і комунальної власності й процесу
витрачанням коштів, але питання управлінського обліку залишаються
недостатньо розкритими. Тому розгляд теоретико-практичних аспектів
організації управлінського обліку в бюджетних установах є
своєчасним та актуальним.
Мета дослідження. Метою статті є визначення значення і
сутності управлінського обліку в діяльності бюджетних установах та
виділити основні напрямки розвитку управлінського обліку в
бюджетних установах.
В основу теоретичних і методичних досліджень покладено
загальнонаукові методи і прийоми, серед яких аналіз, синтез,
узагальнення, моделювання, порівняння, групування, конкретизація,
системний підхід.
Викладення основного матеріалу. Значення та необхідність
ведення управлінського обліку в бюджетних установах можна
пояснити тим, що: 1) Згідно зі ст. 5 Закону України ―Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні‖ бюджетна
установа, як й інші юридичні особи, самостійно розробляє систему і
форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і
контролю господарських операцій; 2) бюджетні установи, як і
суб’єкти господарювання здійснюють поточне, тактичне та
стратегічне планування своєї діяльності, що потребує інформації,
одержання якої є предметом управлінського обліку; 3) у крупних
установах система їх управління дуже структурована та ускладнена,
тому без повного, своєчасного та достовірного інформаційного
забезпечення ці системи стають мало керованими, зменшується рівень
відповідальності, в той час, як система управлінського обліку
передбачає чіткий поділ установи на центри відповідальності, з
виділенням конкретних відповідальних осіб та наділення їх певними
правами та обов’язками, чим посилюється контрольна та аналітична
функція обліку і процес управління установою в цілому; 4)
управлінський облік передбачає детальний облік витрат і
калькулювання собівартості послуг (освітніх, медичних, культурних,
юридичних), що з урахуванням відсутності, у діяльності бюджетних
установ, конкретних методик їх розрахунку є актуальним напрямком
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досліджень.
Метою створення бюджетних установ не передбачено
одержання ними прибутку (некомерційних характер діяльності), але
при цьому є перелік платних послуг, які бюджетні установи можуть
надавати іншим особам. Як правило діяльність бюджетних установ
носить невиробничий характер, хоча в окремих випадках установи
мають право продавати вироби навчальних майстерень, продукцію
підсобних господарств, реалізовувати результати науково-дослідних
робіт тощо.
Вищезазначене обумовлює, що бюджетні установи мають
різнохарактерні напрями діяльності та потребують інформації для
управління, яка може бути забезпечена управлінським обліком.
Розглянемо сутність визначення поняття управлінського обліку в
працях вчених (див. табл. 1) з метою формулювання визначення
поняття управлінський облік в бюджетних установах.
Отже, управлінський облік в бюджетних установах – це
підсистема бухгалтерського обліку, функціонування якої спрямоване
на формування своєчасної, повної, достовірної та релевантної
інформації, придатної для використання на всіх рівнях управління
(центрах відповідальності), відповідно до повноважень керівників цих
рівнів (відповідальних осіб), спрямованих на підвищення якості
виконуваних функцій установи в умовах обмеженої величини
ресурсів.
При цьому управлінський облік в бюджетних установах в
рамках обліку надходжень та видатків за загальним фондом
спрямований на: оцінку достатності бюджетних асигнувань та їх
обґрунтування в майбутньому; посилення аналітичного обліку
видатків за окремими контрагентами з метою виявлення можливих
зловживань, з боку керівників нижчого рівня; виявлення
нераціональних (неефективних, непродуктивних) витрат, визначення
причин їх появи, відповідальних осіб та формування альтернативних
рішень по їх недопущенню в майбутньому тощо, з метою економії
бюджетних коштів при виконанні на достатньо якісному рівні функцій
бюджетних установ. Водночас, управлінський облік бюджетних
установ, щодо коштів спеціального фонду має на меті пошук
оптимальної структури платних послуг з позиції надходження грошей,
витрачання коштів на їх здійснення та досягнення соціальнокультурного
ефекту;
забезпечення
процесу
економічно
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обґрунтованого калькулювання вартості платних послуг; обліку за
центрами відповідальності; видами послуг та інше.
Таблиця 1
Визначення поняття управлінський облік в працях науковців
Автор
Аткинсон Э. А.,
Банкер Р. Д.,
Каплан Р. С.,
Янг М.

Бутинець Ф.Ф.

Друри К.

Лень В.С.

Нападовська Л.В.

Шеремета А. Д.

Визначення поняття
Управленческий учет – добавляющий ценность
процесс
непрерывного
совершенствования,
планирования,
проектирования,
оценки
и
функционирования
систем
финансовой
и
нефинансовой информаций, который напрвляет
действия менеджмента, мотивирует поведение,
поддерживает и создает культурные ценности,
необходимые для достижения стратегических,
тактических и оперативных целей организаций. [11].
Управлінський облік – це процес виявлення,
вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки,
інтерпретації
та
передачі
інформації,
що
використовується управлінською ланкою для
планування, оцінки та контролю всередині
підприємства [2, с. 11].
Управленческий учет – озночает подготовку
инфорамций, необходимой для осуществления
деятельности управленческого характера, такой, как
принятие решения, планирование, контроль и
регулирование [4, с.25].
Управлінський облік – це збір, ідентифікація,
вимірювання, систематизація, аналіз, розкладання,
інтерпретація і передача інформації для управління
будь – якими об’єктами [5]
Управлінський облік - це система інтегрованої
інформації (облікової, планової, нормативної,
аналітичної, технічної, технологічної та ін.),
необхідної керівництву для прийняття оптимальних
управлінських рішень на різних рівнях управління.
Метою управлінського обліку є створення та
підтримка у реальному стані системи інформації для
управління підприємством [6, с. 33].
Управлінський облік — підсистема, яка в межах однієї
організації забезпечує її управлінський апарат інформацією, що
використовується для планування, власне управління і
контролю за діяльністю організації [10, с. 17].

Джерело: узагальнено автором
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Організація управлінського обліку є досить трудомістким
процесом, що проходить у кілька етапів. Більшість науковців виділяє
три етапи організації управлінського обліку такі, як: методичний
(методологічний), технічний та організаційний. Проте, ми вважаємо,
що організація в три етапи можлива в момент створення установи, а
якщо управлінський облік впроваджується у функціонуючу установу,
то цей процес доцільно розпочати з підготовчого етапу.
Базовою теорією управлінського обліку є облік за центрами
відповідальності. Кожна установа має певну структуру (управління,
відділи, сектори, групи тощо), яка має свої функції і відповідає за
досягнення поставлених перед нею цілей.
У більшості випадків бюджетні установи несуть витрати. Отже,
облік повинен бути організований за центрами витрат, якими можуть
бути структурні одиниці. У ряді випадків центри відповідальності
можуть одночасно відповідати за доходи і витрати.
Основним завданням управлінського обліку кожного відділу є
організувати свою роботу таким чином, щоб максимально виконати
свої функції за умови раціонального використання виділених їм
асигнувань, а також вчасно подати звіт про результати діяльності, за
яку вони несуть відповідальність.
На нинішньому етапі розвитку управлінський облік в
бюджетних установах практично відсутній. Проте його впровадження
дозволить отримувати інформацію про доходи і видатки за центрами
відповідальності, а також калькулювати належним чином вартість
послуг.
Важлива увага повинна приділятись формуванню облікової
політики, зокрема щодо управлінського обліку. Так своєчасне, повне
та достовірне відображення проведених операцій дає змогу
одержувати релевантну інформацію, на підставі якої приймати
обґрунтовані управлінські рішення, аналізувати роботу установи та її
структурних підрозділів, здійснювати й контролювати цільове
використання фінансових, матеріальних, трудових ресурсів.
Потребує удосконалення меморіально-ордерна форма обліку,
яка має недоліки, основним з яких є трудомісткість її застосування. Не
можна залишити без уваги й удосконалення плану рахунків
бюджетних установ як основного елементу супроводження операцій з
надходження і використання бюджетних коштів. Він повинен бути
сформований на основі класифікації рахунків бухгалтерського обліку
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за економічним змістом з урахуванням управлінських потреб; бути
достатньо загальним, щоб відповідати обліковим потребам суб’єктів
функціонування; забезпечити аналітичне відокремлення і синтетичне
узагальнення здійснених господарських операцій. Це дасть змогу
забезпечити прозорість облікових процесів, складання звітності.
Висновки.
Ефективна
соціально-культурна
діяльність
бюджетних установ в умовах обмеження бюджетних коштів (дефіциту
бюджету), складного після кризового стану економіки держави,
недофінансування капітальних видатків бюджетних установ, можлива
лише за умов раціонального управління наданими в їх розпорядження
майном державної і комунальної власності та щорічних бюджетних
асигнувань, та оптимально організованої діяльності установи щодо
власних надходжень та видатків установи. Водночас, таке управління
можливо лише за наявності чітко організованої системи збору повної,
своєчасної, достовірної та релевантної інформації, за що відповідає
управлінський облік, що підтверджує важливість його впровадження в
діяльність бюджетних установ.
В процесі дослідження було визначено причини впровадження
управлінського обліку в бюджетних установах, вперше розроблено
визначення поняття управлінський облік в бюджетних установах, як
підсистеми бухгалтерського обліку, функціонування якої спрямоване
на формування своєчасної, повної, достовірної та релевантної
інформації, придатної для використання на всіх рівнях управління
(центрах відповідальності), відповідно до повноважень керівників цих
рівнів (відповідальних осіб), спрямованих на підвищення якості
виконуваних функцій установи. Удосконалено теоретико-методичні
засади організації управлінського обліку шляхом розробки моделі
організації управлінського обліку в бюджетних установах, що може
буди використана на теренах України. Запропоновано класифікацію
центрів відповідальності на прикладі
Серед напрямків подальшого розвитку управлінського обліку
слід виділити: удосконалення законодавчої бази, яка стосується
облікової політики і управлінського обліку в бюджетних установах;
удосконалення плану рахунків бюджетних установ; для розвитку
управлінського обліку необхідним є надати можливість бюджетним
установам використовувати заощаджені кошти, за умов виконання їх
функцій у повному обсязі, на матеріальну стимуляцію працівників;
удосконалення методів та прийомів управлінського обліку, з
176

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

урахуванням розвитку технологій, інноваційного розвитку держави;
посилення уваги щодо підготовки спеціалістів-практиків, здатних
організувати ефективну систему управлінського обліку в бюджетних
установах та інше.
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There is the question of methods of cost accounting and calculation of the cost of
products for different industries.
Keywords: costs, calculation, method of cost accounting, cost.

Постановка проблеми. Одним із найважливіших завдань обліку
є калькулювання собівартості продукції, тобто визначення
собівартості загального обсягу та одиниці продукції. Це дуже
важливий етап управління, оскільки на ньому підсумовуються всі
витрати на основі яких визначається низка наступних показників,
таких як ціна продажу продукції, рентабельність виробництва та інші.
Ці та інші дані використовуються для прийняття управлінських
рішень на різних рівнях. Кожне підприємство обирає методику, яка
найбільше підходить до специфіки його діяльності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення ряду
досліджень та публікацій на предмет методу обліку витрат та
калькуляції продукції свідчить, що розглядом даного питання
займалось багато науковців, серед яких: Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В.,
Добровський В.М, Гнилицька Л.В., Корелецький М.Х., Садовська І.Б.,
Сук Л.К., Тлучкевич Н.В. та інші. Проте, питання поєднання обліку
витрат та калькулювання собівартості продукції завжди поставало
дискусійним, тому потребує подальшого вивчення та дослідження.
Цілі статті. Метою даної статті є дослідження та обгрунтування
сутності понять «методи обліку витрат» та «методи калькулювання»,
визначення взаємозв’язку та відмінностей між обліком витрат та
калькулюванням собівартості.
Виклад основного матеріалу дослідження. Мета будь-якої
підприємницької діяльності — одержання максимального прибутку
при наявних виробничих ресурсах. Головним чинником, який обмежує
обсяг прибутку, є витрати виробництва.
Оптимальне обчислення величини собівартості продукції (робіт,
послуг) сприяє більш ефективному управлінню процесами її
формування, вишукуванню і мобілізації внутрішньогосподарських
резервів подальшого зниження рівня витрат виробництва, поліпшенню
якісних показників роботи підприємства, усуненню причин високої
собівартості продукції і низької рентабельності її виробництва, що, в
остаточному підсумку, сприяє зростанню прибутку і рентабельності
суб'єктів, що господарюють [1, с. 212].
У процесі калькулювання собівартості зіставляються витрати на
виробництво з вартістю виготовленої продукції і визначається рівень її
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собівартості, структура витрат на її виробництво, динаміка
собівартості.
Підвищення ролі та значення показника собівартості в
управлінні виробництвом, в оцінці діяльності та стимулюванні
колективів підприємств викликає необхідність класифікації цього
показника в плануванні та обліку за багатьма характерними ознаками.
Виділяють такі критерії класифікації собівартості та відповідні її
види:
1.За складом витрат:
- технологічна – включає прямі витрати на робочому місці,
ділянці; характеризує рівень витрат на здійснення окремих
технологічних операцій, на виготовлення окремих деталей, вузлів
тощо. При порівнянні собівартості окремих деталей можна прийняти
рішення щодо власного виробництва чи придбання деталей у
постачальника;
- виробнича – технологічна собівартість збільшена на суму
витрат, пов’язаних з управлінням виробничими підрозділами, що
випускають продукцію. Характеризує рівень витрат на виготовлення
продукції;
- повна – виробнича собівартість, збільшена на суму
адміністративних витрат та витрат на збут. Цей показник інтегрує
загальніні витрати підприємства, які пов’язані як з виробництвом так і
з реалізацією продукції.
2.За ступенем узагальнених даних:
- індивідуальна
–
характеризує
витрати
конкретного
підприємства по випуску продукції;
- фірмова – включає витрати на виробництво та реалізацію
продукції по групі підприємств, які входять до об’єднання, фірми,
тресту;
- середньогалузева – характеризує середні по галузі витрати на
виробництво даного виробу і розраховується за формулою
середньозваженої на підставі індивідуальних собівартостей на
підприємстві.
3.За ознакою часу:
- планова – включаються максимально допустимі витрати
підприємства на виготовлення продукції, передбачені планом на
наступний період;
- фактична – характеризує розмір фактично витрачених засобів
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на випущену продукцію [1, с. 167].
Процес формування собівартості продукції передбачає
накопичення загальної суми виробничих витрат та їх списання на
окремі види продукції безпосередньо на основі первинних документів
або шляхом розподілу пропорційно до обраної бази.
Під методом обліку витрат слід розуміти сукупність способів
відображення, групування та систематизації даних про витрати, що
забезпечують досягнення визначеної мети, вирішення конкретного
завдання [4, с. 442].
На основі методів обліку витрат підприємство обирає метод
калькулювання, що зазначається в обліковій політиці. Методи
калькулювання можна розглядати як спеціальні методи обліку витрат,
що застосовують для розрахунку собівартості визначених видів, груп
продукції (робіт, послуг). Тобто, під методом калькулювання
розуміється сукупність прийомів розподілу витрат підприємства за
калькуляційними статтями та віднесення їх до об'єкту калькулювання.
У межах кожного з методів обліку витрат можна здійснювати
калькулювання:
– позамовне, попередільне (попроцесне) –– по відношенню до
технологічного процесу;
– повної (включаються постійні та змінні виробничі витрати) чи
неповної (обмеженої) собівартості (тобто калькулювання на основі
лише змінних витрат) –– в залежності від повноти охоплення обліком
витрат [2, с. 195-196].
Калькулювання повної собівартості передбачає включення до
собівартості продукції всіх витрат на її виготовлення: прямих
виробничих, змінних та постійних загальновиробничих.
Прямі витрати зараховують прямо на продукцію, що
виготовляється на підставі первинних документів. Це матеріальні
витрати, витрати на заробітну плату основного персоналу, змінні
накладні витрати, що залежать від обсягу випуску продукції. Постійні
накладні витрати не можна безпосередньо зарахувати на собівартість
одиниці продукції. Такі витрати розподіляються між видами виробів
відповідно до обраної бази (машино-годин, людино-годин, прямої
заробітної плати, матеріальних витрат тощо).
Частина
підприємств
віддає
перевагу
застосуванню
калькулювання собівартості продукції за змінними витратами (директкостинг).
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Особливістю методу директ-костинг є розподіл витрат на
постійні і змінні. Змінні витрати прямо залежать від обсягу продукції і
асортименту. Постійні витрати від обсягу і асортименту продукції не
залежать, їх величина залежить в основному від тривалості звітного
періоду. Такий розподіл спрощує облік і підвищує оперативність
одержання даних, у тому числі про прибуток. Розподіл витрат на
постійні і змінні є в цілому умовним. Так, ті самі витрати можуть бути
або постійними, або змінними. Значною мірою віднесення витрат до
постійних чи змінних залежить від керівництва, рішень, які воно
приймає.
У разі використання системи калькулювання змінних витрат не
тільки операційні витрати (на управління, збут тощо), а й постійні
виробничі витрати розглядають як витрати періоду і списують за
рахунок прибутку. Зрештою у собівартість незавершеного
виробництва і готової продукції включають лише змінні виробничі
витрати.
Система калькулювання змінних витрат дає змогу визначити
маржинальний дохід, широко застосовуваний для аналізу
прибутковості й прийняття управлінських рішень.
Поділ витрат на постійні і змінні дозволяє одержати інформацію
про витрати, необхідну для прийняття рішень. Так, для прийняття
різних рішень короткострокового характеру потрібні дані про
релевантні витрати. Крім того, оцінка витрат при різній активності
діяльності також вимагає розподілу витрат на постійні і змінні
складові. Передбачається, що подібний аналіз витрат можливий тільки
при використанні системи калькуляції собівартості за змінними
витратами [2, с. 216].
Залежно від організації і технології виробництва розрізняють
такі методи обліку витрат і калькулювання: попередільний
(попроцесний) та позамовний.
Калькулювання за замовленнями — система калькулювання
собівартості продукції на основі обліку витрат за кожним
індивідуальним виробом або за окремою партією виробів. Позамовний
метод традиційно застосовують в індивідуальних та дрібносерійних
виробництвах, коли виготовляється складна продукція, яка дорого
коштує з тривалим циклом виробництва (підводні човни, прокатні
верстати, унікальне станкове обладнання).
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При виборі позамовного методу калькулювання на виробництві
повинна бути виконана хоча б одна з наступних умов:
– кожен зразок чи партія ідентичних зразків готової продукції
легко відокремлюється відповідно від інших зразків чи партій зразків
готової продукції;
– кожен зразок чи партія ідентичних зразків готової продукції
виконується за технічним замовленням чи просто за завданням
замовника;
– випускається відносно невелика кількість продукції;
– виготовлення кожного зразка партії ідентичних зразків готової
продукції потребує значних витрат [2, с. 197].
Основною вимогою позамовного методу є чіткий облік витрат та
відокремлення їх по кожному замовленню (роботі) від витрат по
інших замовленнях (роботах).
Попередільний метод характерний для масового серійного
виробництва. Сферою його застосування зазвичай є хімічна,
нафтопереробна, текстильна, металургійна, фармацевтична, вугільна
галузі,
взуттєва
промисловість;
виробництво
автомобілів,
персональних комп'ютерів тощо.
Сутність попередільного методу обліку витрат полягає в тому,
що прямі витрати відображаються в поточному обліку не за видами
продукції, а за переділами (стадіями) виробництва, навіть якщо в
одному переділі можна отримати продукцію різних видів. Отже,
об'єктом обліку витрат зазвичай є переділ [3, c. 97].
Переділ –– це частина технологічного процесу (сукупність
технологічних операцій), що завершується отриманням готового
напівфабрикату, який може відправлятись в наступний переділ або
реалізовуватись на сторону. В результаті послідовного проходження
вихідного матеріалу через всі переділи отримують готову продукцію,
тобто на виході з останнього переділу маємо не напівфабрикат, а
завершений продукт.
Виготовлення кожного продукту можна подати у вигляді
ланцюга: операція → переділ → технологічний процес →
виробництво.
Всередині кожного переділу прямі витрати (матеріали та
заробітна плата робітників з відрахуваннями на соціальні заходи)
обліковують за видами напівфабрикатів або готових виробів, або за
групами однорідної продукції (групування проводять за ознакою
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однорідності сировини та основних матеріалів, а також за складністю
обробки). Облік непрямих витрат ведуть по переділах, а всередині
кожного переділу розподіляють за видами (групами) продукції
пропорційно до обраної бази.
Виготовлені вироби можуть відрізнятись за масою та
конфігурацією, тому не можна визначити собівартість одиниці виробу
шляхом ділення загальної суми витрат на кількість придатної
продукції, адже це може призвести до викривлення її собівартості.
Тому всі виготовлені вироби розбивають на групи, в залежності від
ступеня складності їх виготовлення. Перерахунок в умовні одиниці
здійснюють за допомогою коефіцієнтів. Для встановлення коефіцієнту
планові витрати на одиницю виробів однієї з груп, що має найбільшу
питому вагу у випуску продукції, прирівнюють до одиниці, по
відношенню до якої розраховуються коефіцієнти решти груп.
Після завершення переділу (крім останнього) отримують не
готову продукцію, а її еквівалент. Еквівалент кількості зразків готової
продукції використовується для оцінки продукції з різним ступенем
готовності та представляє собою понесені фактичні витрати на
виробництво продукції з різними ступенями готовності за звітний
період, умовно переведені у витрати, які потрібно здійснити для
виготовлення визначеної кількості зразків готової продукції за даний
звітний період зі ступенем завершеності 100 % [1, c. 207-209].
Варіанти попередільного методу:
а) однопередільний;
б) багатопередільний.
Однопередільний метод характеризується тим, що виготовлення
продукції від першої операції до останньої становить одне ціле. В
єдиному бухгалтерському регістрі протягом звітного періоду
обліковуються всі ресурси, використані на виробництві, незалежно від
місця їх споживання та цільової спрямованості. У результаті за даними
зведеного обліку отримується загальна сума витрат за період без
урахування асортименту, структури виробленої продукції, місць
виникнення витрат і центрів відповідальності.
Такий „котловий‖ метод, на думку К. Юрченко, не дає змоги
виявити можливості зниження витрат та отримати потрібні дані для
контролю формування собівартості продукції за видами витрат та
видами діяльності, встановленими стандартами бухгалтерського
обліку.
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Багатопередільний
метод
характеризується
тим,
що
виготовлення кінцевого продукту поділено на підприємстві на ряд
технологічних процесів, які являють собою переділи.
Своєчасний вплив на рівень виробничих витрат і формування
собівартості продукції можливий при такій організації і методології
обліку, при якій причини змін собівартості, допущення перевитрат і
отримання економії засобів розкривається не тільки шляхом
наступного вивчення звітних калькуляцій, але й щоденно в самому
процесі виконання плану на підставі первинної документації і
поточних облікових записів. Таким вимогам відповідає нормативний
метод, який застосовується в різних галузях промисловості.
При використанні цього методу дуже важливим є формування
собівартості на основі документування відхилень від затверджених
норм. Співставленням фактичних витрат на виробництво одиниці
продукції із нормативними (стандартними) витратами забезпечується
пошук і аналіз відхилень, які відбулися як в сторону збільшення, так і
зменшення витрат. Для реалізації поставленого завдання відхилення
від норм узагальнюються в обліку у розрізі причин і винних осіб та
слугують підставою для прийняття керівництвом відповідних рішень.
Забезпечення аналізу відхилень, а також усунення їх негативного
впливу на формування собівартості має тісний зв'язок із
оперативністю обліку і подачі необхідної інформації апарату
управління підприємством. В залежності від характеру і
технологічних особливостей виробництва інформація про відхилення
може надходити і аналізуватися за довільний проміжок часу (за кожен
день, за кожну неділю або декаду місяця і т. ін.) [16, c. 87].
На практиці можна використовувати різні методи визначення
собівартості продукції, при цьому для кожного з них характерні свої
особливості, переваги та недоліки. Підприємства у процесі діяльності
самостійно вирішують який метод їм доцільніше використовувати для
обліку витрат.
Калькулювання собівартості як система вимірювання витрат на
виробництво продукції сприяє більш широкому впровадженню
економічних методів управління виробництвом. За допомогою
калькулювання витрати підприємства поєднуються з його доходами і
визначається рівень рентабельності виробництва в цілому по
підприємству, по окремих галузях і видах продукції. Таким чином,
встановлюється контроль за дотриманням наступних вимог
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господарського розрахунку, як забезпечення самоокупності,
підвищення рентабельності виробництва і відповідальності колективів
за раціональне й ощадливе використання виробничих ресурсів.
Калькулювання дозволяє виявляти відхилення фактичної собівартості
продукції від планової (очікуваної) або нормативної собівартості і
встановлювати їх причини. Це сприяє пошуку резервів підвищення
ефективності виробництва продукції, посиленню економічних методів
керування і контролю за діяльністю підприємства і його
внутрішньогосподарських формувань (кооперативів, бригад, ферм,
цехів, ділянок).
Виступаючи в ролі вимірника витрат на виробництво продукції,
калькулювання є одним з найважливіших способів визначення
економічної ефективності виробництва.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином,
калькулювання є основним елементом системи управління не тільки
собівартості продукції, але й виробництва в цілому.
На нашу думку методи обліку витрат на виробництво та методи
калькулювання собівартості спрямовані на досягнення різних цілей,
що і доводить їх відмінність і необхідність існування кожного із них
на підприємствах для організації ефективної системи обліку витрат на
виробництво.
Ми підтримуємо гіпотезу, що під методом обліку витрат слід
розуміти сукупність способів відображення, групування та
систематизації інформації при витрати, які виникли у процесі
досягнення поставлених цілей та забезпечують досягнення
поставленої мети. Метод калькулювання, в свою чергу, є
відображенням розподілу витрат підприємства за встановленими
статтями калькуляції для визначення собівартості певних видів або
груп продукції.
За результатами проведеного дослідження можна зробити
висновок, що не існує єдиних для підприємств різних галузей
промисловості методів обліку витрат та методів калькулювання. Для
їх визначення необхідно враховувати специфіку галузі, діяльності,
характер продукції, що виготовляється. Кожне підприємство вибирає
оптимальний для себе метод обліку витрат і калькулювання
собівартості продукції, визначає склад статей калькуляції, інформація
про які необхідна для управління господарською діяльністю.
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В умовах ринкових відносин, коли у більшості підприємств грошових активів
не вистачає, здатність підприємства виживати залежить від уміння управляти
грошовими потоками. До останнього часу управлінню грошовими активами у
вітчизняній практиці не приділялося достатньої уваги. Але цей вид активів є
найобмеженішим в сучасних умовах, і управління ним безпосередньо впливає на
розвиток підприємства і формування кінцевих результатів його господарської
діяльності. Тому грошові активи потребують посиленої уваги з боку керівників
підприємства. Управління ними грунтується на даних обліку через організацію і
контроль за рухом грошових потоків, а також запасів грошових активів із точки зору
ефективності платежів і оптимального забезпечення операційної діяльності
підприємства фінансовими ресурсами.
Ключові слова: грошовий потік, рух коштів, етапи управління грошовими
потоками, обгрунтування пропозицій.
In the conditions of market relations, when it is not enough in most enterprises of
money assets, ability of enterprise to survive depends on ability to manage money streams.
To the last time in home practice not spared the management of money assets sufficient
attention. But this type of assets is more limited in modern terms and a management directly
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influences them on development of enterprise and forming of end-point him economic
activity. Therefore money assets require the increased attention from the side of leaders of
enterprise. A management by them is base on data of account through organization and
control after motion of money streams, and also supplies of money assets from the point of
view of efficiency of payments and optimal providing of operating activity of enterprise by
financial resources.
Keywords: money stream, motion of money, stages of management, ground of
suggestions, money streams.

Постановка проблеми та аналіз останніх джерел і публікацій.
Ефективне управління потоками грошових коштів дозволяє
підприємству забезпечити високий рівень оборотності його капіталу,
ритмічність діяльності, знизити ризик неплатоспроможності і
підвищити ступінь фінансової рівноваги, отримати додатковий
прибуток і скоротити втрати за рахунок раціонального використання
тимчасово вільних коштів.
Серед вітчизняних вчених, які досліджували проблеми управління
грошовими потоками, слід виділити І.А.Бланка, О.О.Орлова, М.Ю.Горохова,
А.М.Поддєрьогіна, В.В.Бочарова, А.Д.Шеремета та ін. Разом із тим,
необхідно відзначити, що методику управління грошовими потоками як
самостійним фінансовим об’єктом розроблено ще недостатньо. Зокрема,
відсутній комплексний інструментарій щодо їх оптимізації, який би зміг
охопити всю сукупність грошових потоків підприємства, реально вплинути
на поліпшення його фінансового стану.
На сьогоднішній день у багатьох компаніях існують дві
проблеми. По – перше, не вистачає обігових коштів, так як різко
зменшився обсяг продажу у зв’язку із зменшенням попиту у
населення. По – друге немає досконалалої організації контролю за
процесом збереження та використання грошових коштів.
Формування цілі статті.
Метою статті є обгрунтування
доцільності управління грошовими потоками в умовах ринкової
економіки.
Виклад основного матеріалу Існують різні підходи до
визначення та трактування поняття «грошовий потік». У більшості
економістів ( Е. Джонс, Б. Колас, А. Риндін та Г. Шамаєв, А.
Ковальова, Є. Сорокіна, І. Бланк та інші) склалося неоднозначне його
тлумачення, в результаті чого виділилося два підходи до його
визначення. Прибічники першого визначають грошовий потік як
різницю між отриманими й виплаченими підприємством коштами за
визначений термін, тобто як суму надлишку (нестачі) грошових
187

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

ресурсів. Інші вчені вважають, що грошові потоки – це рух коштів
(обіг), тобто їх надходження (притоки) й виплати (відтоки) за
визначений період часу.
Поддєрьогін А.М. та Невмежицький Я.І. дають найбільш широке
визначення грошового потоку і визначають його як сукупність
послідовно розподілених у часі подій, які пов’язані з відокремленим та
логічно завершеним фактом зміни власника грошових ресурсів через
виконання зобов’язань між економічними агентами (суб’єктами
господарювання, державою, домогосподарствами, міжнародними
організаціями). Грошові потоки безпосередньо пов’язані з рухом
коштів на підприємстві, який відображає надходження в
розпорядження суб’єкта господарювання грошових ресурсів та їх
використання.
Попри відмінності в деталях, усі підходи до тлумачення
актуалізують виняткову значимість грошового потоку для
функціонування суб’єкта господарювання й забезпечення створення
доданої вартості, забезпечення перманентного зростання вартості
підприємства як цілісного майнового комплексу в довгостроковій
перспективі та достатку власників такого суб’єкта.
Дослідники вказали на негативні наслідки як дефіцитних, так і
надлишкових грошових потоків. Дефіцитний грошовий потік стримує
розвиток діяльності підприємства через нестачу обігових коштів, що
виражається у недостатній платоспроможності підприємства та у
зростанні кредиторської заборгованості. Наявність надлишкового
грошового потоку, в свою чергу, свідчить про неефективне
використання тимчасово вільних коштів, які можуть бути вкладені в
інноваційні розробки, оновлення необоротних активів, а також
інвестовані в інші види підприємницької діяльності.
Для управління грошовими потоками необхідно: виявити
фінансові джерела розвитку виробництва, визначити ефективні
напрямки
інвестування
фінансових
ресурсів
підприємства,
раціоналізувати операцій із цінними паперами.
Формування грошових потоків кожного окремого підприємства
визначається, в основному, специфікою його операційного циклу, яка,
в свою чергу, залежить від певних галузевих особливостей. Процес
управління грошовими потоками підприємства послідовно охоплює
наступні основні етапи (табл. 1.) [6].
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Таблиця 1
Основні етапи керування грошовими потоками підприємства
№
п/п

Етапи

1.

Забезпечення
повного і
достовірного
обліку

2.

Аналіз
грошових
потоків підприємства в
поперед-ньому
періоді

3.

Оптимізація
грошових
потоків
підприємства

Характиристика
Цей етап управління покликаний реалізувати
принцип інформативної його вірогідності. У
процесі здійснення цього етапу управління
грошовими потоками забезпечується координація
функцій і задач служб бухгалтерського обліку і
фінансового менеджменту підприємства.
Основною метою організації обліку і формування
відповідної звітності, що характеризує грошові
потоки підприємства різних видів, є забезпечення
фінансових менеджерів необхідною інформацією
для проведення всебічного їхнього аналізу,
планування і контролю
Основною метою цього аналізу є виявлення рівня
достатності формування коштів, ефективності
їхнього використання, а також збалансованості
позитивного і негативного грошових потоків
підприємства за обсягом і в часі. Аналіз грошових
потоків проводиться по підприємству в цілому, у
розрізі основних видів його господарської
діяльності та структурних підрозділів.
Оптимізація є однією з найважливіших функцій
управління грошовими потоками, спрямованою
на підвищення їх ефективності в майбутньому
періоді.
Найважливішими
задачами,
розв'язуваними в процесі цього етапу управління
грошовими потоками, є: виявлення і реалізація
резервів, що дозволяють зменшити залежність
підприємства від зовнішніх джерел залучення
коштів;
забезпечення
більш
повної
збалансованості додатних і від’ємних грошових
потоків у часі і за обсягами; забезпечення більш
тісного взаємозв'язку грошових потоків за видами
господарської
діяльності
підприємства;
підвищення величини і якості чистого грошового
потоку, генерованого господарською діяльністю
підприємства.
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Продовження табл. 1

4.

Планування
грошових
потоків
підприємства в
розрізі їх видів

5.

Забезпечення
ефективного
контролю
грошових
потоків
підприємства

Планування носить прогнозний характер у силу
невизначеності ряду вихідних його передумов.
Тому планування грошових потоків здійснюється
у формі різноманітних планових розрахунків цих
показників при різних сценаріях розвитку
вихідних
факторів
(оптимістичному,
реалістичному, песимістичному)
Об'єктом такого контролю є: виконання
встановлених планових завдань по формуванню
обсягу коштів і їх витраті по передбачених
напрямах; рівномірність формування грошових
потоків у часі; ліквідність грошових потоків і їх
ефективність. Ці показники контролюються в
процесі
моніторингу
поточної
фінансової
діяльності підприємства.

Грошові потоки є сферою формування прибутку підприємства.
Категорія прибуток в системі грошових потоків має конкретні функції,
одна з яких – оцінка результатів фінансово-господарської діяльності.
В умовах ринку прибуток не може використовуватись як
універсальний інструмент оцінки потенціальних можливостей
підприємства, оскільки його величина значною мірою залежить від
нормативних способів його розрахунку. В системі грошових потоків
результуючим показником успішність фінансово-господарської
діяльності підприємства є сальдо вхідних і вихідних потоків як
перевищення (відхилення від зрівноваженого стану) одного потоку
над другим, що є підставою для прийняття управлінських рішень . В
системі грошових потоків прибуток набуває форми продукту, як
об’єкту розподілу за різним цільовим використанням. Основними
напрямами його використання є свідоме включення в оборот капіталу
(реінвестування) та споживання, як відчуження певної частки вартості
із циклічного обороту капіталу, як економічного процесу
самозростання капіталу.
Керування грошовими потоками потребує постійного
моніторингу (системи спостереження) рівномірності і синхронності
формування додатнього і від'ємного грошового потоку в розрізі
окремих інтервалів прогнозного періоду, для чого можна
застосовувати спосіб зіставлення динамічних рядів і графічний метод.
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Оцінка грошових потоків показує, що в сучасних умовах вхідний
грошовий потік формується в операційній сфері, а вихідний – в
інвестиційній. Отримані висновки слугували методологічною основою
обґрунтування
наступних
пропозицій
щодо
вдосконалення
формування грошових потоків:
1. Підвищення ефективності вхідних грошових потоків шляхом
збільшення обсягу продажу продукції та більш гнучкої політики щодо
поновлення її асортименту. У зазначеному відношенні важливе
значення має врахування кон’юнктури товарного та фондового ринку,
активної інвестиційно-іноваційної політики, розширення обсягів
залучення і запозичення фінансових ресурсів.
2. Активізація внутрішніх чинників вхідних грошових потоків, а
саме: - забезпечення оперативного управління життєвим циклом
підприємства (в частині основного і оборотного капіталу) та життєвим
циклом окремих видів товарної продукції як засобів посилення
конкурентоспроможності підприємства; - активізація інвестиційноінноваційного процесу за рахунок залучення коштів та позик як у
довгостроковому, так і в короткостроковому періодах, більш рішуче
застосування лізингу, прискореної амортизації.
3. Посилення режиму економії в частині вихідних грошових
потоків. У цьому відношенні найбільш важливим є загальне
скорочення виробничих витрат на основі модернізації виробництва,
підвищення продуктивності праці, зменшення собівартості продукції.
Висновки. Очевидно, що брак досвіду функціонування
підприємств України в ринкових умовах, недостатнє вирішення
проблеми управління їх грошовими потоками як в методологічному,
так і в прикладному аспектах призводять до того, що у вітчизняній
практиці обліку і аналізу руху коштів не приділяється належна увага.
Це зумовлює ігнорування найбільш важливої – динамічної частини
бізнесу і породжує низку серйозних проблем, пов’язаних з
необгрунтованістю та хаотичністю управління підприємствами і
загостренням загальної проблеми неплатежів. Можна дійти висновку,
що від обсягів і швидкості руху грошового потоку, ефективності
керування ним безпосередньо залежать платоспроможність і
ліквідність підприємства.
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Стаття присвячена дослідженню залежності позитивної діяльності
підприємства від вибору стратегії розвитку. Обґрунтовано, що практичне розв’язання
проблем, пов’язаних з необхідністю забезпечення нормальної роботи підприємства, не
тільки сьогодні, але й у перспективі, залежить від ступеня освоєння методології і
методів стратегічного керування. Розроблено пропозиції, щодо вибору основних
заходів, які суб'єкт господарювання може використати для скорочення витрат.
Ключові слова: стратегія, стратегічне планування, ринкова економіка,
діяльність підприємства, організаційна структура.
The Article is devoted research of dependence of positive activity of enterprise from
the choice of strategy of development. Grounded, that the practical decision of problems,
related to the necessity of providing of normal work of enterprise, not only today but also in
a prospect, depends on the degree of mastering of methodology and methods of strategic
management. Suggestions are developed, in relation to the choice of basic measures which a
person menage can use for reduction
Keywords: strategy, strategic planning, market economy, activity of enterprise,
organizational structure.
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Постановка завдання. Одним з найбільш актуальних завдань
сучасного розвитку економіки України є реорганізація надмірної
концентрації і монополізації виробництва, удосконалювання
організаційних і структурних відносин, перегляд застарілих
командних економічних зв’язків і методів керування.
У цих умовах особливої гостроти набуває необхідність розвитку
підприємницької активності, діяльність підприємств і організацій,
спрямованих на споживача, і кінцевий результат — прибуток.
Практичне розв’язання проблем, пов’язаних з необхідністю
забезпечення нормальної роботи підприємства, не тільки сьогодні, але
й у перспективі, залежить від ступеня освоєння методології і методів
стратегічного керування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Велика кількість
визначень стратегії є свідченням значної уваги до цього поняття у
зарубіжних та вітчизняних економістів. Наприклад, на думку вчених
А.А.Томпсона і А.Дж.Стрікленда: Стратегія - це план управління
фірмою, спрямований на зміцнення її позицій, задоволення
споживачів і досягнення поставлених цілей . Але вчений Б. Карлоф
вважає, що стратегія - це узагальнена модель дій, необхідних для
досягнення поставлених цілей шляхом координації ресурсів компанії.
Цілі статті. Метою вибору та аналізу цієї теми є те, що умовах
ринкової економіки підприємству потрібно адаптуватися до зовнішніх
як сприятливих можливостей, так і до небезпек, виявити відповідні
варіанти і забезпечити ефективне пристосування стратегії до
навколишніх умов. Стратегічне планування дає змогу створення нових
сприятливих можливостей за допомогою розробки більш досконалих
виробничих систем.
Виклад основного матеріалу. Стратегічне планування є
основою стратегічного керування й охоплює:
• суворе формування цілей організації, що відображають процес
її адаптації до навколишнього середовища, її структурних підрозділів і
особистих цілей кожного члена колективу;
• оцінку потенціалу організації і можливості його підвищення в
перспективі (включаючи кадровий склад і внутріорганізаційні
відносини);
• оцінку зовнішнього і внутрішнього соціально-економічного
середовища, у якому діє організація, його можливих змін , що
випливають з цього, і вимог до функціонування і розвитку
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підприємств;
• облік, контроль і аналіз досягнення цілей стратегічного
планування, враховуючи науково - технічний потенціал підприємства і
його виробничо-збутові можливості;
Стратегія підприємства є основою стратегічного планування, за
допомогою якої на підприємстві зважується комплекс проблем,
пов’язаних з цілеспрямованою переорієнтацією випуску продукції
нової номенклатури й асортименту, впровадженням і використанням
нових технологій, розвитком маркетингу, удосконалюванням
структури керування підприємством, своєчасною і якісною
підготовкою і перепідготовкою кадрів.
Різні підприємства і менеджери по-різному формують і
виконують завдання, пов'язані з розробкою стратегії. Основними
підходами до розробки стратегії є те, що вона:
- розробляється з урахуванням перспективи розвитку
підприємства, регіону, галузі;
- обґрунтовується спеціальними численними дослідженнями і
фактичними даними;
- додає підприємству визначеності, індивідуальності, що
дозволяє їй залучати висококваліфікованих фахівців для участі в
розробці стратегії;
- стратегія, представлена у формі стратегічного плану, повинна
бути гнучкою, щоб можна було проводити необхідні коректування
через зміни в зовнішньому середовищі;
- розробка стратегії закінчується встановленням загальних
напрямків розвитку фірми;
- стратегія підлягає коректуванню або зовсім від неї
відмовляються при досягненні поставлених цілей;
- здійснюється постійний контроль за виконанням розробленої
стратегії.
Будь-яке підприємство, що веде конкурентну боротьбу на ринку,
користується певною стратегією (очевидною або неочевидною).
Для того, щоб правильно сформулювати стратегію необхідно
знати, які ж види стратегій існують взагалі і які з них можуть бути
вибрані для конкретного підприємства за тих чи інших обставин:
за ієрархією у системі управління:
• корпоративна; • ділова; • функціональна; • операційна;

за функціональним критерієм:
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• маркетингова стратегія; • виробнича стратегія; • фінансова
стратегія; • організаційна стратегія; • соціальна стратегія;
за стадіями життєвого циклу бізнесу:
• стратегія зростання;• стратегія утримання; • стратегія
скорочення;
за конкурентною позицією на ринку:
• стратегія лідера; • стратегія претендента; • стратегія
послідовника; • стратегія новачка;
за способом досягнення конкурентних переваг:
• стратегія мінімальних витрат; • стратегія диференціації;
•
стратегія зосередження; • стратегія новачка;
за рівнем глобалізації бізнесу:
• стратегія вузької спеціалізації; • стратегія диференціації.
[5,с.156]:
Конкретні бізнес — стратегії відрізняються різноманітністю, але
в теорії стратегічного управління їх вдалося звести до обмеженої
кількості типових варіантів [1, с.14]
Базові стратегії розвитку
Тип базової
стратегії
Стратегії
концентрованого
росту

Назва

Цільове призначення

Захоплення ринку
Розвиток ринку
Розвиток продукту

Пряма інтеграція
Стратегії
інтегрованого росту

Зворотна інтеграція
Горизонтальна
інтеграція
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Прагнення збільшити частку
свого продукту на традиційних
ринках
Виведення свого продукту на
ринок у нових географічних
районах
Прагнення
збільшити
обсяг
реалізації через поліпшення або
модифікацію свого продукту
Придбання
у
власність
дистриб’юторської мережі або
встановлення повного контролю
над нею
Прагнення
одержати
постачальників
сировини
у
власність або під повний контроль
Прагнення
одержати
своїх
конкурентів у власність або під
повний контроль
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Продовження табл.
Концентрична
диверсифікація
Стратегії
диверсифікованого
росту

Конгломеративна
диверсифікація
Горизонтальна
диверсифікація
Спільне
підприємство
Скорочення

Стратегія
скорочення

Відторгнення
Ліквідація

Створення нових виробництв,
що
збігаються
з
профілем
підприємства
Освоєння
випуску
нових
продуктів,що не збігаються з
традиційним
профілем
підприємства.
Освоєння
випуску
нових
непрофільних
продуктів,
споживачів
Об’єднання з іншою компанією
для
проведення
робіт
за
спеціальним проектом
Реструктуризація
з
метою
скорочення витрат для зупинки
процесу падіння обсягу реалізації.
Продаж відділу або частини
підприємства
Продаж
усіх
активів
підприємства

У загальному вигляді для впровадження змін, необхідних для
ефективної діяльності організаційна структура управління повинна
бути децентралізована, гнучка, з універсальними ланками. [5, с.89]
Висновки. Проаналізувавши даний матеріал я прийшла до
висновку, що підприємству для ефективної діяльності, досягнення
певних позитивних результатів необхідно в першу чергу вибрати та
сформулювати конкретну стратегію. Вибрана керівництвом
підприємства стратегія допоможе йому адаптуватися до зовнішніх як
сприятливих можливостей, так і до небезпек, виявити відповідні
варіанти і забезпечити ефективне пристосування до навколишніх
умов. Стратегічне керування дає змогу створення нових сприятливих
можливостей за допомогою розробки більш досконалих виробничих
систем. Вони створюють основу для стратегічних планів, основне
призначення яких полягає у виборі дій і засобів для досягнення цілей
підприємства — як перспективних, так і поточних — з урахуванням
можливих планів і ризиків.
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У статті розглянуто питання перевірки аудиторами розрахунків з оплати праці.
Проаналізовано типові порушення і помилки, які виникають у цій сфері.
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Постановка завдання. В умовах ринкової економіки відбулися
помітні зміни у оплаті, яка ставиться у залежність не тільки від
результатів праці робітників, але й від ефективності діяльності
виробничих підрозділів. На кожному підприємстві, у кожній галузі в
Україні має бути реальна і достовірна інформація про трудомісткість
вироблюваної продукції, про нарахування заробітної плати. Таку
інформацію повинен забезпечити аудит. Аудит праці і заробітної
плати – одна із найважливіших і складних ділянок роботи, яка
потребує точних і оперативних даних, в яких відображуються зміни в
чисельності працівників, витратах робочого часу, категоріях
робітників і здійснюється контроль за використанням трудових
ресурсів. Правомірно вважається, що дана ділянка має підвищення
контрольний ризик.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню
теоретичних і практичних питань аудиту праці присвячено праці
багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених. Окремі аспекти
внутрішньогосподарського контролю висвітлені в працях М.Т. Білухи,
І.А. Бєлобжецького, Ф.Ф. Бутинця, Н.Г. Виговської, Є.В. Калюги,
М.Д.Корінька, Л.Г. Ловінської, Л.В. Нападовської, Л.П. Пантєлєєва,
С.М. Петренко, Б.Ф. Усача, В.О. Шевчука, М.Т. Ткаченко,
В.П.Завгородній, С.Я. Зубілевич та ін. Проте, незважаючи на значну
увагу до питань аудиту з оплати праці залишаються недостатньо
висвітленими питання його методики та організації та відповідно
потребують подальших досліджень.
Мета дослідження. Метою статті є вивчення та дослідження
особливостей контролю аудиту розрахунків з оплати праці на
підприємствах. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити
такі завдання:
- охарактеризувати форми фінансово-економічного контролю,
зокрема аудиту;
- розглянути методичні прийоми аудиторської перевірки;
- встановити послідовність здійснення аудиту розрахунків з
оплати праці;
- визначення завдань для проведення аудиторської перевірки;
- проаналізувати найтиповіші помилки, які можуть бути
виявленні в ході перевірки.
Виклад основного матеріалу. Процес переходу до ринкової
економіки тісно пов'язаний з необхідністю вдосконалення фінансовоекономічного контролю, який являє собою систему спостереження і
перевірки процесу функціонування відповідного об’єкта. Науковці
виділяють кілька організаційних форм фінансово-економічного
контролю в Україні (рис.1). [5]
За формою проведення аудит поділяють на зовнішній –
незалежний і внутрішній – підлеглий тій фірмі, в якій він проводиться.
Метою і завданням зовнішнього аудиту є підтвердження правильності
ведення обліку, складання звітності та оцінка відповідності
внутрішнього аудиту політиці і меті діяльності суб’єкта
господарювання.
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Форми фінансово-економічного
контролю

Державни
й

Муніципальн
ий

Незалежни
й

Власника

Органи
державного
контролю

Місцеві ради
народних
депутатів

Аудит

Внутрішньогосподарський

Рис.1. Організаційні форми фінансово-економічного контролю.
Мета і завдання внутрішнього аудиту полягає в забезпеченні
збереження власності, економному використання матеріальних,
фінансових і трудових ресурсів, виконанні завдань, нормативів,
правильності ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової
звітності тощо. Загалом мету аудиту розрахунків з оплати праці можна
представити рис.2. [5]
Мета аудиту розрахунків з оплати
праці

Достовірність
розрахунків

Повнота
відображення в
бухгалтерському
обліку

Відповідність
чинному
законодавству та
встановленим
нормативам

Рис.2. Мета аудиту розрахунків з оплати праці.
Методичні прийоми аудиту в науковій літературі поділяються
на три групи:
1. Прийоми наукового мислення: аналіз, синтез, індукція,
дедукція, спостереження, порівняння.
2. Прийоми фактичного аудиту: інвентаризація, обстеження,
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лабораторні аналізи, експертизи, контрольні обміри, контрольний
запуск сировини і матеріалів у виробництво тощо.
3. Прийоми документального аудиту: аналогія, зустрічна
перевірка, розрахунки, статистичні методи, експертизи документів та
ін. [5]
Законодав
чі акти

Плановорегулюючі
документи

Норматив
ні
документи

Джерела
отримання інформації
аудиторо
м

Первинні
облікові
документи

Організаційнорозпорядча
документація

Бух. облік та
звітність
Матеріали
внутрішнього
контролю
(аудиту) тощо

Рис.3. Джерела інформації для проведення аудиту.
До найважливіших завдань аудиту розрахунків з працівниками з
оплати праці належать:
1. Перевірка обліку особового складу працівників підприємства
2. Перевірка правильності документального оформлення
розрахунків з оплати праці
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3. Перевірка правильності нарахування основної, додаткової
заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат
4. Перевірка правильності розрахунку середньої заробітної
плати
5. Перевірка обґрунтованості віднесення витрат на оплату праці
на собівартість продукції або на витрати операційної діяльності, які не
включаються до собівартості реалізованої продукції
6. Вивчення правильності розподілу витрат на оплату праці між
видами готової продукції, виконаних робіт, наданих послуг та по
звітних періодах
7. Перевірка своєчасності розрахунків з працівниками з оплати
праці
8. Перевірка правильності нарахувань на фонд оплати праці та
утримань із заробітної плати, своєчасність їх сплати відповідним
органам
9. Перевірка стану обліку розрахунків з працівниками з оплати
праці [5]
10. Перевірка й оцінка системи внутрішнього контролю за
дотриманням
трудового,
податкового
та
бухгалтерського
законодавства щодо порядку розрахунків з оплати праці та інших
виплат працівникам
11. Розрахунок
узагальнених
показників
ефективності
використання трудових ресурсів для можливості виконання
подальшого аналізу. [1]
Для проведення аудиту розрахунків з оплати праці можуть бути
використані різні джерела інформації (рис.3).
При цьому слід зауважити, що використання нормативних
документів, що регулюють трудові відносини та порядок здійснення і
відображення в обліку та звітності розрахунків за виплатами
працівникам, ускладнюється надзвичайно великою їх кількістю і
внесенням до них постійних змін. [1]
Для вдосконалення методики аудиту не менш важливим
моментом є вибір об’єктів аудиту, що передбачає не тільки їх відбір, а
й визначення джерел інформації, в яких містяться дані про
досліджувані об’єкти (табл.1). [4]
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Таблиця 1
Об’єкти і джерела інформації внутрішньогосподарського контролю
розрахунків з оплати праці та інших виплат працівникам
Об’єкти аудиту
Трудова дисципліна та
дотримання трудового
законодавства
Політика оплати праці та
стимулювання
Система внутрішнього
контролю операцій з
оплати праці
Первинні документи з
обліку праці та її оплати
Зобов’язання з оплати
праці

Зобов’язання за іншими
виплати працівниками
Розрахунки за виплатами
працівникам

Витрати на оплату праці
та інші виплати
працівникам

Розрахунки з бюджетом
за податком з доходів
фізичних осіб

Джерела інформації
Колективний договір; табель обліку робочого часу;
графік змінності; положення про робочий час;
контрольні журнали робочого часу; особові картки
Колективний договір; положення про оплату праці;
положення про преміювання
Положення і звіти відділу внутрішнього контролю;
безпосередньо первинна та інша бухгалтерська
документація; посадові інструкції; наказ про облікову
політику; не фінансова інформація
Наказ про облікову політику; графік документообороту;
первинні документи з обліку виробітку; табель обліку
робочого часу
Розрахунково-платіжні відомості; накопичувальні
картки виробітку і заробітної плати; книги (картки)
аналітичного обліку видів оплати праці; бухгалтерські
довідки розрахунку середньої заробітної плати;
розроблювальні таблиці, синтетичні регістри за
рахунком 66, журнали 5 і 5А, Головна книга, реєстр
депонованої заробітної плати, реєстр авансових виплат
працівникам, розділ IV форми №1 (ряд.580 гр.4);
відомість 7.3 (ряд.1 гр.6)
Розрахунково-платіжні відомості; особові рахунки;
платіжні відомості; розрахунки бухгалтерії; книги
аналітичного обліку виплат працівникам
Розрахунково-платіжні відомості; платіжні відомості;
ВКО; реєстр депонованої заробітної плати; реєстр
авансових виплат працівникам; платіжні доручення на
перерахування заробітної плати на картрахунки; журнал
1; оборотна відомість за рахунком 66 та ін.
Первинні документи з обліку робочого часу, виробітку,
відхилень від нормальних умов; бухгалтерські довідки
розрахунку середньої заробітної плати; розрахунковоплатіжні відомості; книги (картки) аналітичного обліку
видів оплати праці; розроблювальні таблиці, журнали 5
і 5А, розділ ІІ форми №2 (ряд.240 гр.4); документи
внутрішнього контролю та ін.
Розрахунково-платіжні відомості; особові рахунки;
заяви на отримання ПСП; документи, що
підтверджують право на отримання підвищеного
розміру ПСП; форма №1-ДФ; платіжні доручення;
відомість 3.6 (ряд.1.4 гр.13); оборотна відомість за
рахунком 64 та ін.
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Продовження табл. 1
Розрахунки з
позабюджетними
фондами за соціальними
внесками

Розрахунково-платіжні відомості; особові рахунки;
звітні форми до фондів (форми №Ф4-ФСС з ТВП,
№Ф14, №3-ПН та ін.); платіжні доручення; журнали 5 і
5А; оборотна відомість за рахунком 65 та ін.

Виконання запланованих процедур має здійснюватись системно
у певній послідовності, що визначається як аудиторський процес та
умовно розбивається на складові частини. (табл.2) [6]
Таблиця 2
Цілі та методи аналітичних процедур на різних етапах аудиту
розрахунків за виплатами працівникам
Етап
Планування

Підготовчий

Періодич-ність
застосування
До початку
аудиторської
перевірки

На початку
аудиту та
протягом усієї
перевірки при
коригуванні
планової
документації

Мета

Методи

Визначення
аудиторського ризику;
Отримання загальної
картини обліку оплати
праці
Розробка ефективного
аудиторського підходу
до перевірки
Краще розуміння
системи трудових
відносин підприємстваклієнта
Виявлення незвичних
фактів у звітності
Визначення потенційних
областей підвищеного
ризику
Оцінка ефективності
політики планування
використання трудових
ресурсів та оплати праці

Розробити й
документально
оформити загальний
план та програму
аудиту
Оцінити аудиторський
ризик
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Продовження табл. 2
Детальної
пере-вірки

У процесі
здійснення
незалежних
тестів по суті
(оборотів та
сальдо рахунків
47, 65, 66, 81)

Заключний

Під час аналізу
виявлених
відхилень,
виконання
аналізу
ефективності та
підготовки
аудиторсько-го
висновку

Отримання
аудиторських доказів,
що забезпечують
необхідний рівень
впевненості в
ефективності систем
бухгалтерського обліку
та внутрішнього
контролю розрахунків за
виплатами працівникам і
пов’язаних з ними
нарахуваннях та витрат
на виплати працівникам,
на основі яких аудитор
зможе дійти висновку
про зниження
загального
аудиторського ризику до
прийнятного рівня
Підтвердження
висновків,
сформульованих за
результатами
аудиторських процедур
по суті на етапі
детальної перевірки;
визначення показників
ефективності
використання трудових
ресурсів підприємства

В основному методи
порівняння показників
клієнта з
розрахованими
аудитором, відсоткові
методи та метод
балансової ув’язки
Як тест на недооцінку
зобов’язань з виплат
працівникам внаслідок
пропущення даних, що
не виявлені іншими
незалежними тестами
Як тест на
правильність
розподілу витрат на
оплату праці на
відповідні витратні
рахунки
Логічний аналіз та
оцінка отриманої
аудитором інформації,
що може підтвердити
попередньо зроблені
висновки чи виявити
сфери для здійснення
додаткових процедур
Поширення даних за
вибіркою на всю
перевіряємо
сукупність
Розрахунок
найважливіших
показників
ефективності

Аудиторські дослідження починаються з планування процесу
перевірки. Спочатку аудитор складає програму, яка поділяється на
певні етапи перевірки. Для кожного етапу мають бути сформульовані
конкретні цілі й завдання аудиту, визначені аудиторські процедури,
обумовлені ними. Для відповідного проведення перевірки формується
список аудиторських доказів, що надаються підприємством. Він
містить у собі пакет документів - від статуту підприємства та його
звітності до робочої документації попереднього аудитора. [1]
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Розпочинаючи перевірку розрахунків з оплати праці, аудитор
має з’ясувати, які форми та системи оплати праці застосовуються на
даному підприємстві, чи має підприємство внутрішні положення про
оплату праці робітників, колективний трудовий договір, списків та
середньообліковий склад, як організований облік розрахунків з оплати
праці, чи обмежений склад працівників, які отримують готівку на
господарські та інші витрати, чи здійснюється на підприємстві видача
позик робітникам, продаж товарів у кредит і як оформлені ці операції.
[1]
Таким чином, з метою розробки ефективного аудиторського
підходу до перевірки на етапі планування потрібно розробити й
документально оформити загальний план та програму аудиту, а також
оцінити аудиторський ризик, попередньо зібравши мінімально
необхідну інформацію для розуміння й оцінки систем обліку та
контролю. [1]
Підготовчий етап процесу аудиту передбачає розгляд та оцінку
діючої на підприємстві системи трудових відносин, вивчення й оцінку
систем оплати праці та стимулювання, що застосовуються, попереднє
тестування систем контролю і обліку, оцінку регламентного
забезпечення, аналіз діяльності кадрової служби підприємства з метою
отримання доказів відповідності й ефективності загальної організації
оплати праці, обліку та контролю розрахунків за виплатами
працівникам. [1]
На етапі детальної перевірки здійснюють переважно перевірки
по суті, спрямовані на виявлення повноти та точності оцінки
зобов’язань за виплатами працівникам і пов’язаних з ними нарахувань
за перевірений період і правильності віднесення витрат на оплату
праці на собівартість, інші витрати підприємств та валові витрати. [6]
На
заключному
етапі
аудиту
виплат
працівникам
систематизують та аналізують виявлені помилки й порушення та
визначають їх вплив на достовірність показників фінансової,
податкової та статистичної звітності з урахуванням розрахованого
рівня суттєвості помилок. Аналіз помилок, що потрапили до вибірки,
здійснюється на предмет їх аномальності чи типовості. Аномальні
помилки не враховують при екстраполяції помилок. У тому разі, якщо
виявлені помилки в процесі вибіркової перевірки поширюються на
увесь обсяг генеральної сукупності, враховують ризик вибірки, який
може бути зменшений за умови отримання додаткових аудиторських
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доказів, що підтверджують результати вибіркової перевірки. [6]
Висновки. Аудит розрахунків з оплати праці відіграє важливу
роль у системі як внутрішнього, так і зовнішнього аудиту. Це
обумовлене тим, що облік праці й заробітної плати є трудомістким,
потруби уваги і сконцентрованості, оскільки пов'язаний з обробленням
великого обсягу первинної інформації, містить значну кількість
однотипних операцій, здійснення яких потребує багато часу.
Методика аудиту розрахунків з оплати праці та інших виплат
працівникам має бути об’єктом постійної уваги аудиторів і науковців,
що пов’язано із високою трудомісткістю перевірок, змінами в
трудовому і податковому законодавстві, широкою варіативністю
організації системи оплати праці на окремих підприємствах. Вона має
постійно переглядатись та оновлюватись для відпрацювання більш
ефективного підходу до перевірки. Організований належним чином
внутрішньогосподарський контроль дозволяє не лише виявляти та
усувати проблеми, а й забезпечує передумови для недопущення їх у
майбутньому.
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У статті досліджено особливості поняття «операційний ризик», його місце в
системі ризиків фінансових установ, а також висвітлено основні способи та прийоми
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Постановка проблеми. Головне завдання керівників сучасних
фінансових установ полягає у максимізації прибутку будь-якими
шляхами, просуванні свого спеціалізованого бізнесу як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, заняття певної
домінуючої позиції, що потребує акцентувати їх увагу на вирішенні
лише зовнішніх проблем, а не безпосередньо проблем, які актуальні
для внутрішнього середовища компанії пов’язаних із структурою,
функціональністю, технічним забезпеченням, кадрами.
Проблеми операційних ризиків спричиняють значний вплив на
сектор надання фінансових послуг в більшості регіонів світу. Тому,
компанії, що здійснюють фінансові операції останнім часом все
більше уваги приділяють даній проблемі. Це проявляється в наявності
регулюючих законодавчих актів, які значною мірою посилюють
вимоги до управління ризиками для фінансових компаній і, особливо,
для великих.
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Передумовою для початку виділення операційного ризику в
окрему категорію послужили великомасштабні операційні збої і
помилки, які були пов'язані з фінансовими організаціями.
Виклад основного матеріалу. Перш ніж досліджувати
особливості операційного ризику в фінансовій установі необхідно
визначити сутність поняття ризик. Для визначення сутності поняття
«ризик», необхідно осмислити стан середовища, в якому протікають
бізнес-процеси.
Воно
характеризується
невизначеністю.
Невизначеність формується під впливом різних факторів: невідомість
точних значень параметрів ринкової системи можна охарактеризувати
як невизначеність ринкової кон'юнктури; непередбачуваність
поведінки учасників у ситуації конфлікту інтересів також породжує
невизначеність; тимчасова невизначеність зумовлена тим, що
неможливо з точністю до 100% передбачити значення того чи іншого
фактора в майбутньому.
Отже, невизначеність − це стан природи, а ризик − це деяка
похідна від стану невизначеності, яка описує можливість небажаної
події (рис. 1).

Невизначеність

Фінансові ризики

Кредитний
ризик
Ризик
ліквідності

Ризик персоналу
Технологічний
ризик

Ринковий ризик

Ризики фізичних
збитків

Операційний
ризик

Ризик
взаємовідносин

Рис. 1. Операційний ризик в системі ризиків фінансової
установи
У більш вузькому сенсі ризик − це можливість настання деякої
несприятливої події, що тягне за собою різного роду втрати (втрата
майна, отримання доходів нижче очікуваного рівня та н..).
Операційні ризики є специфічним різновидом ризику, а тому
однозначного визначення даного поняття не існує. Науковці виділяють
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три найбільш поширені підходи щодо визначення поняття «ризик» [1]:
− ризики, що виникають при здійсненні фінансових операцій;
− всі види фінансових ризиків, що відрізняються від кредитних
чи ринкових;
− ризики, що виникають в результаті неефективності
внутрішньої системи контролю в організації.
Виходячи з вищевказаного операційні ризики – це ризики втрат,
що виникають у результаті помилок у внутрішніх системах, процесах,
діях персоналу або зовнішніх подій, таких як, наприклад, стихійні
лиха тощо. Розглянемо запропоновані науковцями різноманітні
підходи до визначення поняття «операційний ризик», що наведені у
таблиці 1, та узагальнимо їх.
Таблиця 1
Визначення поняття «операційний ризик»
Джерело
Базель ІІ [2]
Положення про організацію
операційної діяльності в
банках України [3]
Положення про методичні
рекомендації щодо організації
та функціонування систем
ризик-менеджменту в банках
України [4]
Методичні вказівки з
інспектування банків «Система
оцінки ризиків» [5]
Богданов А. [6]
Беляков А.В. [7]

Осипенко Т.В. [8]

Визначення
ризик появи пограбувань, шахрайства, стихійних
лих, помилок персоналу, помилок трансакцій тощо
ризик, який пов’язаний з порушенням банківських
правил та/або систем контролю за обробленням,
проведенням операцій,документацією
ризик того, що технічні несправності або операційні
помилки спричинять чи посилять кредитний ризик
або ризик ліквідності
це міра (ступінь) невизначеності щодо можливості
понесення втрат через шахрайство або неуважність
службовців банку
ризик, що виникає внаслідок людських,технічних і
технологічних помилок
ризик втрат, через помилки або недосконалість
процесів в організації, недостатньою кваліфікацією
персоналу тощо
ризик втрат, пов’язаних з недосконалістю організації
внутрішньої діяльності, перш за все системи
внутрішнього контролю, неадекватними
процедурами роботи, помилками комп’ютерних
систем тощо

Вивчення наукових праць свідчить, що вже накопичено певний
досвід теоретичних досліджень сутності ризику, його класифікації,
впливу на прийняття управлінських рішень. Проте в сучасній науковій
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літературі, зокрема в Україні, вивчення операційного ризику є на
початковому етапі і поки що не існує однозначного уявлення про
операційний ризик, що призводить до різних трактувань суті даного
виду ризику.
Операційний ризик є загрозою для всіх фінансових установ,
тому що кожна з них може зіткнутися з помилками й збоями в роботі
інформаційних систем і персоналу. Однак не в усіх фінансових
установах є підрозділ з керування ризиками, і тим більше відсутнє на
сьогоднішній день управління операційними ризиками [9].
Отже, проаналізувавши різні підходи до визначення поняття
«операційний ризик», можна зробити висновок, що операційний ризик
у фінансовій установі − це економічний термін, який описує групу
ризиків прямих або непрямих втрат, що виникають в процесі поточної
діяльності (операцій) внаслідок дії зовнішніх і внутрішніх факторів,
таких як недоліки корпоративного управління, неадекватність
інформаційних технологій, порушення встановлених правил щодо
здійснення процесів оброблення інформації, помилки або
недосконалість процесів, систем в організації внутрішнього контролю,
помилки або недостатня кваліфікація персоналу організації,
несприятливі впливи не фінансової природи (наприклад, шахрайство
або стихійне лихо).
Окрім загально визначеного поняття «операційний ризик»
багато фінансових організацій використовують власний погляд на цю
проблему. В результаті виникають багато різних визначень і
класифікацій операційних ризиків, які більш відповідають даному
підприємству. Багато західних фінансових інститутів використовують
класифікацію, яку надала Bankers Trust, що представлена в таблиці 2.
Таблиця 2
Класифікація операційного ризику [10]
Категорія
Ризик персоналу
Ризики взаємовідносин

Технологічні ризики

Характеристика
Ризики, які пов’язані з персоналом підприємства (їх
недостатня компетенція, залежність від окремих
спеціалістів, несанкціоновані дії)
Ризики, що пов’язані з відносинами, які виникають в
результаті бізнес-процесів (труднощі при взаємодії з
клієнтами та недостатність внутрішнього контролю)
Ризики, пов’язані з збоями інформаційних систем,
програм чи баз даних, систем передачі інформації та
іншого обладнання, що необхідно для діяльності
підприємства
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Продовження табл. 2
Ризики фізичних збитків

Ризики, що наступають в результаті природних катастроф
та інших факторів, що наносять збиток основному
обладнанню фінансового підприємства

В системі ризиків фінансових установ управління операційними
ризиками відіграє важливу роль, оскільки існує взаємозв’язок між
операційним ризиком та іншими фінансовими ризиками установи
(рисунок 2).
Операційний
ризик

Ринковий ризик

Кредитний ризик

Затримка звітів

Торгівля без
інформації

Несанкціонована
видача кредитів

Відсутність
контролю за
подіями

Пропущені строки
виконання угод

Пропущені платежі

Некоректні
підтвердження

Помилкове
хеджування

Неправильні розміри
кредитів і резервів

Контроль за
лімітами

Перевищення лімітів

Перевищення лімітів,
розміру кредитної лінії

Неперевірена
ринкова інформація

Неправильна оцінка
ринкової вартості чи
ризику портфеля

Неправильна величина
резерву і оцінка
кредитного портфелю

Неправильний ввід
даних угоди

Збиткова торгівельна
позиція

Неправильний розмір
кредиту та резерву

Рис. 2. Взаємозв’язок операційного, ринкового і кредитного
ризиків [11]
Такий взаємозв’язок між фінансовими ризиками свідчить про
необхідність оцінки і управління операційним ризиком.
Всі моделі щодо управління операційними ризиками можна
умовно поділити на дві групи [12]: зростаючі моделі – розроблюють з
точки зору підрозділів або процесів. Особливу увагу приділяють
причинам виникнення ризиків; спадаючі моделі – розробляють з точки
зору результатів або наслідків діяльності.
Залежно від цього можна класифікувати способи управління
операційними ризиками наступним чином[11]:
1. Аудиторські перевірки.
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2. Індикатори діяльності. Поділяються на три основні групи
показників, за яким можна зробити висновок стосовно діяльності
фінансової установи та існуючих операційних ризиків:
− індикатори поточної діяльності – відображають найбільш
важливі аспекти діяльності установи в поточний період;
− індикатори ефективності контролю – відображають кількість
помилок, що були недопущені в результаті діяльності системи
внутрішнього контролю;
− індикатори ризику – будуються розрахунковим або
аналітичним шляхом співставлення індикаторів поточної діяльності та
ефективності контролю.
3. Аналіз волатильності доходів.
4. Причино-наслідкові моделі.
5. Розподіл ймовірностей збитків.
Реалізація даних способів управління ризиками може включати
використання інструментів управління операційними ризиками,
наприклад наступними[13]:
1. Управління якістю.
2. Управління людськими ресурсами. Інструменти управління
людськими ресурсами включають у себе:
− добір кадрів відповідно до визначених кваліфікаційних вимог
і відповідно до процедури підбору;
− відповідна підготовка працівників до виконання ввірених їм
обов’язків та підвищення кваліфікації працівників;
− систему періодичної атестації працівників;
− рішення, які збільшують мотивацію праці;
− забезпечення замін у надзвичайних випадках.
3. Управління організацією банку. Інструменти управління
організацією включають у себе:
− формування правильної та ефективної організаційної
структури;
− виключення
можливості
виникнення
неправильного
розподілу сфер відповідальності та конфлікту інтересів.
4. Страхування, аварійні плани та правові норми. Інструменти
страхування, аварійні плани і правові норми включають у себе:
− страхування складових майна;
− комплексні, адекватні та актуальні плани неперервності
бізнесу;
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− правове забезпечення діяльності банку, що здійснюється на
основі договорів з клієнтами і контрагентами.
5. Передбачення наслідків операційних випадків, у межах
поточного управління операційним ризиком, полягає:
− в аналізі причинно-наслідкових процесів, що реалізуються у
структурних підрозділах банку;
− плануванні діяльності з урахуванням можливого настання
операційних випадків.
Висновки. Таким чином, управління операційними ризиками є
важливою особливістю передових методів управління ризиками
фінансової установи на сучасних фінансових ринках унаслідок
збільшення обсягу укладених угод, високого ступеня структурних змін
та складністю систем підтримки.
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У статті запропоновано власний підхід до визначення суті власного капіталу
підприємства з урахуванням різноманітних факторів. Такий підхід дає можливість
розробити напрямки організації бухгалтерського обліку.
Ключові слова: власний капітал підприємства, вкладений
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In the article the wide going is offered near determination of essence of property
asset of enterprise taking into account various factors. Such approach will give an
opportunity to work out directions of optimization of record-keeping.
Key words: the property asset of enterprise, inlaid asset, accumulated asset.

Постановка
проблеми.
Створення
та
нормальне
функціонування підприємства будь-якої форми власності неможливе
без формування достатнього обсягу власного капіталу. Структура і
динаміка власного капіталу є важливим показником, який вказує на
фінансовий стан підприємства. У свою чергу бухгалтерський облік дає
можливість спостерігати за процесом формування власності, за
правами власників, за розподілом результатів діяльності, тобто
отримувати інформацію про формування та використання власного
капіталу підприємства.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми обліку
формування та змін власного капіталу досліджували у своїх працях
зарубіжні та вітчизняні вчені-економісти: Ж. Андре, Н. де Анастасіо,
М.Д. Алексеєнко, Ф.Ф. Бутинець, М.М. Мосійчук, Ф.Є. Поклонський,
Н.М. Ткаченко, О.І. Пилипенко та ін. Проте, окремі облікові аспекти в
сучасних умовах функціонування ринку капіталу потребують
доопрацювання.
Мета дослідження. Метою дослідження є з’ясування
економічної суті категорії ―власний капітал‖ шляхом порівняння
різних трактувань, як у нормативно-правових документах, так і працях
вчених та обґрунтування власного розуміння цієї категорії, що дасть
можливість належно організувати його облік.
Виклад основного матеріалу. Власний капітал є основою для
початку і продовження господарської діяльності будь-якого
підприємства, тому завдання щодо визначення сутності та складу
власного капіталу підприємства, що є основою організації і методики
бухгалтерського обліку, потребують розв’язання у системному та
науково обґрунтованому підході.
Даному показнику приділяють особливу увагу, оскільки він
найповніше характеризує результативність діяльності підприємства.
Велике значення відіграє величина власного капіталу при ухваленні
рішень в області інвестування, планування, при складанні кошторисів,
координуванні, оцінці та контролю діяльності підприємства.
Згідно із стандартами бухгалтерського обліку до основних видів
власного капіталу належить: капітал, вкладений акціонерами;
додатковий капітал (отриманий емісійний дохід, додатковий капітал
від переоцінки); накопичений нерозподілений чистий прибуток;
резерви; резерви, що являють собою частину розподіленого чистого
прибутку; резерви, що являють собою коригування на підтримку
капіталу тощо.
У міжнародній практиці визначення та склад власного капіталу
залежать, насамперед, від особливостей організаційної форми
підприємства, законодавства та особливостей облікової системи
країни. Тому власний капітал розглядається як капітал, вкладений
акціонерами компанії, і включає два джерела: вкладений капітал інвестиції акціонерів компанії; накопичений нерозподілений
прибуток, який реінвестований в бізнес. Слід зазначити, власний
капітал має такі характеристики: капітал підприємства є основним
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чинником виробництва; капітал характеризує фінансові ресурси
підприємства, що приносять дохід; капітал є головним джерелом
формування добробуту його власників; капітал підприємства є
головним індикатором його ринкової вартості; позитивна динаміка
власного капіталу підприємства є найважливішим показником рівня
ефективності його господарської діяльності.
Враховуючи викладене вище, вважаємо, що власний капітал
підприємства – це фінансові ресурси, якими володіє підприємство та
які сформовані внаслідок минулих подій (внески до статутного
капіталу, накопичений нерозподілений прибуток тощо), є основою
успішної роботи підприємства та його фінансової стійкості.
Складений

Інтелектуальний

Оплачений

Статутний

За організаційноправовою формою
підприємства

Фізичний

Фінансовий

Пайовий

За
структурою
внесків до
статутного
капіталу

Накопичений
Класифікаційні
ознаки

За рівнем
державної
реєстрації

За рівнем оплати
оголошеного
капіталу
Не оплачений

За
економічною
природою

Зареєстрований

Вкладений
(інвестований)

Незареєстрований

Рис. 1. Загальна класифікація власного капіталу для цілей
бухгалтерського обліку.
Для потреб належної організації бухгалтерського обліку
власного капіталу важливу роль відіграє його класифікація. За
результатами проведеного дослідження ми пропонуємо розглядати
власний капітал у межах класифікації його за формою та рівнем
відповідальності. Поділ власного капіталу за формою дозволяє
визначити частину капіталу, який був інвестований засновниками;
одержаний безоплатно; зароблений протягом звітного періоду.
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Класифікація за рівнем відповідальності дає змогу поділяти капітал на
юридично закріплений в установчих документах і нерегламентований
як обов’язковий чинним законодавством. На рис. 1. для цілей
бухгалтерського обліку нами запропонована загальна класифікація
власного капіталу, яка дає можливість ефективніше організувати
бухгалтерський облік і реалізовувати функції (рис. 2), що покладені на
кожну складову власного капіталу.
Функції власного капіталу
Довгострокового
фінансування

Знаходиться у розпорядженні підприємства
необмежено довго

Відповідальності і
захисту прав
кредиторів

Відображений в балансі підприємства власний
капітал є для зовнішніх користувачів мірилом
відносин відповідальності на підприємстві, а також
захистом кредиторів від втрати капіталу

Компенсації
понесених збитків

Тимчасові збитки мають погашатись за рахунок
власного капіталу

Кредитоспроможність

Фінансування
ризику
Самостійності і
влади
Розподілу доходів
і активів

При наданні кредиту, за інших рівних умов,
перевага надається підприємствам з меншою
кредиторською заборгованістю і більшим власним
капіталом
Власний капітал використовується для
фінансування ризикованих інвестицій, на що
можуть не погодитись кредитори
Розмір власного капіталу визначає ступінь
незалежності та впливу його власників на
підприємство
Частки окремих власників у капіталі є основою при
розподілі фінансового результату та майна при
ліквідації підприємства

Рис. 2. Основні функції власного капіталу підприємства
Необхідно відзначити, що основними функціями власного
капіталу можна виділити оперативну, захисну та регулятивну, які
спрямовані відповідно на забезпечення безперервної діяльності
підприємства, відшкодування в разі необхідності збитків і дотримання
встановлених вимог щодо здійснення фінансової діяльності тощо.
Висновки. Власний капітал є головним вимірником вартості
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підприємства, він є багатогранною та однією з найважливіших
фундаментальних економічних категорій, невід’ємним елементом
ринкових відноси, сутність якої наукова думка досліджує протягом
століть.
Сума власного капіталу – це абстрактна вартість майна, яка не є
його поточною чи реалізаційною вартістю, а тому не відображає
поточну вартість прав власників статутного капіталу. На суму
власного капіталу суттєво впливають усі „умовності‖ бухгалтерського
обліку, що були застосовані при оцінці активів і зобов’язань
підприємства, і вона може лише випадково співпадати із сукупною
ринковою вартістю акцій підприємства чи з сумою, яку можна
отримати від продажу чистих активів частинами або підприємства в
цілому.
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In the article the orientation of operative analysis is considered after operations on
the sale of natural gas to the consumers, and also formation of the complex program of
liquidation of понаднормативних losses of gas on the basis of realization of operative
analysis.
Keywords: analysis, operative analysis, gas-supplying, audit, natural gas.

Актуальність проблеми. Паливно-енергетичний комплекс
України завжди відігравав важливу роль в економіці країни. За роки
реформ, у зв’язку із зниженням обсягів виробництва в інших галузях
економіки, його роль ще більше зросла.
Операції з продажу природного газу споживачам є
специфічними об’єктами бухгалтерського обліку та аналізу фінансовогосподарської діяльності. За дієвої системи обліку аналіз і контроль
може бути прозорим і економічно виправданим. Однак, враховуючи
специфіку цього об’єкта виникають особливості у налагодженні його
дієвої системи.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Проблеми
аналізу та контролю
продажу природного газу споживачам
підприємствами ринкового типу досліджувалися у працях О. Алимова,
Н. Бикової, М. Гончарука, М. Данилюка, Є. Мниха, В. Панасюка,
Є. Пістуна, О. Шандрівської.
Постановка завдання. Метою роботи є визначення цільової
орієнтації оперативного аналізу за операціями із продажу природного
газу споживачам.
Виклад основного матеріалу. Висока енергоємність економіки
України, відсутність політики ефективного енергозбереження
негативно позначаються на пропорції між темпами економічного
зростання та кількістю спожитої енергії в паливно-енергетичному
балансі країни, оскільки, як зазначає Є.Крикавський, підтверджується
кореляція між розвитком енергетики та загальним економічним
ростом [1].
У Програмі
діяльності
Кабінету Міністрів України
енергозбереження було визначене одним з пріоритетних чинників
розвитку економіки, завдяки якому можна зберегти понад 40 %
загальних обсягів споживання енергоносіїв.
Отже, для вирішення проблеми енергоємності вітчизняного
виробництва пропонуємо створити систему оперативного аналізу та
контролю
на енергопостачальних підприємствах, у тому числі
219

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

підприємствах з газопостачання та газифікації, щоб виявити найбільш
енерговитратні точки промисловості, розробити заходи щодо
зменшення витрат енергоносіїв (у тому числі природного газу).
За дослідженнями О. Алимова [2], найменшу ефективність має
енергетичний напрям використання природного газу. За використання
газу в енергетичних установках електростанцій та котельних
простежується певна закономірність, яка полягає у тому, що чим
менші характеристики потужності енергетичного обладнання, тим
вищий індекс використання природного газу. Відповідно,
найефективніше використовується газ в малопотужних котельнях
промислового та комунально-побутового призначення.
З огляду на це з метою економії видатків з бюджету за надання
комунальних послуг бюджетним установам пропонуємо зобов'язати
останні (у разі неефективного опалення підприємствами комунальної
теплоенергетики в опалювальний період цих приміщень) перейти на
індивідуальне опалення природним газом. Так, за автономного
опалення можна було б регулювати споживання газу, в бік його
зменшення, у вихідні та святкові дні, а також під час зимових канікул
у закладах освіти. Зазначимо, що газифікація об’єкта передбачає:
розроблення технічних умов, виготовлення проектної документації,
придбання матеріалів та газового лічильника, проведення монтажних
робіт, прийняття об’єкта в експлуатацію тощо.
За дослідженнями Є. Мниха, в паливно-енергетичному балансі
зберігається значний рівень використання високоякісних видів палива
в найменш ефективних технологічних процесах [3]. Тому при
оперативному аналізі, з метою обґрунтованого вибору виду палива для
окремого споживача необхідно проводити класифікацію за такими
основними показниками:
- ступінь вимог, що пред’являється до виду та якості палива;
- економічний ефект, що отримується у разі переходу з одного
виду палива на інше.
Перевірка діяльності підприємства з газопостачання та
газифікації внутрішнім аудитором, на нашу думку, має передбачати
проведення оперативного аналізу виконання нормативу виробничотехнологічних витрат та нормованих втрат природного газу в межах
виділених лімітів:
- організаційне, методологічне та матеріально-технічне
забезпечення робіт;
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- аналіз балансу надходження та реалізації газу та його
складових;
- аналіз діяльності підрозділів підприємства з обслуговування
суб’єктів господарювання (юридичних осіб);
- аналіз діяльності підрозділів підприємства з обслуговування
населення (фізичних осіб);
- узагальнені висновки та рекомендації з технології виконання
робіт.
При проведенні поточного та оперативного аналізу має
розроблятися комплексна програма ліквідації понаднормативних втрат
газу, що буде обов’язковою до виконання, внаслідок чого необхідно
провести:
- аналіз обсягів та структури понаднормативних втрат
природного газу;
- організаційні заходи (зміни в структурі та підпорядкуванні,
визначення основних завдань, видання розпорядчих документів
виробничого, кадрового, економічного та фінансового характеру);
- методологічне забезпечення (розроблення положень, порядків,
інструкцій, розпоряджень тощо);
- матеріально-технічне забезпечення (транспорт, прилади,
обладнання та ін.);
- персонал підприємства (новий штатний розпис, навчання
персоналу, резерв кадрів);
- впровадження інформаційних технологій (програми,
комп’ютери);
- джерела фінансування програми зниження понаднормативних
втрат;
- енергетичний менеджмент.
До функцій оперативного аналізу енергопостачальних
підприємств, на нашу думку, мають входити:
- вдосконалення програм підвищення кваліфікації працівників
енергетичних галузей економіки (в тому числі газової галузі
(контролерів, операторів, майстрів тощо));
- підвищення кваліфікації керівників енергокомпаній України;
- організація на енергопостачальних підприємствах досконалого
енергетичного менеджменту;
- проведення оперативного аналізу енергопостачальних
підприємств;
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- вихід на енергоринки інших держав з питань проведення
енергоаудиту;
- впровадження на енергопостачальних підприємствах
прогресивних приладів та сучасних технологій застосування їх;
- впровадження на енергопостачальних підприємствах
прогресивних інформаційних засобів (комп’ютерних програм) з
автоматизації основних енергозбутових робіт;
- активна
участь у розробленні законодавчих та інших
нормативних документів для українського енергоринку;
- удосконалення діяльності енергопостачальних підприємств у
розширенні послуг, які надаються споживачам, спрямованих на
раціональне споживання природного газу;
- співпраця та обмін досвідом з іноземними компаніями
(Німеччина, Польща, Білорусія, Росія та ін.);
- допомога енергокомпаній у підготовці до роботи в умовах
лібералізованого ринку.
Нині, в умовах збитковості підприємств з газопостачання та
газифікації, в тому числі внаслідок перевищення закупівельної ціни
газу над ціною його продажу для споживачів соціальної сфери, дедалі
актуальнішим стає питання його економії та раціонального
використання.
З огляду на це на кожному підприємстві з газопостачання та
газифікації пропонуємо створити службу аналізу для обслуговування
споживачів природного газу (окремо суб’єктів господарювання і
населення).
Проведення аналізу
представниками зазначеної служби
суб’єктів господарювання, що є споживачами природного газу, має
передбачати:
- організаційне, методологічне та матеріально-технічне
забезпечення робіт;
- аналіз обсягів та структури споживання природного газу
суб’єктами господарювання за категоріями споживачів;
- вибір об’єктів обстеження;
- формування пакета організаційних та технічних заходів;
- оцінювання впроваджених заходів щодо енергозбереження;
- надання додаткових інформаційних послуг;
- узагальнення висновків та рекомендацій з технології виконання
робіт.
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Висновки. Отже, для вирішення проблеми енергоємності
вітчизняного
виробництва
пропонуємо
створити
систему
оперативного аналізу енергопостачальних підприємств, щоб виявити
найбільш енерговитратні об’єкти промисловості, розробити заходи
щодо зменшення витрат енергоносіїв (у тому числі природного газу). З
огляду на це на кожному підприємстві з газопостачання та газифікації
пропонуємо створити службу аналізу для обслуговування споживачів
природного газу (окремо суб’єктів господарювання, окремо
населення).
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Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання, в
період екологічної напруженості, постає питання екологізації
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виробництва. За цим гостро стоїть проблема інформаційного
забезпечення, щодо обліку екологічних витрат на підприємствах. Тому
необхідною умовою збалансованого розвитку суспільства і природи є
запровадження обліково-аналітичної інформації щодо екологізації
виробничого процесу на підприємстві.
Аналіз останніх публікацій і досліджень. Дослідженням
окремих питань щото теоретичного обгрунтування та сутності
екологічного обліку на підприємстві займались вітчизняні науковці В.
Вернадський, Л. Гринів, В. Жук, І. Замула, Л. Ларуш, Л. Максимів, С.
Подолинський, М. Руденко, В. Шевчук, М. Федоров та інші. Водночас,
низка актуальних питань, пов’язаних з особливостями теоретичного
обгрунтування та функціонування обліково-аналітичної системи
екологічного обліку на підприємстві залишилися поза увагою.
Цілі статті. Обгрунтування теоретичних основ поняття
«екологічний облік» та його місце в системі обліково-аналітичного
забезпечення управління підприємством.
Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку
економіки і суспільства розробка і застосування таких методів ведення
господарства, які враховували б природні рівноваги в бік мінімальних
шкідливих впливів або призводили до поліпшення природного
потенціалу, вимагає від господарюючих суб'єктів оцінки впливу на
навколишнє середовище і проведення природоохоронних заходів.
Головним дієвим заходом вирішення даних задач на рівні
підприємства є запровадження екологічного обліку.
Екологічний облік відносять до числа новітніх питань
фінансового обліку й звітності. На сьогоднішній день ця облікова
частина бухгалтерії найбільш динамічно розвивається [1,с.62].
Не зважаючи на те, що реальні кроки у сфері екологічного
обліку та звітності були зроблені міжнародним бухгалтерським
співтовариством більше десяти років тому, в Україні й донині ця
сфера обліку залишається вивченою лише в теоретичних аспектах за
відсутності практичних. Більшість бухгалтерів взагалі не мають
уявлення про практичне застосування екологічного обліку і про його
суть, адже комплексної нормативної бази по даному питанню не
розроблено.
Проте думка, що дослідженням питання екологічного обліку та
його практичного застосування залишалось повність поза інтересами
науковців хибна. Все-таки зазначене облікове забезпечення вивчалось,
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проте остаточного осмислення поняття екологічний облік на даний
момент не має.
Щоб детальніше розглянути поняття екологічний облік,
систематизуємо погляди науковців на його суть в таблиці 1.
Таблиця 1
Аналіз дефініції екологічний облік в літературних джерелах
№
п\п

Науковці

1

Гнилицька Л.

2

Потай О. А

3

Олійник К.А.

4

Кирсанова Т.А

5

Максимів Л.І.

6

Сахно Л.А

7

Балацький О.Ф.

Поняття екологічний облік
Екологічний облік являє собою систему реєстрації та
оцінки екологічних чинників, які впливають на
діяльность підприємства [1,c.63].
Екологічний облік - структурно-скомпонований опис
взаємодій між навколишнім середовищем та
економікою в системі облікових показників [3,с.110].
Екологічний облік на мікрорівні розглядається як
сегментарна область бухгалтерського обліку, що
представляє собою науково обгрунтовану систему
суцільного і безперервного спостереження, оцінки,
систематизації та узагальнення інформації про
економіко-екологічних процеси, що виникають в
результаті діяльності господарського суб'єкта [3,
с.13].
Екологічний облік на підприємстві – це система
виявлення, вимірювання, реєстрації, нагромадження,
узагальнення, зберігання, оброблення та підготовки
релевантної інформації про діяльність підприємства в
галузі природокористування з метою передачі її
внутрішнім і зовнішнім користувачам для прийняття
оптимальних рішень [1,с.68].
Екологічний облік- це облік навколишнього
природного середовища у фізичних та економічних
величинах, як правило виключає витрати на
використання біологічного капіталу, що веде до
недооцінки зменшення продуктивної здатності
природних ресурсів [4,c.125]
Розглядала екологічний облік, як внутрішню
інформаційну систему, що дозволяє управляти
екологічними витратами, які ростуть щороку, а також
сприяє ефективному та дієвому збереженні
навколишнього середовища за рахунок
відповідного рішення керівництва [ 4,с.120 ].
Розглядав екологічний облік , як систему
інформаційного забезпечення , що повідомляє про
кількісний статус вирішених питань збереження
навколишнього середовища [5,с.232].
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Продовження табл. 1
8

Хижнякова Н.О

Екологічний облік (в сільському господарстві) –
передбачає виконання обліку вироблених, ввезених,
перевезених, проданих та використаних пестицидів, а
також запасів пестицидів, придатних та непридатних
до використання [ 5,c.232].

Аналізуючи вищенаведену таблицю, доцільно зауважити, що всі
твердження є доцільними і на основі їх можна зрозуміти сутність
екологічного обліку. На мою думку, найбільш обґрунтоване
твердження щодо теоретичної сутності екологічного обліку подане
Т.А. Кирсановою, адже вона спирається більш на облікові аспекти:
виявлення, вимірювання, реєстрація, нагромадження, узагальнення,
зберігання.
Керуючись визначенням Л. А. Сахно, можна дійти до висновку,
що головна функція екологічного обліку - це інформаційне
забезпечення, за яким підприємство може приймати об`єктивні
управлінські рішення та здійснювати екологічне виробництво. Отже,
можна стверджувати, що екологічний облік безпосередньо пов`язаний
з управлінським, адже він дозволяє управляти екологічними
витратами підприємства, які можливо і безпосередньо не пов`язані із
собівартістю продукції, проте виникають в ході її виготовлення. Тому
і виникає необхідність їх обліковувати, адже нагромадження таких
витрат і безпосередньо нехтування їх контролем може негативно
вплинути не тільки на навколишнє середовище, а на саме
підприємство та його діяльність.
Відповідно до теоретичного обгрунтування Н.О. Хижнякової,
екологічний облік розглядається як частина інформаційного
забезпечення щодо обліку пестицидів в сільському господарстві. На
мою думку, саме екологічний облік є основним структурним
інформаційним забезпеченням стосовно сільськогосподарських
підприємств. Адже екологія, а саме екологічні витрати тут займають
провідне місце.
Отже, у всіх авторів екологічний облік безпосередньо включає у
себе слово інформація, або ж інформаційне забезпечення.
Пропонуємо на основі систематизації та вивчення обгрунтування
екологічного обліку навести своє визначення. Екологічний облік на
виробничому підприємстві - це процес виявлення, вимірювання,
накопичення, реєстрації, узагальнення, зберігання інформації про
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екологічні витрати і доходи для:
 прийняття екологізованих управлінських рішень
 ефективного процесу виготовлення екологічно
продукції,
 збереження навколишнього середовища
 раціонального використання природних ресурсів.

чистої

Об`єкти екологічного обліку

Що забезпечують
господарську діяльність

Що утворюють господарську
діяльність

Господарські Джерела утворення госп.
засобів
засоби

Екологічні витрати
Природноресурсний
потенціал

Господарські
засоби

Екологічні
зобо`язання

Екологічні
господарські
операції

Результати госп.
діяльності

Екологічний
ефект (прибуто,
збиток)

Екологічні
доходи

Генетичномодифіковані
організми
Відходи виробництва

Необоротні активи
природоохонного
призначення

Рис. 1. Об`єкти екологічного обліку.
Отже, на існуючу систему бухгалтерського обліку покладаються
додаткові функції – розкриття інформації про природні ресурси та
вплив господарської діяльності на них з метою задоволення
інформаційних потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів. Зазначена
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функція може бути реалізована через відображення в бухгалтерському
обліку об’єктів, пов’язаних з екологічною діяльністю.
Взагалі, під об’єктом пізнання розуміється те, на що спрямована
пізнавальна діяльність дослідника. В якості об’єкта пізнання
визначаються всі зв’язки, відносини, властивості реального об’єкта,
які включені до процесу пізнання [2, с. 62].
Об’єктами бухгалтерського обліку, як зазначає Ф.Ф. Бутинець, є
явища і процеси, що мають відношення до діяльності підприємства,
виражені за допомогою грошового вимірника та зафіксовані в
первинних документах [2, с. 64].
Дослідивши економічну літературу, виявлено перелік об’єктів
екологічної діяльності, які повинні бути відображені у
бухгалтерському обліку. Для цього їх пропонуємо поділити на дві
групи:
1 група - об’єкти, що забезпечують господарську діяльність
підприємства;
2 група - об’єкти, що утворюють господарську діяльність
підприємства (рис. 1).
Відображення
в
бухгалтерському
обліку
суб’єкта
господарювання всіх об’єктів, що забезпечують екологічну діяльність
і результати такої діяльності, здійснюється саме через екологічні
господарські операції.
Пропонуємо дати визначення поняттю екологічні господарські
операції. Екологічні господарські операції − це факти господарського
життя, пов’язані з екологічною діяльністю підприємства, що
призводять до зміни у складі майна підприємства, капіталі,
зобов’язаннях і фінансових результатах.
Система екологічного обліку повинна бути заснована на тих же
принципах, що і всі системи бухгалтерського обліку. Вона дає
об'єктивну картину стану і динаміки природної спадщини, взаємодії
між економікою та довкіллям і витрат на профілактичні заходи,
охорону навколишнього середовища і відшкодування екологічного
збитку.
Висновки. Назрілі екологічні проблеми, викликані значним
забруднення навколишнього природного середовища та виснаженням
запасів природних ресурсів, вимагають організації екологічного
обліку. Його метою є інформаційне забезпечення підприємства про
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стан його діяльності в ході витрат що виникають під час проведення
екологічних заходів.
У результаті дослідження встановлено, що:
1) існує об’єктивна необхідність практичного запровадження
екологічного обліку на підприємстві;
2) екологічний облік потребує теоретичного встановлення
об'єктів обліку.
Виділено такі об’єкти екологічного обліку: екологічні витрати,
природно-ресурсний потенціал, генетично модифіковані організми,
відходи виробництва, необоротні активи природоохоронного
призначення, екологічні зобов’язання, екологічні доходи, екологічні
господарські операції, екологічний ефект (прибуток, збиток).
Отже, екологічний облік - це система, яка може
використовуватися для виявлення, організації, регулювання та
подання даних і інформації про стан навколишнього середовища в
натуральних і вартісних показниках.
Відповідно, наведені об`єкти обліку та саме його визначення
проінформують керівників про сутність використання екологічного
обліку на підприємстві та на основі чого він буде здійснюватись. В
цьому випадку будуть здійснені перші кроки до його ефективного,
обґрунтованого та доцільного запровадження на підприємстві.
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У статті проаналізовано сучасний стан промисловості у Волинській області.
Розглядаються проблеми та фактори, які можуть вплинути на промисловий розвиток
даного регіону. Подаються можливості заходи вирішення промислових проблем
Ключові слова: промисловість, промислова діяльність
The article analyzes the current state of industry in the Volyn region. Problems and
factors that may vlynuty promysovyy development of the region. Served possible responses
to industrial problems
Keywords: industry, construction activities

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В період
економічної кризи 2008-2009 рр. та у посткризовий період більшість
видів
вітчизняної
промислової
продукції
виявилися
неконкурентоспроможними на світовому ринку через низький рівень
соціально-економічного розвитку країни. Враховуючи це, постає
питання, як за досить невеликий проміжок часу поліпшити стан
економіки країни і вийти на новий рівень розвитку держави.
Провідною ланкою національного господарства, що може стати
каталізатором прискореного розвитку країни може стати
промисловість.
Промисловість займає центральне місце в господарському
комплексі будь-якого міста та в країні загалом. Це первинна ланка
суспільного поділу праці. Саме тут створюється національний дохід.
Від результатів діяльності окремих підприємств промисловості
залежить об’єм валового національного продукту, що створюється,
соціально-економічний розвиток суспільства, міра задоволення
населення матеріальними благами.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Існують численні роботи закордонних і
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вітчизняних науковців, які займаються окремими питаннями, що
знаходяться у площині підприємств промисловості. Основними
представниками, які аналізували особливості галузі О. Гуменюк,
М. Данько, М. Жук, Л. Катріх, Л. Кузнєцова, Л. Миронова, О. Марюта,
В. Михайлов, В. Новицький, Г. Подргушний, Я. Поплюйко,
М. Якубовський та інші.
Цілі статті. Основна ціль статті – дати комплексну оцінку
промисловості Волинської області на основі статистичних даних по
даному регіону. Розробити можливі шляхи вирішення проблем
промислового розвитку з метою покращення економічного становища
Волинської області та України в цілому.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Процес розгляду
стану та перспектив розвитку промисловості у Волинській області,
доцільно розпочати з аналізу обсягів реалізованої продукції у розрізі
окремих галузей (рис.1) [1].
100%

507,9
844,9
1235,3
373,9
691,8
1011,7
80%
60%
40%

4924,5
8273,4
5290,8
5086,8 8266,5
6568

20%
79,6

Переробна
промислов ість
(млн.грн.)

Добув на
промислов ість
(млн.грн.)

20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10

0%

194
127,3
266,9
112,1
225,1

Виробництв о та
розподілення
електроенергії,
тепла, газу та
в оди (млн.грн.)

роки

Рис. 1. Структура розподілу обсягів реалізованої продукції
галузями промисловості у Волинській області у 2005-2010 рр.
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Основна частка в період з 2005 до 2010 у структурі реалізованої
продукції промисловості належало переробній промисловості.
Відсоток даної продукції поступово зменшується, так якщо у 2005
році він становив 91,57 %, то вже в 2010 даний показник був на рівні
81,39%. Основною причиною зменшення вагомості в структурі обсягу
реалізованої
продукції
результатів
діяльності
переробної
промисловості є суттєве збільшення за ці роки продажу
електроенергії, газу та води з 373,9 млн.грн у 2005 році до 1235,3 млн.
грн у 2010 році, тобто в 2,3 рази через різке зростання ціни на ці
ресурси у країні в цілому. За аналізований період обсяг і частка
реалізованої продукції добувної промисловості зросли на 2692,2 млн.
грн, або на 50,06% та на 1,83% відповідно. Це свідчить проте, що в
області відбуваються негативні тенденції розвитку промисловості,
оскільки відбувається тяжіння до реалізації ресурсної бази регіону, а
не до розвитку галузей виробництва кінцевих товарів та послуг.
Після проведення детального аналізу структури реалізованої
продукції добувної та переробної промисловості за групами продукції
у Волинській області у 2008-2010 рр (рис.2) виявлено, що основними
видами реалізованої продукції є сировинна і товари широкого
використання. Сировинна продукція в 2009 році становила 32,0% , що
на 2,1% менше, ніж у 2010 році і на 12,2 % більше, ніж у 2008 році.
Товари широкого використання в структурі реалізованої продукції в
2008-2010 роках становили близько 1/3 загально-реалізованої
продукції, причому в 2009 році даний показник становив 48,9 %.
Найбільш негативні зміни обсягів реалізації відбулися у інвестиційній
продукції, оскільки в 2008 році він становив 42,0%, а у наступні два
роки – лише 9,9% і 13,1% відповідно, що є вкрай негативним
процесом.
Розвиток галузей промисловості регіону в основному
орієнтується на програми стратегії економічного і соціального
розвитку регіонів і країни в цілому. В даних стратегіях зазначається
план заходів і дій, які передбачаються здійснити в процесі покращення
становища промисловості. Прикладом такого документа може
слугувати Розпорядження голови Волинської обласної адміністрації
Б.Клімчука № 151 від 5 квітня 2011 року «Про затвердження плану
заходів з реалізації у 2012-2015 роках Стратегії економічного і
соціального розвитку Волинської області на 2004-2015 роки».
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Рис. 2. Зміна структури реалізованої продукції добувної та
переробної промисловості за групами продукції у Волинській області
у 2008-2010 рр
Згідно даного документа до пріоритетних виробництв регіону,
які можуть сприяти досить швидкому підвищенню рівня обсягів
продукції промисловості та посиленню конкурентоспроможності
продукції, віднесено:
- у машинобудуванні – автомобілебудування, виробництво
міських автобусів великої та особливо великої місткості,
дорожньобудівельної техніки, окремі виробництва електронної
техніки та засобів зв’язку;
- у металургійній промисловості – виробництво тонкого
автомобільного листа, високоміцних та водо- і газопровідних труб;
- у хімічній і нафтохімічній промисловості – виробництво
мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин,
високоефективних очищувачів природних і стічних вод;
- у деревообробній промисловості – виробництво фанери,
картону, спеціальних видів паперу, меблів, виробництво сірників;
- у легкій промисловості – поглиблена переробка льону,
шкірсировини, швейне та трикотажне виробництво;
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- у харчовій промисловості – виробництво розширеного
асортименту харчових продуктів поліпшених поживних та смакових
властивостей, лікувально-профілактичних продуктів і препаратів з
рослинної сировини, харчових домішок, продуктів термічної обробки
та швидкого приготування [2].
Отже, для збільшення обсягів промислової продукції потрібно
удосконалити структуру промислового виробництва. Основою
структурної перебудови промислового комплексу повинен бути
прискорений розвиток обробної промисловості та інформаційних
технологій.
Висновки. Внаслідок проведеного дослідження можна зробити
такі висновки, що у Волинській області дуже низький рівень розвитку
промисловості. Це створює значні проблеми для економічного
розвитку регіону, тому потрібно запроваджувати заходи щодо
активізації діяльності промислових підприємств, як на регіональному
так і на державному рівні.
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The question of improvement of conduct of record-keeping of budgetary
establishments like that with the aim of doing of more rational use of financial resources
possible. It is suggested to build the accounting thus, that it was possible to automated
management of financial resources.
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Постановка проблеми. Зростання обсягів облікової інформації
в бюджетних установах пов'язане з розвитком міжбюджетних
відносин, а також появою нових формувань, характерних для ринкової
економіки, що вимагає широкого застосування сучасних способів і
прийомів обробки інформації, здатних забезпечити оперативне
управління процесами надання послуг. З огляду на це, та враховуючи
наявність бар'єру трудомісткості формування необхідних даних в
повному обсязі, розрізі й у встановлені терміни, головним напрямом
удосконалення інформаційної функції обліку у бюджетних установах є
застосування сучасних технічних засобів, а також побудова на їх
основі автоматизованого робочого місця бухгалтера.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематикою
обґрунтування розвитку та впровадження інформаційних систем в
бюджетних установах займалися такі вчені-економісти, як А.М.
Береза, Ф.Ф. Бутинець, Р.Т. Джога, М.Р. Лучко, І.І. Матієнко-Зубенко,
Т.А. Писаревська, С.В. Свірко, Л.О. Терещенко, Т.В. Шахрайчук та
інші. Однак, на сьогодні це питання залишається недостатньо
дослідженим. Підтвердженням цьому є той факт, що більшість малих
бюджетних установ (особливо в сільській місцевості) продовжують
використовувати традиційну ручну або частково автоматизовану
форму ведення бухгалтерського обліку. Відомо, що найбільш чітко та
злагоджено ведеться облік в установах з комплексною автоматизацією
бухгалтерської роботи. Часткова автоматизація не дозволяє
систематизувати дані обліку та відображати їх синхронно в одній базі
даних, а, отже, і приймати оперативні рішення, використовуючи всю
сукупність інформації з врахуванням впливу факторів на процес
виконання бюджету.
Цілі статті. Мета дослідження полягає у визначенні проблем та
перспектив автоматизації обліку в бюджетних установах.
Виклад основного матеріалу. Причини відставання суб'єктів
бюджетної сфери від технічного прогресу та розвитку сучасних
інформаційних технологій пов'язані, в першу чергу, з наявністю
проблем економічного, інформаційного-правового та організаційно235
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технічного характеру. Інформаційні проблеми пов'язані з вибором
інструментарію обліку, контролю та аналізу. Їх вирішення вимагає
обґрунтованого вибору системи та застосування необхідного і
достатнього набору інформаційних технологій.
Ефективна автоматизована система бухгалтерського обліку
можлива лише на підґрунті принципово нового підходу до організації
облікового процесу бюджетних установ який включає сучасні базові
поняття та концепції. Обчислювальна техніка з допоміжного засобу
перетворюється на визначальний фактор організації бухгалтерського
обліку, трансформуючи не тільки його форму, але і зміст. Ці зміни
зумовлені тим, що удосконалюються способи обробки інформації [1,
С.85].
Документування
в
умовах
автоматизації
обліку
є
найпрогресивнішим, оскільки забезпечує економію часу. При
використанні засобів автоматизації зникає потреба у документах, що
складаються на папері. Використання комп'ютерів вносить значні
зміни в організацію первинного обліку, які полягають, по-перше, у
використанні електронних носіїв первинної інформації і, відповідно,
електронних первинних документів і, по-друге, в автоматичному
складанні первинних документів. Первинний документ може
складатися вручну безпосередньо на місці здійснення господарської
операції без створення електронного первинного документа. Потім
цей документ передається до бухгалтерії для обробки. Бухгалтер
(оператор) створює за ним облікову фразу - сукупність реквізитів для
зберігання в комп'ютерній базі даних, у т. ч. проводку, яка додається
до хронологічного масиву даних - журналу-операцій. Паралельно цей
документ реєструється вручну в журналі реєстрації первинних
документів.
При комп'ютеризованому обліку первинний документ може
складатися або в бухгалтерії, або на робочих місцях облікових
працівників, тобто у підрозділах за допомогою комп'ютерів,
підключених до локальних та глобальних обчислювальних мереж,
причому документи, які зберігаються на електронних носіях
інформації, можуть не мати паперових аналогів. Електронний
документ реєструється в комп'ютерному журналі реєстрації первинних
документів, а проводки, що за ним створюються (облікова фраза),
додаються до електронного журналу операцій.
Ця модель визначає загальну структуру облікової інформації, у
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той час як ступінь деталізації інформації залежить від характеру
зв’язків інформаційної бази даних у формі обліку. При автоматизації
обліку існує можливість одночасного ведення обліку в кількох планах
рахунків, а можливості аналітичного обліку значно розширені [2,
С.116-117].
Багато програм, наприклад, «Галактика 5.71» та «1С:
Бухгалтерия 7.7», дають змогу вводити проводки одночасно в кількох
робочих планах рахунків. При цьому номер код рахунку – це досить
велика кількість цифр і літер, у межах якої допускається будь-яка
система кодування рахунків. У найбільш розвинутих програмних
системах план рахунків може містити також опис кореспонденції
кожного рахунку, отож програма просто не дозволить здійснити
неправильний бухгалтерський запис.
У сучасних комп’ютерних програмах бухгалтерського обліку
допустиме використання від 3 до 5 розрізів аналітичного обліку за
кожним синтетичним рахунком. Це дає можливість організувати
ведення аналітичного обліку відповідно до вимог до затвердженого
плану рахунків і отримувати всю необхідну звітність з потрібним
рівнем деталізації, проте не виключає побудови аналітичного обліку і
за глибоким ієрархічним принципом. У цьому разі розробники
програмного забезпечення також у цілому дотримуються концепції,
яка передбачає суворе обмеження використання субрахунків і
розширення номенклатури аналітичних рахунків [3].
Функціональні можливості програми включають в себе: новий
план рахунків і податковий облік; основні засоби та нематеріальні
активи; матеріально-виробничі запаси (господарські матеріали,
продукти харчування, медикаменти і перев’язувальні засоби, паливо,
горючі та мастильні матеріали); облік валютних операцій; заробітну
плату та кадровий облік; рахунки-фактури, накладні, рахунки; облік
касових операцій «Каса»; платіжні документи «Банк»; звітність
(бухгалтерська, статистична тощо).
Найбільш прийнятною для автоматизації обліку в бюджетних
установах є конфігурація ―Бухгалтерський обліку для бюджетних
установ України‖, розроблена московською фірмою «1 С», яка мас
назву «1 С: Підприємство 1.1». Окрім того, у відділеннях Державних
казначейств широко використовується така система ТАСК
(Трансакційна автоматизована система казначейства).
Ключовою ланкою в автоматизованій інформаційній системі в
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бюджетній сфері має бути комплекс задач зведеного обліку і
складання звітності, здатний забезпечувати:
- послідовність і узагальнення інформації на аналітичних і
синтетичних рахунках з наступним групуванням даних для цілей
аналізу;
- відображення господарських операцій, що змінюють стан
коштів бюджетних установ і їх джерел на рахунках бухгалтерського
обліку з одночасною оцінкою їх ефективності;
- автоматизоване систематичне складання (за місяць, квартал,
рік) бухгалтерського балансу та звітності з формуванням відповідних
аналітичних пояснень та інформування керівництва [4].
Так як бухгалтерський облік в бюджетних установах в
основному виступає як система контролю за наявністю, рухом і
цільовим використанням бюджетних та позабюджетних коштів, при
його автоматизації слід врахувати таку його специфічну особливість,
як те, що він спрямований не на зіставлення витрат і результатів
діяльності та отримання прибутку, а на облік видатків у процесі
надання нематеріальних послуг. У зв'язку з цим при автоматизації
обліково-розрахункових і контрольних процедур в наказі про облікову
політику слід зазначити особливості формування кінцевих результатів
діяльності, розмежувавши їх відповідно до того, як це зроблено у
кошторисі (за загальним фондом і спеціальним фондом), а також чітко
окреслити механізм розрахунку фінансових результатів від надання
платних послуг.
Висновки. Таким чином, формування дієвої автоматизованої
інформаційної системи забезпечить оперативне вирішення завдань
обліку, контролю та аналізу, сприятиме якісному контролю за
формуванням доходів і видатків бюджетних установ, забезпеченню
ефективності використання фінансування та економії грошових і
матеріальних ресурсів. В кінцевому підсумку це забезпечить
зростання обсягів і якості наданих бюджетними установами послуг.
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У статті розкрито роль аналізу та структуру основних засобів, чинники, які
впливають на рівень ефективності їхнього використання. Проведено аналіз
ефективності використання основних засобів на прикладі СТОВ «Жахнівка» та
виявлено резерви підвищення узагальнюючих показників, що характеризують
ефективність їх використання.
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фондоозброєність, ефективність використання основних засобів.
The article explores the role and structure analysis of the main factors that influence
the effectiveness of their use. The analysis of efficiency of the use of basic facilities is
conducted on the example of STOV (Sіlskogospodarske tovaristvo s obmezhenoyu
vіdpovіdalnіstyu) "Zhahnіvka"and found out backlogs of increase of summarizing indexes
which characterize efficiency of their use.
Keywords: fixed assets, capital investment, fondomistkist, capital-labor ratio, the
efficiency offixed assets.

Постановка проблеми. У процесі досягнення продовольчої
безпеки українського суспільства, агропромисловий комплекс відіграє
значну роль. З цього випливає те, що АПК являється однією з
головних умов стійкості та незалежності України. Зважаючи на це,
глибоко постає проблема стосовно оновлення основних виробничих
засобів в сільському господарстві, та ефективність їх використання.
Все це вимоги сучасної ринкової економіки. Тому, погіршення якості
основних засобів в сільськогосподарських підприємствах України має
дуже негативний вплив на рівень конкурентоспроможності нашої с/г
продукції. Хоча, в період боротьби з наслідками фінансової кризи
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підприємствам досить складно провести навіть часткове оновлення
власних основних засобів.
Кризові
процеси
в
нашій
економіці,
підвищення
нееквівалентності обміну продукції сільського господарства,
недооцінка основних засобів в момент здійснення запланованих
індексацій вартості ресурсів, а також недосконалість амортизаційної
політики призвели до спаду інвестиційної активності в
сільськогосподарському виробництві. Що в свою чергу уповільнило
процес оновлення і знизило ефективність застосування основних
засобів виробництва, а також підвищило ступінь їх зношуваності.
Зважаючи на те, що Україна являється аграрною державою, то в
даному випадку, застарілі і неефективні основні засоби виступають як
загроза національній безпеці. Виправити ситуацію в якій опинилось
наше сільське господарство можна за рахунок залучення
інвестиційних ресурсів, які необхідні для проведення технікотехнологічного переоснащення АПК з використанням новітніх
технологій.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Значний
внесок у розробку теоретичних основ і практичних проблем
ефективного використання основних засобів підприємств посідає
чільне місце у дослідженнях таких українських економістів як М.
Герасимчук, І. Лукінов, Б. Кваснюк, М. Чумаченко, А. Чухно, А.
Золотарьов, В. Клочко, Г. Одинцова, П. Орлов, М. Хохлов, І. Волик, І.
Швець, І. Лукінова, С. Мельника, Ю. Наумова, В. Нелепа, Г.
Підлісецького, В. Питульки, П. Саблука, В. Товстопята та ін.
Наукового обґрунтовані положення проблеми підвищення
ефективності використання та відтворення основних засобів є
підґрунтям для аналітичного дослідження, аналізу економічної
ефективності використання основних виробничих засобів в ринкових
умовах їх функціонування.
Цілі статті. Метою роботи є аналіз ефективності використання
та оновлення основних засобів сільськогосподарських підприємств в
Агропромисловому комплексі.
Виклад основного матеріалу. Розвиток ринкових відносин в
Україні підвищує рівень відповідальності суб'єктів господарювання за
результатами своєї діяльності, які значною мірою залежать від
забезпечення основними засобами, їх технічного стану та
ефективності використання.
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Підвищення ефективності використання основних засобів – одне
з основних завдань керівників більшості сільськогосподарських
підприємств на сучасному етапі розвитку економічної системи. Від
вирішення
цієї
проблеми
залежать
прибутковість,
конкурентоспроможність продукції господарюючих суб'єктів як на
внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.
Значення основних засобів під час виробництва, а також
особливість їх відтворення в сучасних економічних умовах створює
специфічні вимоги до інформації про наявність, стан, рух і
застосування основних засобів. Тому ринкова система управління
вимагає оперативнішої та більш комплексної інформації стосовно
основних засобів. Дослідивши практику підприємств, можна говорити
про те, що протягом останніх років облік основних засобів все більше
ускладнюється. Існує цілий перелік проблем, які погано впливають на
управлінські процеси підчас виробництва, а також знижують
ефективність від застосування основних засобів. Наша країна має
значний економічний потенціал, тому рівень української економіки
напряму залежить від забезпеченості виробництва сучасними
технологіями і новітніми основними виробничими засобами.
Економічні процеси ефективного використання та відтворення
основних засобів потребують застосування різних методів сучасного
економічного і статистичного аналізу: абстрактно-логічного (при
здійсненні теоретичних узагальнень, розробці моделей економічного
механізму ефективності використання основних засобів); статистикоекономічного; розрахунково-конструктивного (при розрахунку
фактичних показників економічної ефективності); графічного (при
зображенні взаємозв’язків та розвитку окремих процесів та
інструментів економічного механізму ефективності використання і
відновлення основних засобів);
економіко-математичного
з
використанням ПЕОМ і прикладних пакетів програми Microsoft Excel;
експериментального.
Важливого значення в аналізі ефективності основних засобів
виробництва набуває правильний вибір та розрахунок показників, що
характеризують рівень економічного ефекту від використання
основних засобів у виробничих процесах господарської діяльності
підприємств, специфіка виробництва у просторових і часових
(сезонних) межах, врахування особливостей галузі та особливостей
основного засобу виробництва – землі, оскільки з нею пов’язані
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життєдіяльність живих організмів, умови і характер експлуатації
окремих видів основних засобів з різнорідними їх функціями у
процесах виробництва. Враховуючи дані особливості, більшість
економістів-аграрників для аналізу економічної ефективності
основних виробничих засобів пропонує систему показників, які
визначені особливостями сільського господарства і можуть
застосовуватись при вивченні їх економічної ефективності на прикладі
різних типів сільськогосподарських підприємств (різної форми
власності) [2].
Основні засоби – це вартісна форма існування засобів праці, які
тривалий час, не змінюючи при цьому своєї натуральної форми,
багаторазово беруть участь у процесі виробництва, поступово
спрацьовуються й частинами (шляхом амортизаційних відрахувань)
переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції. Основні
засоби – довгострокові активи, якими підприємство володіє тривалий
час з метою продовження та здійснення своєї діяльності, а не для
перепродажу [3].
Досліджуючи основні засоби, доцільно приділити особливу
увагу таким показникам, як "фондовіддача", "фондомісткість" та
"фондоозброєність праці", що характеризують ефективність задіяних
основних фондів. Андрійчук В.Г. оцінює поняття "фондовіддача" як
відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної
вартості основних виробничих фондів:
Фвід= П/Ф ,
де: П – обсяг товарної, валової чи реалізованої продукції, грн;
Ф – середньорічна вартість основних виробничих фондів
підприємства, грн.
Фондовіддача показує загальну віддачу від використання кожної
гривні, витраченої на основні виробничі фонди, тобто ефективність
вкладення цих коштів. Збільшення фондовіддачі вказує на те, що це
підприємство розвивається. Фондомісткість продукції – величина,
обернена фондовіддачі. Вона показує частку вартості основних
засобів, що припадає на кожну гривню продукції, що випускається:
Фміс=Ф/П
Якщо фондовіддача повинна мати тенденцію до збільшення, то
фондомісткість – до зниження. За допомогою цих показників ми
оцінюємо відношення загального обсягу товарної, валової чи
реалізованої продукції до середньорічної вартості основних засобів.
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"Фондоозброєність праці" (Фо) характеризує ступінь технічної
оснащеності праці. Фо визначають як співвідношення вартості
основних засобів (Вф) до чисельності працівників (Чзм):
Фо= Вф/Чзм
Шкарабан С.І. оцінює зміну фондоозброєності залежно від зміни
величини основних засобів і чисельності працівників [5].
Для прикладу, оцінимо ефективність використання основних
засобів підприємства СТОВ «Жахнівка» протягом 2008-2010 рр. Це
підприємство, має в своєму складі в середньому 43 особи персоналу.
Сільське господарство є прибутковою галуззю в Україні, але деяка
частина сільськогосподарських підприємств припинила своє існування
через економічну кризу. В таблиці 1 наведено вихідні дані та
результати розрахунків показників ефективності використання
основних засобів підприємства СТОВ «Жахнівка» упродовж 20082010 рр.
Таблиця 1
Ефективність використання основних засобів
у СТОВ «Жахнівка» за 2008-2010 роки
Показники
Обсяг валової продукції, тис.грн
Середньорічна вартість основних засобів,
тис.грн
Вартість основних засобів тис.грн
Чисельність працівників, осіб
Фондовіддача, грн
Фондомісткість, грн
Фондоозброєність праці, тис.грн

2008
3066,0

Роки
2009
2010
3299,3
4595,0

4163

4976,5

5681,5

4498,0
55
0,73
1,35
81,78

5455,0
27
0,66
1,51
202,03

5908,0
47
0,81
1,23
125,70

З отриманих результатів видно, що з 2008 по 2010 рр.
фондовіддача зросла у 2010 році на 0,08 порівняно з 2008 роком
фондомісткість відповідно впала у 2010 році порівняно з 2010 роком,
фондоозброєність у 2010 році відповідно збільшилася на 43,92
порівняно з 2008 роком. Досліджена динаміка згаданих показників
свідчить про ефективність використання основних засобів. Збільшення
фондоозброєності спричинене реальним приростом вартості основних
засобів. Усі ці процеси відбуваються за рахунок збільшення попиту на
сільськогосподарську продукцію, що в результаті призводить до її
виробництва.
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До основних проблем ефективності використання основних
засобів можна віднести:
- різні підходи до термінології та визначення сутності основних
засобів у фінансовому обліку та фінансовому аналізі й системі
оподаткування, принципів їх оцінки;
- проблеми вдосконалення нарахування амортизації;
- проблеми підвищення інформативності первинних документів з
обліку основних засобів;
проблеми
інформаційного
забезпечення
управління
матеріально-технічною базою, що представлено на підприємстві
системою обліку, аналізу, контролю;
- проблеми аналізу ефективності використання основних засобів
і можливості її прогнозування [4].
Головною ознакою підвищення рівня ефективного використання
основних засобів того чи іншого підприємства є зростання обсягу
виробництва продукції. Для підвищення ефективності використання
основних засобів необхідно зростаючими темпами проводити
реконструкцію виробництва, створювати умови для впровадження
технологій, витримувати курс на динамічну структурну перебудову,
швидко
замінюючи
застарілі
технології
новими,
більш
конкурентоздатними. Для досягнення вищевказаного пропонуємо
шляхи екстенсивного та інтенсивного поліпшення використання
основних засобів та підвищення фондовіддачі.
Екстенсивне поліпшення використання основних засобів
означає, що, з одного боку, буде збільшений час роботи діючих
технічних засобів в календарний період, а з іншого, - підвищена
питома вага цих засобів у складі всіх засобів, що має підприємство.
Найважливішими напрямками збільшення часу роботи технічних
засобів є скорочення і ліквідація їх внутрішньо змінних простоїв
шляхом: підвищення якості їх ремонтного обслуговування,
своєчасного забезпечення основного виробництва робочою силою,
сировиною, матеріалами, паливом тощо.
Інтенсивне поліпшення використання основних засобів означає
підвищення ступеня завантаження виробничих потужностей в
одиницю часу. Останнє може бути досягнуте при модернізації діючих
машин і механізмів, встановленні оптимального режиму їхньої роботи.
Робота при оптимальному режимі технологічного процесу забезпечує
збільшення випуску продукції без зміни складу основних засобів, без
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росту чисельності працюючих і при зниженні витрати матеріальних
ресурсів на одиницю продукції. Інтенсивність використання основних
засобів підвищується також шляхом технічного удосконалювання
знарядь праці, шляхом ліквідації „вузьких місць‖ у виробничому
процесі, скорочення термінів досягнення проектної продуктивності
техніки, підвищення кваліфікації і професійної майстерності
робітників.
Істотним
напрямком
підвищення
ефективності
використання основних засобів є удосконалення їхньої структури [4].
Однак треба наголосити на двох важливих обставинах. Поперше, якщо екстенсивне завантаження машин та устаткування
обмежується тільки календарним фондом часу, то можливості
підвищення інтенсивного навантаження устаткування, його
продуктивності практично не є такими обмеженими. По-друге,
здійснення заходів екстенсивного напрямку, зазвичай, не потребує
капітальних витрат, а підвищення рівня інтенсивного використання
виробничого апарату зв'язане зі значними інвестиціями; проте останні
порівняно швидко окуповуються за рахунок, одержаного внаслідок
інтенсифікації додаткового економічного ефекту [1].
Особливістю аналізу та обліку основних засобів – являється їх
багаторівневий характер. Тому дуже важливо виділяти рівень впливу
певних факторів і залежно до цього вибирати певні моделі і методи
аналізу. Завершальним завданням аналізу використання основних
виробничих засобів є спроможність розширення рівня виробництва і
продажу продукції без залучення додаткових ресурсів або визнання
необхідності у відновленні та розширенні виробничого потенціалу.
На нашу думку, поряд з технічними і організаційними
факторами важливу роль в підвищенні ефективності використання
основних засобів повинні відігравати фактори матеріального
стимулювання працівників підприємств. Мова йде про те, що
менеджмент підприємств має розробляти і постійно удосконалювати
механізми матеріального стимулювання робітників, інженерів та
інших працівників, діяльність яких сприяє виявленню та організації
використання резервів підвищення ефективності основних засобів.
Висновки. Щоб використання основних фондів було справді
економічно вигідним та ефективним, необхідно не тільки стежити за
його технічним станом залучати фахівців при проведенні складних
ремонтів; вивчати ринки виробництва; залучати спеціалістів
маркетингового
відділу;
підвищувати
рівень
спеціалізації
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виробництва; застосовувати передові технології; усувати простої;
модернізувати устаткування; поліпшувати склад, структуру й стан
основних засобів підприємства; удосконалювати планування,
управління й організацію праці та виробництва; знижувати
фондомісткість; підвищувати фондовіддачу та продуктивність праці
на підприємстві; підвищувати якість ремонтів; вивчати кон’юнктуру
ринку збуту, стежити за змінами на валютному ринку, а також у разі
потреби застосовувати орендоване устаткування з метою підвищення
ефективності виробництва.
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The article discusses questions connected with features and the main activities of the
Euroregion "Bug". Identified the problems and proposed ways of euroregion’s development
for increasing efficiency of the Ukrainian side of the association.
Keywords: euroregion, cross-border cooperation, " hard" and "soft" projects,
exports, imports.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Здійснення
ефективної регіональної політики через розвиток транскордонного
співробітництва є важливим аспектом діяльності Волинської області у
сфері міжнародних відносин. Волинь досягла значних позитивних
результатів у цьому плані, підтримуючи тісні контакти з суміжними
регіонами Республіки Польща й Республіки Білорусь в рамках
Єврорегіону «Буг».
Надання фінансової допомоги ЄС є важливим чинником, а в
деяких випадках і єдиним джерелом фінансування для здійснення
заходів у сфері транскордонного співробітництва. Для Волинської
області стратегічним завданням є збільшення фінансування саме
українських проектів, спрямованих на приваблення нових інвесторів,
створення промислових зон, технопарків і т. д.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дослідження транскордонного співробітництва
в цілому та Єврорегіону «Буг» зокрема набули свого відображення у
працях вітчизняних та зарубіжних науковців: В. Будкіна, Н. Луцишин,
П. Луцишина, З. Герасимчук, О. Лютак, Д. Корбута, Н. Мікули, Є.
Стеценка, Т. Терещенка, Є. Кіш, С. Безродної, О. Пастернак, В.
Толклванова, В. Сухенка, О. Філіповської, П. Шилепницького та
інших.
На сучасному етапі розвитку транскордонного співробітництва
проблеми організації і здійснення ТКС привертають увагу багатьох
фахівців, про що свідчить значна кількість наукових публікацій,
присвячених цій темі. Проте деякі аспекти названого питання ще
залишаються малодослідженими, зокрема проблема активізації ТКС
Волинської області.
Цілі статті. Основними цілями статті є дослідити основні
напрямки діяльності Єврорегіону «Буг», проаналізувати проекти та
програми, що реалізовуються в рамках єврорегіону та запропонувати
шляхи покращення діяльності української сторони об’єднання.
Виклад основного матерiалу дослiдження з повним
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обгрунтуванням отриманих наукових результатiв. Транскордонне
об’єднання єврорегіон "Буг" було створено як результат угоди,
підписаної в м. Луцьк (Україна) у вересні 1995 року. Засновниками
Єврорегіону стали Волинська область України, Люблінське
воєводство Республіки Польща та Брестська область Республіки
Білорусь. В якості асоційованих членів у складі української сторони 12
травня 2000 року до Єврорегіону «Буг» було прийнято Жовківський та
Сокальський райони Львівської області України.
Головною метою діяльності об’єднання є активізація розвитку
соціально-економічних, науково-технічних, екологічних, культурних
та інших зв`язків між його учасниками відповідно до визначених
завдань.
За шістнадцятирічний період існування учасникам Єврорегіону
«Буг» вдалося здійснити низку заходів, спрямованих на розбудову
кордону та створення прикордонної інфраструктури, охорону
навколишнього середовища, посилення співпраці в науковій та
культурній сфері, розвиток місцевого самоврядування та ін. [3, с. 28].
У відповідності до місії Єврорегіону «Буг» серед основних цілей
виділено економічну, що полягає в орієнтації промислових
підприємств на ринки учасників єврорегіону і на кооперацію з ними,
вільний рух по єврорегіону товарів, капіталу, робочої сили.
Участь Волинської області в Єврорегіоні «Буг» пожвавила
зовнішньоторговельні відносини з Республікою Польща та
Республікою Білорусь, динаміка основних показників за період 20082010 роки наведена в табл. 1.
Таблиця 1
Динаміка зовнішньоторговельних операцій Волинської області з
Республікою Польща та Республікою Білорусь за 2008-2010 рр. [5]
№

Показники,
млн. дол.
США

Роки
2008

2009

2010

Абсолютне
відхилення
2009/
2010/
2008
2009

Відносне
відхиленя
2009/
2010/
2008
2009

Республіка Польща
1.
2.
3.

Зовнішньотор
го-вельний
оборот
Експорт
Імпорт

207,3

128,1

177,2

-79,2

49,1

-38,2

38,3

41,6
165,7

36,6
91,5

44,3
132,9

-5
-74,2

7,7
41,4

-12
-44,8

21,0
45,2
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Продовження табл. 1
Республіка Білорусь
4.

Зовнішньотор
го-вельний
оборот

52,9

39,4

48,1

-13,5

8,7

-25,5

22,0

5.

Експорт

22,6

13,2

18,6

-9,4

5,4

-41,6

40,9

30,3
260,2

26,2
167, 5

29,5
225,3

-4,1
-92,7

3,3
57,8

-13,5
-

12,6
-

6.

Імпорт
Всього

Як бачимо, в цілому динаміка зовнішньоторговельних операцій
Волинської області з Республікою Польща та Республікою Білорусь в
2010 році мала позитивний характер (зовнішньоторговельний оборот
збільшилася на 57,8 млн. дол. порівняно з 2009 роком), тоді як в 2009
році вона була від’ємною (зовнішньоторговельний оборот зменшився
на 92, 7 млн. дол.).
На наш погляд, різке зниження зовнішньоторговельних операцій
в 2009 році зумовлене кризовими явищами в світовому господарстві,
що безпосередньо позначилося на торгівлі Волині з Республікою
Польща та Республікою Білорусь. В ЄС здійснюється загальна
класифікація проектів на «тверді» та «м’які». «Тверді» проекти – це
проекти інвестиційні, спрямовані на приваблення нових інвесторів,
створення промислових зон, технопарків і т. д. «М’які» проекти – це
проекти, які пов’язані з інформуванням населення, культурним,
спортивним, гуманітарним розвитком. Зважаючи на недостатнє
фінансування проектів української сторони, відсутність чіткої
програми розвитку ТКС в Україні більша частина фінансових
ресурсів, виділених на транскордонне співробітництво Європейським
Союзом, надходять до більш перспективніших польських проектів.
Тоді як, з української сторони реалізовуються більшою мірою «м’які»
проекти.
Відповідно до Державної програми розвитку ТКС на 2007-2010
роки сформовані такі напрями співробітництва в рамках єврорегіонів
[1, С. 91] (рис. 1), які відображають перевагу «м’яких» проектів.
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Розбудова соціальної
інфраструктури
Виробнича
інфраструктура

Розвиток
транспортної
мережі

Інформаційна
інфраструктура
Напрями
співробітництва в
рамках Єврорегіону
«Буг»

Прикордонна
інфраструктура

Охорона
навколишнього
природного
середовища

Наукова
та культурна
сфери

Рис. 1. Напрями співробітництва в рамках Єврорегіону «Буг»
Аналіз реалізованих заходів в рамках Єврорегіону «Буг» за
напрямами співробітництва за 2008-2010 рр. представлений в табл. 2.
Як бачимо, більшість заходів було проведено в науковій та культурній
сфері,
охороні
навколишнього
середовища,
виробничій
інфраструктурі. З усієї кількості заходів найбільше реалізовано
конференцій, семінарів, зустрічей та проектів.
Прикладом більш «твердих» проектів, реалізованих в рамках
Єврорегіону «Буг» є створення в Луцьку банку зі стовідсотковим
польським капіталом «ПЕКАО», запровадження вперше в державі
процедури спільного митного і прикордонного контролю на пункті
пропуску «Устилуг - Зосін», проект «Інституційний розвиток в сфері
підтримки бізнесу і інновацій на прикордонних територіях Республіки
Польща, України і Республіки Білорусь». Ці дані ще раз свідчать про
брак фінансування ТКС з боку нашої держави.
Якщо проаналізувати ці проекти, помітно, що співпраця
білоруської сторони більшою мірою зорієнтована у бік Республіки
Польщі, і менше у бік України. Таку закономірність, на наш погляд,
можна пояснити намаганням білоруської сторони налагодити контакти
з ЄС за посередництвом сусідньої держави, а також тим, що саме
поляки мають змогу фінансувати проектну діяльність, залучаючи на ці
цілі кошти ЄС. Відносини Брестської та Волинською областей менше
акцентовані на економічних взаємозв’язках, а більше на екологічних,
туристичних, адміністративних, питаннях безпеки [4, C. 12].
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Таблиця 2
Аналіз реалізованих заходів в Єврорегіоні «Буг»
за 2008-2010 рр.

Виставки,
ярмарки

Проекти

Програми

Виробнича
інфраструктура
Інформаційна
інфраструктура
Прикордонна
інфраструктура
Розвиток транспортної
мережі
Наукова і культурна
сфери
Охорона навколишнього
середовища
Розбудова соціальної
інфраструктури

Зустрічі

Напрями
співробітництва

Конференції,
семінари

Кількість заходів

-

3

1

3

-

3

-

-

1

1

1

2

-

3

-

1

-

-

-

-

5

2

1

-

-

1

4

1

4

-

-

-

-

-

Здійснивши аналіз заходів, проектів та програм, що
реалізовувалися в рамках Єврорегіону «Буг» протягом 2008-2010
років, можна стверджувати, що вони носили більш теоретичний, ніж
практичний характер. Це зумовлено рядом проблем у ТКС
прикордонних регіонів Волині, саме такими:
- низький рівень інтенсивності ТКС в прикордонних регіонах
Волині;
- незначна частка економічної складової в реалізованих
транскордонних проектах, які переважно мають політичну або
культурну спрямованість. Наприклад, у рамках транскордонної
програми добросусідства «Польща-Білорусь-Україна» 2004-2006 рр.
частка реалізованих проектів у сфері туризму складала 10 %, у сфері
стимулювання економічного розвитку – 16, 5%, у сфері підтримки
демократії – 17,4 %, у сфері культури та освіти – 50 % [2];
- обмеженість повноважень регіональних органів влади та
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місцевого самоврядування в сфері зовнішньоекономічної діяльності та
ТКС;
- недооцінка можливостей єврорегіону як провідного суб’єкту
ТКС; основними перешкодами для ефективного функціонування
української сторони в рамках єврорегіону є: відсутність системного
підходу до організації транскордонної співпраці; низький рівень
залучення організацій української сторони до діяльності та реалізації
цілей єврорегіону [2];
- неналежний рівень підготовки кадрів в регіональних органах
управління; недостатнє фінансове забезпечення, зокрема, через
непідготовленість фахівців для розробки заявок щодо залучення
коштів міжнародних фінансових структур, створення спільних
транскордонних проектів;
- слабка поінформованість потенційних бенефіціарів щодо
можливостей ЄПС як з української, так і з європейської сторін;
- відсутність ефективної, прозорої системи моніторингу та
оцінки вже реалізованих транскордонних проектів, що ускладнює
процес оптимізації відбору заявок на отримання фінансування
проектів;
- законодавча неврегульованість ТКС;
- відсутність кордонних пунктів пропуску місцевого значення на
ділянці українсько-польського державного кордону;
- низький рівень технічної інфраструктури кордонних переходів
і під’їзних доріг до кордонних пунктів пропуску;
- низький рівень залучення до транскордонного співробітництва
підприємницьких структур, недержавних установ та громадських
організацій;
- більш значного доопрацювання потребують механізми та
інструментарій реалізації співробітництва і залучення закордонної
технічної допомоги.
З огляду на перелічені проблеми, які існують в сфері ТКС
Волинської області, вважаємо за доцільне здійснити ряд заходів, а
саме:
- збільшити повноваження місцевих органів влади та місцевого
самоврядування, надати їм більшу самостійність у вирішенні спільних
з регіонами сусідніх держав завдань регіонального та місцевого
розвитку (зокрема, це стосується формування місцевих бюджетів та їх
використання);
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- посилити інформаційну підтримку транскордонних програм:
для підвищення ефективності реалізації транскордонних проектів;
- підвищити рівень забезпеченості органів місцевого
самоврядування спеціалістами з питань ТКС зі знанням іноземних мов
(однієї з офіційних мов Європейського Союзу);
- розробити і запровадити ефективну, прозору систему
проектного менеджменту, моніторингу та оцінки вже реалізованих
проектів. З цією метою варто залучити до співпраці з органами влади
провідні наукові установи та неурядові організації, які відіграють
важливу суспільну роль – формують громадську думку, а тому їхня
участь сприятиме поширенню євроінтеграційних ідей серед
населення;
- адаптувати вітчизняне законодавство до норм ЄС в частині
транскордонного співробітництва
- здійснити поступовий перехід від торгово-збутових до
виробничо-інвестиційних зовнішньоекономічних зв’язків на основі
розвитку міжнародної кооперації і залучення ПІІ;
- створити сприятливих умов для розвитку малого бізнесу,
насамперед, в аграрному секторі економіки (податкова, кредитна,
митна політика);
- пріоритетний розвиток техніко-економічних структур, які
забезпечують транскордонну співпрацю (транспортні магістралі та їх
обслуговування, аеропорти, вокзали, готелі, автосервіс, заправочні
станції, перевалочна складська мережа, зв'язок, сфера послуг,
торгівля);
- для вирішення економічних проблем необхідне створення
регіональних центрів економічної активності. З української сторони
такими центрами можуть бути обласний центр – Луцьк, найближчий
великий центр до кордонного переходу Ягодин-Дорогуськ місто
Ковель, до переходу Устилуг – Зосін – місто Устилуг, ВолодимирВолинський, Нововолинськ.
Реалізація перелічених заходів надасть імпульс соціальноекономічному розвитку в прикордонних регіонах і підвищить їх
конкурентоспроможність шляхом об’єднання зусиль та мобілізації
природно-ресурсного потенціалу сусідніх територій та, на наш погляд,
дасть такі результати, що, в свою чергу, дасть можливість українським
проектам конкурувати на рівні з польськими при виборі проектів, що
мають фінансуватися за рахунок коштів ЄС.
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Висновки. Таким чином, у Волинській області на сучасному
етапі реалізовуються «м’які» проекти, які не потребують значних
капіталовкладень і поглиблюють інфраструктурну та гуманітарну
співпрацю у транскордонному регіоні. Для формування «твердих»
проектів та доступу до коштів структурних фондів ЄС необхідне
збільшення обсягів фінансування відповідних програм з державного та
обласного бюджетів в обсязі від 25 до 50 % запланованих проектних
активів. Однак, таке фінансування практично в Україні відсутнє. Тому
до реалізації мети проекту, щодо створення ємного конкурентного
ринку трьох держав – Польщі, України та Білорусі слід докласти
значних зусиль.
Стратегічним завданням транскордонного співробітництва
повинно бути ефективне використання природно-ресурсного,
демографічного, виробничого та науково-технічного потенціалів
регіонів. У вирішенні цих завдань необхідно враховувати як досвід
ТКС регіонів ЄС, так і намагатись усувати вже існуючі перешкоди.
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Актуальність теми. Стратегічний курс України, пов'язаний із
переходом до ринкових форм господарювання та процесом входження
національного господарства в систему світового, потребує адаптації
вітчизняної системи бухгалтерського обліку, звітності та контролю до
міжнародних стандартів.
Аналіз останніх публікацій та досліджень. Дослідженням
проблем розвитку бухгалтерського обліку, доцільності та
можливостей розширення його видів займаються багато вченихдослідників. Серед вітчизняних вчених найбільшої уваги
заслуговують праці Ричаківської В.В., Голубка Я.В., Шигуна М.М.,
Гарголи Ю.Г., Жука В.М. та ін. Разом з тим залишається невирішеною
значна кількість проблемних питань, пов’язаних з реформуванням
вітчизняної системи бухгалтерського обліку та її пристосуванням до
міжнародних стандартів.
Мета роботи. Провести аналітичний огляд стану розвитку
систем бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю та управління
на вітчизняних підприємствах на основі експертних оцінок аудиторівпрактиків. Виявити проблеми у функціонуванні систем обліку,
контролю та управління, визначити шляхи їх подальшого адаптивного
розвитку.
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Викладення основного матеріалу. Створення у процесі
реформування
економічних
відносин
ринкових
механізмів,
виникнення різноманітних форм власності в Україні були підставою
для здійснення реформи системи бухгалтерського обліку як необхідної
умови приведення її у відповідність до ринкових вимог.
Процес адаптації міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку до вітчизняних економічних і правових умов сповільнюється у
зв'язку з неузгодженістю або відсутністю законодавчої і нормативноправової бази, а також відсутністю активного ринку багатьох
фінансових інструментів.
Розвиток вітчизняної системи бухгалтерського обліку
опосередковується станом економічних відносин в нашій країні.
Нестабільність державної політики управління, висока динаміка змін
законодавства, відсутність заходів адаптації запозичених моделей
бухгалтерського обліку та аудиту із західної практики до вітчизняних
умов
господарювання
ускладнює
пристосування
облікової
інформаційної системи до нових потреб внутрішніх та зовнішніх
користувачів фінансової звітності.
Вітчизняна система бухгалтерського обліку на сучасному етапі
розвитку знаходиться у перехідному стані і продовжує адаптуватись
до введених міжнародних принципів виконання облікових процедур
при фіксації фактів господарського життя та підготовці фінансових
звітів. На рівні теорії бухгалтерського обліку перехід на нові
принципи ведення обліку обумовив роз’єднання єдиної бухгалтерської
системи на підсистеми фінансового, управлінського обліку, до яких
науковці також відносять оперативний і статистичний [3, С. 36-38].
В наукових працях основна увага приділяється дослідженню
проблем управлінського обліку [2, С. 26-28]. В обліковій практиці
пріоритет віддається веденню податкової частини бухгалтерського
обліку, оскільки саме податкові розрахунки становлять основний
об’єкт контролю з боку державних органів. Середовище
бухгалтерського обліку нерозривно пов’язане з аудитом, оскільки
облік надає інформацію для прийняття економічних рішень різним
категоріям користувачів, а в ході аудиту формується професійна думка
щодо рівня достовірності, повноти і відповідності законодавству
обліку та звітності господарюючого суб’єкта.
Однією із головних проблем реформування бухгалтерського
обліку в Україні є невідповідність системи післядипломної освіти
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бухгалтера загальноприйнятим міжнародним принципам і стандартам,
які розроблено Міжнародною Федерацією Бухгалтерів (МФБ), що
вступили в дію з 2005 року.
У першу чергу, ця невідповідність полягає у відсутності певної
відповідальності
державних
або
громадських
установ
за
компетентність, кваліфікаційний рівень бухгалтера. Радянська система
затвердження на посади бухгалтерських кадрів зруйнована, натомість
лише проходить формування професійних інститутів бухгалтерів на
зразок світових стандартів, які могли б взяти на себе відповідальність
за рівень бухгалтера перед потенційними власником-роботодавцем [4,
С. 28-33].
Проте широке залучення іноземних інвестицій, вихід
підприємств на фондовий ринок неможливе без запровадження
системи підвищення кваліфікації та сертифікації бухгалтерів.
Нагальною потребою сьогодні, на нашу думку, є формування
пріоритетів національної політики у сфері обліку та аудиту, яка має й
надалі розвивати передумови для реалізації професійного та
інтелектуального
потенціалу
вітчизняних
фахівців,
конкурентоспроможних по відношенню до відомих міжнародних
кваліфікаційних рівнів. При цьому сертифікація професійних
бухгалтерів може мати переважно добровільний характер, щоб
завчасно не дискредитувати суть процесу, але здійснюватись
обов’язково з урахуванням загальноприйнятих освітніх стандартів
МФБ та найкращої міжнародної та національної практики з
підтримкою і координацією з боку держави.
З огляду на міжнародні тенденції щодо глобалізації економічних
процесів, розвиток і вдосконалення міжнародних стандартів
фінансової звітності, Національний банк України проводить політику,
спрямовану на подальше удосконалення процедур бухгалтерського
обліку і фінансової звітності в банках України, з метою забезпечення її
прозорості і запобігання використання банківської системи для
відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, сприяння процесу
інтеграції до Європейського товариства [1, С. 16-17].
Недоліками реформування бухгалтерського обліку можна
назвати також і те, що в новоприйнятих законодавчих та нормативноправових актах одні й ті самі терміни мають різні назви або порізному трактуються.
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Так, в господарському кодексі України від 16 січня 2003 р. №
436-IV вживається термін «статутний фонд», а в Плані рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств і організацій, який затверджений наказом
Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291, а
також в П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал», затверджений наказом
Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87,
використовується термін «статутний капітал».
Існує багато інших прикладів, коли в різних законодавчих і
нормативно-правових актах одне й те саме поняття тлумачиться порізному, що заплутує економічні відносини. Й тому потрібно
врегулювати дані суперечності на державному рівні.
Негайного
вирішення
потребують
також
організація
документування господарських операцій, бухгалтерська звітність та
запровадження системи вимог та критеріїв щодо ведення
бухгалтерського обліку за паперовими та комп’ютерними формами
обліку [2, С. 27-29].
Затверджені Мінстатом України типові форми первинних
документів бухгалтерського обліку охоплюють лише незначну
частину господарських операцій. Чинне законодавство покладає
відповідальність за організацію первинного обліку на власників
підприємств, які з різних причин не готові до належного вирішення
цього питання.
Виходячи з всього вище зазначеного, можна запропонувати
кілька шляхів щодо подальшого реформування вітчизняної системи
бухгалтерського обліку:
 створити при Кабінеті Міністрів України або при
Міністерстві фінансів України Комітет з бухгалтерського обліку та
звітності, в т.ч. з метою координації та залучення до цієї роботи всіх
міністерств, відомств та наукових установ;
 організувати та провести моніторинг стану бухгалтерського
обліку в цілому по Україні та по галузях зокрема, з метою оцінки
результатів його реформування;
 підготувати та затвердити Урядом Концепцію
з
бухгалтерського обліку, звітності та контролю в Україні;
 підготувати та внести зміни до чинного законодавства
України щодо розв’язання проблем уніфікації фінансової статистичної
та податкової звітності на даних бухгалтерського обліку;
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 передбачити
функціонування
підтримки
важливих
методичних розробок та професійних друкованих видань, що
організовують на своїх сторінках їх обговорення та вдосконалення;
 підготувати та затвердити Концепцію національної системи
підвищення кваліфікації та сертифікації бухгалтерів.
Висновок. Вітчизняна система бухгалтерського обліку має
низку недоліків та суперечностей, проте запровадження міжнародних
стандартів фінансової звітності та реформування національної
економіки сприятимуть покращенню інвестиційного клімату нашої
держави на шляху до євроінтеграції. Окрім того, використання таких
стандартів є необхідною складовою для виходу вітчизняних компаній
на міжнародні ринки, дозволяючи, таким чином, розширити коло
потенційних інвесторів та зменшити трансакційні витрати
національної
економіки,
і,
відповідно,
підвищить
її
конкурентоспроможність у світі.
Список використаних джерел:
1. Ричаківська В. Перехід банківської системи України на міжнародні
стандарти бухгалтерського обліку: практика, проблеми, перспективи / В. Ричаківська
// Вісник Національного банку України. — 2010. — №2. - С. 15—19.
2. Голубка Я.В. Проблеми реформування системи бухгалтерського обліку в
Україні / Я.В. Голубка // Бухгалтерія. — 2011. — №3. — С. 25—36.
3. Жигун М.М. Стан розвитку вітчизняних систем обліку, контролю та
управління: експертні оцінки аудиторів-практиків /М.М. Жигун // Фінанси України. —
2009. — №5. — С. 35—39.
4. Жук В.М. Реформування бухгалтерського обліку та звітності: стан та
перспективи / В.М. Жук // Фінанси України. — 2010. — №7. — С. 28—37.

259

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

УДК 657.1: 658
Краєвський С.Б., студент 4-го курсу,
*Науковий керівник: Головацька С.І., к.е.н., доцент
Львівська комерційна академія
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ПРОДАЖУ
ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ
© Краєвський

С.Б., Головацька С.І.

У статті розглянуто чинну методику фінансового обліку реалізації цілісних
майнових комплексів як окремих структурних підрозділів та внесено пропозиції щодо
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The effective methodology of fiscal accounting of the integral property complexes
realization as independent structural units has been examined and the suggestions
concerning its improvement have been applied.
Keywords: integral property complex, operating and investing activities, sale of
integral property complexes.

Постановка проблеми. В умовах динамічного розвитку
сучасної економічної системи ведеться постійна конкурентна
боротьба, яка може призводити до злиття окремих підприємств
шляхом їх продажу чи об’єднання, зокрема, і їх структурних
підрозділів як цілісних майнових комплексів (далі ЦМК). При цьому із
введенням в дію П(С)БО 27 ―Необоротні активи, утримувані для
продажу, та припинена діяльність‖ суттєво змінилась методика обліку
продажу даного виду активів, яка на сьогоднішній день містить ряд
неточностей і потребує поглибленого вивчення. Враховуючи
відсутність значних досліджень та наявність сукупності суперечностей
порядку обліку продажу ЦМК, обрана тема дослідження є актуальною.
Вирішення проблем обліку ЦМК як структурних підрозділів,
розглянутих у статті, надасть змогу зовнішнім користувачам облікової
інформації отримувати більш точну інформацію щодо даного виду
операцій, усунути розбіжності, що містяться у різних документах
бухгалтерського спрямування, а також удосконалити порядок
відображення на рахунках обліку операцій продажу ЦМК.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення методики
обліку ЦМК здійснили ряд вітчизняних вчених, зокрема, Я. Крупка, О.
260

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

Катерман, О. Пилипенко, С. Коротаєв, О. Коришикова. В. Жук, В.
Моссаковський, Е. Єлінєк, К. Єрохін, І. Томашевська. Проте більшість
досліджень зазначених вчених стосуються, як правило, фінансового і
податкового обліку придбання та оренди ЦМК як дочірніх підприємств
чи як окремих структурних підрозділів, а також проблеми їх оцінки, а
методика обліку реалізації ЦМК не достатньо досліджена [2, 3; 10].
У даній науковій роботі розглядається не достатньою мірою
вивчений порядок обліку реалізації ЦМК як відокремлених
структурних підрозділів, які не виділені на окремий баланс.
Запропоновано рекомендації по удосконаленню методики обліку
продажу ЦМК, що відповідатимуть економічній сутності даного виду
операцій.
Цілі статті. Метою даної роботи є розроблення пропозицій
щодо удосконалення чинної методики відображення у системі
фінансового обліку відчуження ЦМК шляхом їх реалізації.
Викладення основного матеріалу. Поняття ―ЦМК‖ чинне
законодавство України трактує наступним чином:
 ЦМК господарський об’єкт із закінченим циклом виробництва
продукції (робіт, послуг). ЦМК можуть бути структурні підрозділи
підприємств (цехи, виробництва, дільниці тощо) [9, п. 1.3];
 ЦМК підприємства визнається нерухомістю і може бути
об'єктом купівлі-продажу та інших угод, на умовах і в порядку,
визначених цим цивільним кодексом та законами, прийнятими
відповідно до нього [1, п. 66.3].
Отже, ЦМК як об’єкт бухгалтерського обліку включає в себе
низку необоротних та оборотних активів, які можуть обліковуватись
як один об’єкт (основний засіб) та як їх сукупність, які об’єднані в
одну групу для ведення господарської діяльності.
Від порядку відображення ЦМК у системі обліку (як один актив
основний засіб чи як сукупність поточних і непоточних активів)
залежить порядок їх списання із балансу підприємства при реалізації.
Вибуття у формі продажу ЦМК як сукупності активів
відображається за порядком, що передбачений відповідними П(С)БО
для тих чи інших видів активів: запаси списуються з балансу відповідно
до вимог П(С)БО 9 ―Запаси‖, необоротні активи - П(С)БО 7 ―Основні
засоби‖, 8 ―Нематеріальні активи‖, 27 ―Необоротні активи, утримувані
для продажу, та припинена діяльність‖.
Реалізація ЦМК, як основних засобів, відображалась на
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рахунках 973 ―Собівартість реалізованих майнових комплексів‖ та 743
―Дохід від реалізації майнових комплексів‖, які однак були вилучені
відповідними наказам Міністерства фінансів України [7, п. 9.4; 8, п.
9.5.1]. Зазначене виключення із Плану рахунків бухгалтерського обліку
зроблено з метою приведення у відповідність вимог національних
стандартів та міжнародних вимог обліку, зокрема, МСФЗ 5
―Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена
діяльність‖, згідно якого необоротні активи при їх реалізації повинні
бути переведені до складу оборотних. На нашу думку, дане
припущення є вірним, адже вартість активів, що відшкодовується
шляхом відчуження, а не тривалого використання в процесі
господарської діяльності, повинна бути відображена як складова
частина оборотних активів.
Однак рахунки 943 ―Собівартість реалізованих виробничих
запасів‖ та 712 ―Дохід від реалізації інших оборотних активів‖, що
призначені для відображення і необоротних активів, утримуваних для
продажу, в тому числі ЦМК, не відповідають сутності даного виду
операцій, оскільки прямо суперечать визначеному переліку операцій,
що відносяться до інвестиційної діяльності, адже у статті ―Реалізація
майнових комплексів‖ звіту про рух грошових коштів, яка є
складовою частиною розділу ―Рух грошових коштів у результаті
інвестиційної діяльності‖, показується надходження коштів від
продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць (за
вирахуванням грошових коштів, які були реалізовані у складі
майнового комплексу) [6, п. 33].
Відображення операцій із реалізації ЦМК на рахунках 943
―Собівартість реалізованих виробничих запасів‖ та 712 ―Дохід від
реалізації інших оборотних активів‖ певною мірою викривлює
інформацію, що подається у різних формах фінансової звітності. Так у
звіті про фінансові результати відчуження ЦМК відображається у
складі операційної діяльності у статтях 060 ―Інші операційні доходи‖,
090 ―Інші операційні витрати‖, а у звіті про рух грошових коштів
грошові потоки, що надійшли в результаті продажу даного виду
активів, інвестиційної діяльності, а саме у статті 200 ―Реалізація
майнових комплексів‖.
Для вирішення зазначеної вище неточності, пропонуємо
звернутися до економічної сутності процесу інвестування. Як правило,
більшість вчених у широкому плані інвестування поділяють на два
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основні види: капітальне та фінансове. Капітальні інвестиції - це
інвестиції, що спрямовуються у будівництво, виготовлення,
реконструкцію, модернізацію, придбання, створення необоротних
активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для
заміни діючих, і устаткування для здійснення монтажу). Отже, процес
придбання ЦМК є складовою частиною інвестиційної діяльності,
оскільки здійснюється з метою розвитку власного бізнесу та його
розширення. У такому випадку постає питання: чи доцільно процес
придбання ЦМК відображати у системі обліку як інвестиційні
операції, а їх продаж - як операційні. При цьому визначення поняття
―операційна діяльність‖ включає операції основної діяльності
підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи
фінансовою діяльністю. Однак, по-перше, реалізація ЦМК є не
основним видом операцій для підприємства, а, по-друге, відноситься
до інвестиційної діяльності відповідно до П(С)БО 4 ―Звіт про рух
грошових коштів‖.
Враховуючи подані аргументи, вважаємо за доцільне відновити і
використовувати для обліку продажу ЦМК як необоротних активів
рахунки 973 ―Собівартість реалізованих майнових комплексів‖ та 743
―Дохід від реалізації майнових комплексів‖. Також пропонуємо на
вказаних рахунках другого порядку відображати і дохід та
собівартість реалізованих оборотних і необоротних активів, що
включаються до складу ЦМК.
Перед відчуженням ЦМК як одного необоротного активу, його
слід перевести у групу непоточних активів, що утримуються для
продажу, для обліку якої призначений рахунок 286 ―Необоротні
активи та групи вибуття, утримувані для продажу‖. Однак цей рахунок
не відповідає сутності та призначенню утримуваних для реалізації
необоротних активів, так як включається до синтетичного рахунку 28
―Товари‖, на якому обліковується наявність та рух товарноматеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з метою
подальшого продажу. Але необоротні активи у складі ЦМК
придбаваються чи набуваються іншим чином для використання у
господарській діяльності підприємства і на момент продажу не є
новопридбаними.
Облік реалізації ЦМК відповідно до чинної методики та
внесених пропозицій представлено в таблицях 1 і 2.
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Таблиця 1
Фінансовий облік продажу ЦМК згідно діючої методики
№
з/п

1
2
3
4

1
2

Кореспонденція
рахунків
Дт
Кт
Продаж ЦМК як одного необоротного активу
Переведено до складу необоротних активів,
286
10
утримуваних для продажу, ЦМК
Відображено продаж ЦМК
377
712
Списано суму нагромадженої амортизації
131
10
Списано собівартість реалізованого
943
286
комплексу
Продаж ЦМК як сукупності активів
Включено до складу необоротних активів,
утримуваних для продажу, непоточні активи
286
10, 11, 12
ЦМК
Відображено перехід права власності на
377
712
ЦМК
Зміст господарської операції

3

Списано суму зносу

4

Списано собівартість проданих оборотних та
необоротних активів ЦМК

131, 132,
133

10, 11, 12

943

286, 20,
22, 25, 26,
28

Таблиця 2
Фінансовий облік реалізації ЦМК відповідно до розроблених
пропозицій
№
з/п

1
2
3
4

Кореспонденція
рахунків
Дт
Кт
Продаж ЦМК як одного необоротного активу
Переведено ЦМК до складу утримуваних
2921
10
для продажу ЦМК
Відображено дохід від реалізації активу
377
743
Списано суму нагромадженої амортизації
131
10
Списано балансову вартість проданих ЦМК
973
292
Зміст операції
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Продовження табл. 2
Продаж ЦМК як сукупності активів
1

Переведено сукупність активів ЦМК до
складу утримуваних для продажу ЦМК

2

Відображено дохід від реалізації активу

3

Списано суму зносу

4

Відображено собівартість реалізованого
ЦМК

292
377
131, 132,
133
973

10, 11, 12,
20, 22, 25,
26, 28
743
10, 11, 12
292

Альтернативним варіантом для відображення необоротних
активів у складі оборотних є рахунок 29 ―Необоротні активи та групи
вибуття, утримувані для продажу‖ у складі якого можливим є
виділення рахунку другого порядку 292 ―ЦМК, утримувані для
продажу‖. При цьому на зазначений рахунок слід переводити не
тільки ЦМК як один основний засіб, а й ЦМК, що обліковуються як
сукупність поточних і непоточних активів з різними строками
корисного використання і господарського призначення.
Затвердження пропозицій, наведених у таблиці 2, на нашу
думку, призведе до наступних позитивних змін:
1) узгодження визначення поняття ―інвестиційна діяльність‖ у
різних
нормативно-правових
документах
бухгалтерського
спрямування;
2) узагальнення на рахунках 973 ―Собівартість реалізованих
майнових комплексів‖ та 743 ―Дохід від реалізації майнових
комплексів‖ результату продажу цілісних майнових комплексів та
встановлення ефекту від такого відчуження. Використання рахунків
943 ―Собівартість реалізованих виробничих запасів‖ та 712 ―Дохід від
реалізації інших оборотних активів‖ не дає змогу визначити результат
реалізації за даними фінансової звітності та синтетичного обліку,
оскільки на вказаних рахунках окрім собівартості майнових
комплексів та доходу від даної операції відображається реалізація
запасів та основних засобів, а також інших необоротних активів;
3) більш точного аналізу господарської діяльності зовнішніми
користувачами облікової інформації (інвесторами та кредиторами) при
прийнятті інвестиційних та інших рішень.
Висновки. Таким чином, ЦМК як сукупність оборотних та
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необоротних активів, що призначені для ведення господарської
діяльності, можуть бути відчуженими шляхом продажу, що згідно
діючого законодавства та економічної сутності є елементом
інвестиційної діяльності. Для обліку реалізації ЦМК доцільним є
використання окремих рахунків, аналіз яких надасть змогу достовірно
визначити фінансовий результат підприємства за видами його
діяльності. Подальше вивчення обліку продажу ЦМК як окремих
підрозділів, яке ґрунтується на розроблених пропозиціях, може
поглиблюватись питаннями їх оцінки та вдосконалення відображення
у фінансовій звітності.
Список використаних джерел:
1. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV:
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=436-15
2. Єлінєк Е. Якщо гуртом на облік взяти, то потім довго розбирати... /

Єлінєк Е., Єрохін К. // Дебет-Кредит. 2004. №38
3. Жук. В. Проблеми оренди цілісних майнових комплексів реформованих
сільгосппідприємств / В. Жук, В. Моссаковський: [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://magazine.faaf.org.ua/content/view/160/35/
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 ―Необоротні активи,
утримувані для продажу, та припинена діяльність‖: Наказ Міністерства фінансів
України від 07.11.2003 р. № 617: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1054-03
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 ―Звіт про фінансові
результати‖: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87:
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0397-99
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 ―Звіт про рух грошових
коштів‖: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87: [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0398-99
7. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства
фінансів України з бухгалтерського обліку: Наказ Міністерства фінансів України від
05.03.2008
р.
№ 353:
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0225-08
8. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства
фінансів України з бухгалтерського обліку: Наказ Міністерства фінансів України від
14.10.2008
№ 1238:
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1084-08
9. Про затвердження Інструкції про порядок розпорядження майном
підприємств, що належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості
України: Наказ Міністерства вугільної промисловості України від 03.06.2010 № 186:
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.24817.7&nobreak=1

266

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

10. Томашевська І. Особливості бухгалтерського обліку операцій з придбання
підприємства як цілісного майнового комплексу / І.Томашевська // Вісник ЖДТУ. 2010. - № 3 (53). - с. 191-193.

УДК
Красовська І.С., ст. гр. ОАС-41
*Науковий керівник: Писаренко Т.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ЗАРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ГУДВІЛ ТА ЇЇ
СУТЬ
© Красовська І. С.
У роботі розглянуті підходи до визначення сутності гудвілу, а також
проаналізовано поняття вітчизняних науковців.
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The paper approaches to defining the essence of goodwill, and analyzed from
different points.
Keywords: Goodwill, positive goodwill, business reputation.

Постановка проблеми В умовах конкурентного середовища,
збільшення різноманітності товарів все більшого значення для
ефективного функціонування підприємства набувають нематеріальні
активи, зокрема гудвіл.
Саме позитивний гудвіл відображає
нематеріальні переваги підприємства, що вирізняють його серед
аналогічних за видом діяльності підприємств, підсилюють ринкові
позиції, збільшують ринкову вартість підприємства, розширюють коло
постійних споживачів. Питанням нематеріальних активів приділяється
значна увага як в економічній літературі, так і в нормативно-правових
документах. Але незважаючи на посилену увагу до нематеріальних
активів в цілому, окремим об’єктам нематеріальних активів, зокрема
гудвілу, приділяється недостатньо уваги.
Огляд існуючих визначень гудвілу свідчить, що ця категорія
немає єдиного трактування та виникає у момент купівлі підприємства.
Вартість гудвілу ототожнюється з вартістю інтелектуального капіталу
підприємства. Визначення процедури відображення гудвілу в
обліково-аналітичній та податковій системах, встановлення методів
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реальної оцінки його вартості може допомогти вкладникам,
інвесторам і державі на практиці визначити та отримати справжню
ринкову вартість будь-якого підприємства, що належить до
відповідної галузі.
Неоднозначне тлумачення гудвілу потребує вивчення
вітчизняного та зарубіжного досвіду, проведення науково-практичних
розробок, що може бути корисним для застосування у практичній
діяльності українських підприємств.
Аналіз сучасних досліджень і публікацій. Початок досліджень
з проблематики гудвілу, як нематеріального активу підприємства,
покладено у працях відомих вітчизняних та зарубіжних науковців,
зокрема: Н. Абдулаєва, Д. Андрtссена, Е. Брукінга, О. БутнікСіверського, С. Горіна, Г. Десмонда, М. Дишканта, В. Єлісєєва, Р.
Келлі, А. Клименка, Н. Колайка, А. Красовської, В. Ларцева, А.
Мендрула, Т. Примака, Н. Пузині, М. Скотта,
К. Уолша, Г.
Чамерссона та інших [1].
Виклад основного матеріалу. Гудвіл, як нематеріальний актив,
який є власністю підприємства, не має спеціального правового
захисту. Порядок захисту даного активу визначається керівництвом
підприємства. За розголошення інформації про комерційні таємниці
законодавством передбачається відповідальність.
Слово «гудвіл» для багатьох новинка. У вітчизняній практиці
термін «гудвіл» вживають під час купівлі-продажу підприємств.
Досить сказати, що він згадується у 38 законодавчих актах України.
Проте слід зазначити, що визначення гудвілу, які наводяться у
законодавчих та нормативних актах, відрізняються, в основному
визначенням його як результату порівняння вартостей, тобто гудвілу,
що виникає під час придбання [2].
Ця економічна категорія вживається в юридичній практиці.
Саме з юридичної практики термін «гудвіл» перейшов до
бухгалтерської практики, оскільки його було визнано майновим
правом і виникла потреба в його оцінці та прийнятті до обліку. Як
визначають Соколов Я.В., Пятов М.Л. [3], категорія «гудвіл» почала
використовуватися в англійській комерційній практиці ще у 15-му
столітті. В буквальному розумінні вона означала «добру волю»
учасників комерційних угод у наданні поступок з обох сторін.
Довгий час термін «good will» складався з двох самостійних
слів, але з 1786 року пишеться одним словом [4]. «Good» в
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буквальному перекладі з англійської мови означає «добре»,
«доброякісний», «надійний»; «will» має велику кількість значень.
Таким чином можна говорити про те що буквальний переклад терміну
«good will» не дає конкретного уявлення про його значення.
Сучасні англо-російські економічні словники перекладають
«goodwill» як доброзичливість, добру волю, умовну вартість репутації
та ділових зв’язків фірми, грошову оцінка невідчутного капіталу [5].
Широке розповсюдження в англо-американській фінансовій та
бухгалтерській літературі категорія «гудвіл» отримала в кінці 19-го
століття. Особлива увага стала приділятися гудвілу, коли на практиці
було визначено, що підвищений попит на продукцію компанії
створюється групою факторів, вартісне вираження яких не
відображається в обліку, наприклад, репутація та професійні якості
провідних менеджерів, ділові зв’язки, що обумовлюють виникнення
додаткового прибутку [6].
В 1891 р. англійський бухгалтер Ф. Мор запропонував підходи
до оцінки гудвілу на основі генерованих ним додаткових доходів. А
першою книгою, що цілком присвячена гудвілу, стала робота
професора Лоуренса Діксі «Гудвіл та його відображення на рахунках
бухгалтерського обліку». Вона вийшла у 1897 році у Лондоні. Автор
стверджував, що гудвілом називається «вигода, отримана від репутації
та комерційних зв’язків придбаної компанії, та від імовірності, що
клієнтура цієї фірми залишиться вірна і новому власнику». З того часу
саме англійці приділяли гудвілу багато уваги. У період з 1897 по 1970
роки англійськими авторами було написано більше 200 статей та 30
монографій, присвячених вивченню даної категорії [7].
У другій половині ХХ століття гудвіл був визначений
стандартами. Американської асоціації оцінщиків як «добре ім’я»
фірми, яке складається з ділової репутації, взаємовідносин з
клієнтами, розташуванням підприємства [8].
У вітчизняній практиці термін «гудвіл» вживають під час
купівлі-продажу підприємств і він дедалі ширше входить у вітчизняну
практику. Досить ще раз зазначити, що цей термін згадується у 38
законодавчих актах України. Проте визначення гудвілу, які наводяться
у законодавчих та нормативних актах, відрізняються в основному
визначеннями його як результату порівняння вартостей, тобто гудвілу,
що виникає під час придбання [9].
В економічній літературі під гудвілом розуміють сукупність
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нематеріальних чинників (активів), наявність яких забезпечує
конкурентні переваги для підприємств і дає можливість отримувати
додатковий дохід, тобто переваги не відображені в обліку. До
основних складових гудвілу належать технології, ноу-хау, фірмові
найменування, компетенція та знання персоналу, бази даних, місце
розташування, зв'язки [10].
Систематизацію поглядів науковців щодо економічного змісту
гудвілу представлено у таблиці 1.
Таблиця 1
Трактування економічної категорії гудвіл
№
з\п

Автор, джерело

1

П. Цибульов

2

О. Бєліков

Визначення, сутність
Гудвіл – серйозний елемент бізнесу там, де
ви маєте справу з інтелектуальною
власністю. Якщо ви цим правильно
користуєтесь, це корисно, якщо ви не
знаєте деталей, вам доводиться сплачувати
зайві податки [11].
Гудвіл ( від англ. добра воля), тобто
готовність покупця заплатити більше
сумарної вартості активів. Гудвіл нематеріальний актив, вартість якого
визначається як різниця між балансовою
вартістю активів підприємства та його
звичайною
вартістю
як
цілісного
майнового
комплексу,
що
виникає
внаслідок
використання
кращих
управлінських якостей, домінуючої позиції
на ринку товарів (робіт, послуг), нових
технологій тощо. Інакше кажучи, «гудвіл»
набуває свого значення тільки у випадку
продажу (покупки) компанії в цілому,
існує як фактор перевищення ринкової
оцінки сукупних активів компанії над
сумою індивідуальних ринкових цін цих
же активів, розглянутих окремо. Водночас
«гудвіл» – це ціна, яка сплачується за
репутацію компанії, її зв’язків, вигідне
становище,
рентабельність
активів,
показують
у
балансі
придбаного
підприємства й амортизують за рахунок
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майбутніх економічних переваг [12]

Продовження табл. 1

3

Ткаченко Н.М.

4

Р. Грачова

Гудвіл – сукупність нематеріальних
чинників
(активів),
наявність
яких
забезпечує конкурентні переваги для
підприємств і дає можливість отримувати
додатковий дохід, тобто переваги не
відображені в обліку. До основних
складових гудвілу належать технології,
ноу-хау,
фірмові
найменування,
компетенція та знання персоналу, бази
даних, місце розташування, зв’язки [13].
Гудвіл - це та частка майбутніх прибутків,
яка, так би мовити, "за законами совісті"
має
належати
ще
попередньому
власникові, незважаючи на те, що їх
отримуватиме вже його наступник.
Відшкодовуючи
продавцеві
вартість
гудвілу, покупець ніби наперед віддає цю
частку, сподіваючись, своєю чергою, на
повернення цих коштів у майбутньому
разом з новими прибутками, тобто на
капіталізацію цих витрат. Ось чому на
вартість
гудвілу
нараховується
амортизація [14].

Висновки. Питанням гудвілу спеціалісти приділяють все
більше уваги, проте даний нематеріальний актив досі є недостатньо
вивченим. Приклади розвитку гудвілу, що наводяться в перекладних
виданнях, більшою мірою стосуються великих, всесвітньо відомих
компаній.
Тому доцільним є виділення таких складових елементів, що
формують позитивний гудвіл підприємства :
- відомість торгової марки чи назви фірми;
- реклама та просування продукції;
- наявність стабільних споживачів;
- наявність постійних постачальників;
- висока якість продукції;
- вигідне територіальне розташування торгових точок;
- високий рівень кваліфікації персоналу та використання
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кращих управлінських якостей;
- використання нових технологій, ліцензій, патентів.
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Досліджено економічний зміст категорії ―основні засоби‖ у сучасних умовах.
Проведено аналогію між категоріями ―основні засоби‖ та ―основні фонди‖.
Обґрунтовано визначення ―основних засобів‖, яке об’єднує в собі критерії
бухгалтерського обліку та податкового законодавства.
Ключові слова: основні засоби, основні фонди, засоби праці.
Investigated the economic content of the term "fixed assets" under present-day
conditions. Draw an analogy between the term "fixed assets" and "fixed assets". Propounded
a definition of "fixed assets" which includes the criteria of accounting and tax legislation.
Keywords: the fixed assets, capital assets, lab our facilities.

Постановка проблеми. У сучасних умовах функціонування
підприємств неможливо представити будь-який господарський процес
без використання основних засобів та їх модернізації. Важливу роль у
підвищенні ефективності використання основних засобів відіграє
належно організований бухгалтерській облік, де однією з умов такої
організації є чітке визначення їх економічної суті.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженнями
питання економічної суті основних засобів займалися такі вчені: Б.М.
Данилишин, О.В. Кленін, П.В. Круш, О.А. Наумчук та інші. Однак, на
даний час немає узгодженості між дослідниками щодо суті та
термінології основних засобів.
Мета дослідження. Метою дослідження є з’ясування
економічної суті категорії ―основні засоби‖ шляхом порівняння
наведених визначень у різних нормативно-правових документах і
працях вчених, обґрунтування власного визначення цієї категорії.
Виклад основного матеріалу. Основні засоби як окрему
категорію визнають не лише в бухгалтерському обліку, але і в
податковому законодавстві, економічній теорії і в інших науках.
В економічній літературі досить часто можна зустріти поняття
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―основні фонди‖ яке співставляють із поняттям ―основні засоби‖. Так
вчені В.А.Сусід та Ю.В. Пономарьова під основними фондами
розуміють: ―засоби праці, які використовуються в процесі
виробництва тривалий час (впродовж періоду, який перевищує 365
календарних днів від дати їх вводу до експлуатації), зберігаючи при
цьому свою натурально-речовинну форму, а їхня вартість
переноситься на виготовлений продукт поступово по мірі
використання‖ [9, с.85], що є аналогічним визначенню основних
засобів вченими В.І. Блонською, Т.Г. Васильцівим, С.С. Гринкевич [2,
с.252 ].
Але, вчені Л.К. Сук і Н.Г. Виговська розрізняють поняття
―основні засоби‖ і ―основні фонди‖. Під першим – розуміють
сукупність матеріально-речових цінностей, а під другим – джерела
формування основних засобів [10].
Якщо звернути увагу на теорії К. Маркса, якими керувався
вчений Н.Л. Сирота, що виробництво можливе при наявності трьох
елементів: праці, засобів праці та предметів праці. За К. Марксом
―засоби праці є річ або комплекс речей, які людина ставить між собою
і предметом праці і якими вона користується як провідником своїх дій
на цей предмет. Вона користується механічними, фізичними,
хімічними властивостями речей для того, щоб відповідно до своєї
мети застосовувати їх як знаряддя на інші речі дане визначення
―засобів праці‖ за своїм змістом відповідає поняттю ―основні засоби‖
[4, c.176].
Згідно з Економічним енциклопедичним словником, основні
фонди – це техніко-економічна форма засобів праці, що функціонують
у виробничому процесі протягом багатьох кругооборотів, частково в
міру зношування, переносять свою вартість на новостворений
продукт, відтворюючись через кілька виробничих циклів, але не
розкриваючи своєї соціально-економічної сутності. Отже, засоби праці
є матеріальною основою виробничих фондів. Але існує різниця між
даними поняттями: до складу основних фондів не входять основні
засоби, які не мають вартості, в цей же час до них відносять засоби
праці, які характеризуються особливостями способів перенесення і
обороту своєї вартості; основні засоби виступають елементом
трудового потенціалу незалежно від суспільно економічних умов і
саме тому вони складають матеріальну основу як основного капіталу,
так і виробничих фондів [1].
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Вчений І.В. Ковальчук стверджує, що ―основні засоби – це
вартісна форма існування засобів праці, які тривалий час, не змінюючи
при цьому своєї натуральної форми, багаторазово беруть участь у
процесі виробництва, поступово спрацьовуються й частинами
(шляхом амортизаційних відрахувань) переносять свою вартість на
вартість виготовленої продукції‖ [4, с.131].
Економічна література трактує поняття ―основні засоби‖ з
різних сторін відповідно до часу, коли були висловлені твердження і
від теорій до яких схильні дослідники. І урівнювати поняття основні
засоби та основні фонди недоречно, оскільки основні фонди являють
собою вартісний вираз основних засобів, тобто величину вкладеного у
них капіталу.
Отже, в економічній теорії під основними засобами розуміють
засоби праці, які: експлуатуються у виробництві тривалий час; не
змінюють свою фізичну форму; переносять свою вартість на готовий
продукт частинами, за допомогою амортизаційних відрахувань.
Згідно з П(С)БО 7 ‖основні засоби - матеріальні активи, які
підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва
або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим
особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних
функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації)
яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за
рік)‖ [7]. Оскільки П(С)БО написані з урахуванням вимог
міжнародних стандартів, то поняття ―основні засоби‖ звучить
ідентично. Згідно з 6 параграфом МСБО16 основні засоби – це
матеріальні об’єкти, що їх утримують для використання у виробництві
або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для
адміністративних цілей; використовуватимуть, за очікуванням,
протягом більше одного періоду [5].
Дані критерії до визнання основних засобів є аналогічними в
усіх країнах, але окрім поданих, в деяких країнах виділяють вартісний
критерій. Це такі країни, як: Німеччина, Білорусія, Росія та ін. У
кожній країні встановлено індивідуальну величину якій має
дорівнювати або перевищувати вартість об’єкта, щоб його можна було
віднести до категорії ―основні засоби‖.
Вартісний критерій присутній у терміні податкового
законодавства, де під основними засобами розуміють – матеріальні
активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування
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ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних
інвестицій,
автомобільних
доріг
загального
користування,
бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не
перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і
нематеріальних активів), що призначаються платником податку,
вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у
зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк
корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в
експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо
він довший за рік) [6]. Даний термін з’явився у зв’язку з прийняттям
Податкового кодексу.
Наведений термін в Податковому кодексі є чимось середнім між
визначенням основних засобів наведеним у П(С)БО 7 і визначенням,
яке було у Законі України ―Про оподаткування прибутку підприємств‖
хоча повної гармонійності в цих поняттях досягнути, так і не вдалося.
Окрім цього Податковим кодексом України збільшено вартість
об’єктів, які відносяться до категорії основних засобів, з 1000 гривень
до 2500 гривень, ця вартість вступить в дію з 1 січня 2012 року, а всі
об’єкти вартість яких менша за встановлений ліміт напевно будуть
віднесені на малоцінні необоротні матеріальні активи, хоча це не
регламентується Податковим кодексом України.
Висновки. Отже, дослідження показують, що немає єдиного
тлумачення терміну ―основні засоби‖ як в нормативно-правових
документах, так і серед вчених. У зв’язку з цим нами запропоноване
власне тлумачення терміну ―основні засоби‖, що базується на
результатах проведеного дослідження та економічній доцільності - це
матеріальні активи, які використовуються підприємством у процесі
своєї діяльності, вартість яких перевищує 2500 гривень за одиницю,
яка зменшуватиметься шляхом нарахування амортизаційних
відрахувань, та строком корисного використання більше 1 року.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Економіка
кожної країни має індивідуальні характеристики, що приводить до
розбіжностей у обліку та звітності. В той же час розширення
міжнародних зв’язків, виникнення світових ринків капіталу, створення
міжнародних компаній зумовлюють необхідність впровадження
єдиних правил і процедур ведення фінансового обліку і складання
фінансової звітності. З введенням МСФЗ на правовому полі України
виникає безліч проблем та ситуацій технічного характеру, зокрема,
суб'єкти господарювання, які повинні будуть складати звітність
відповідно до вимог МСФЗ, мають вкласти значні кошти на
впровадження нових стандартів і покриття відповідних витрат, а
також постає питання контролю правильності бухгалтерської
звітності, складеної за МСФЗ, з боку державних органів і професійних
об'єднань бухгалтерів та аудиторів.
Оборотні активи являються найбільш мобільною складовою
майна підприємства, тому від правильного обліку та управління ними
залежать показники ділової активності, фінансової стійкості,
рентабельності тощо.
Саме тому питання організації обліку оборотних активів згідно
МСФЗ є актуальними не тільки з позицій їх теоретичного розгляду,
але й практичного застосування.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питання гармонізації та уніфікації фінансової
звітності досліджують багато науковців, економістів, аудиторів. Так,
питання щодо процесу трансформації фінансової звітності України
відповідно до принципів МСФЗ висвітлювалось у працях таких
відомих науковців, як В. Лень, В. Рядська, Ф. Бутинець, С. Голов, В.
Костюченко, С. Кузнєцова, Н. Литвин, Т. Малькова, В.Швець, та ін..
Однак не менш важливим для вирішення даної проблеми є питання
конвергенції та імплементації, тобто зближення та запровадження в
Україні принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності
згідно МСФЗ, а також визначення основних напрямів удосконалення
бухгалтерського обліку в Україні на основі міжнародного досвіду.
Також в сучасних наукових дослідженнях процес гармонізації
фінансового обліку висвітлено в загальному плані, а саме в контексті
впливу на річну фінансову звітність, не враховано окремі
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методологічні аспекти обліку та оцінки окремих його елементів. Тому
в даній науковій роботі розглянуто окремо сутність бухгалтерського
обліку оборотних активів згідно МСФЗ. Крім того, для більшості
науковців аналіз оборотних активів включає лише аналіз запасів, а
аналіз дебіторської заборгованості, поточних фінансових інвестицій та
поточних біологічних розглянуто несуттєво.
Цілі статті. Метою цієї статті є теоретичне дослідження
методики бухгалтерського обліку та оцінки оборотних активів в
процесі конвергенції та імплементації Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку (далі – П(с)БО) з МСФЗ.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В умовах
інтеграції України до світового економічного простору, перехід
бізнесу до системи обліку за міжнародними стандартами фінансової
звітності став нагальною потребою. Тому, починаючи з 1 січня 2012 р.
публічні акціонерні товариства, банки, страхові організації, а також
підприємства, що провадять господарську діяльність за видами,
визначеними переліком Кабінету Міністрів України (далі–КМУ),
складатимуть фінансову та консолідовану фінансову звітність за
МСФЗ, опублікованими на офіційному сайті Міністерства фінансів
України. Інші підприємства зможуть самостійно визначати доцільність
застосування МСФЗ на підставі рішення власника, або за
погодженням з контролюючими органами. Це має допомогти зробити
фінансову звітність прозорою, зрозумілою, що дозволить на більш
вигідних умовах залучати іноземні інвестиції та кредити [3].
Проблема обліку оборотних активів є актуальною, оскільки
оборотні активи є засобами господарюючого суб’єкта, які потрібні
підприємству для його функціонування у різних формах діяльності з
метою одержання прибутку, а прибуток – це найголовніша мета
діяльності підприємства.
МСФЗ не вимагають дотримуватися визначеного переліку або
формату, в якому мають подаватися статті активу в балансі. Тому
поняття «оборотні активи» у міжнародній практиці майже не
вживається, оскільки підприємства самостійно визначають зазначений
перелік статей, в залежності від особливостей господарської
діяльності.
Отже, українським підприємствам більш доцільно залишити
розташування статей балансу у порядку їх ліквідності, оскільки це
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полегшить процес проведення фінансового аналізу для визначення
фінансового стану та платоспроможності фірми.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика обліку та оцінки оборотних активів
згідно П(с)БО та МСФЗ
№п/п

Порівнювані
показники

1.

Тлумачення
термінів

2.

Оцінка:
при
оприбуткуванні

2.1

на дату балансу

3

Визначення
сумнівної
дебіторської
заборгованості

Дебіторська заборгованість
П(с)БО 10 «Дебіторська МСБО 39 «Фінансові
заборгованість»
інструменти:визнання та
оцінка», МСФЗ 1 «Подання
фінансових звітів», МСБО
32«Фінансові
інструменти:розкриття та
подання»
сума заборгованості
визначення дебіторської
дебіторів підприємству
заборгованості не надається
на певну дату
за первісною вартістю
за
собівартістю, яка є
справедливою вартістю
компенсації, наданої або
отриманої
за них
за чистою реалізаційною за
вартістю
амортизованою собівартістю
із застосуванням методу
визначення за
ефективною ставкою відсотка
безнадійна дебіторська
визнання сумнівної
заборгованість –
дебіторської заборгованості
поточна дебіторська
відбувається в наступних
заборгованість, щодо
випадках: значні фінансові
якої існує впевненість
труднощі емітента;
про її неповернення
фактичний розрив контракту,
боржником
наприклад, невиконання умов
або за якою минув строк угоди або прострочена
позовної давності.
заборгованість щодо
Сумнівний борг –
сплати відсотка або основної
поточна
суми.
дебіторська
Конкретне визначення
заборгованість, щодо
відсутнє.
якої існує невпевненість
її погашення
боржником
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Продовження табл. 1
4

5

Резерв сумнівних
боргів

резерв сумнівних боргів
визначається, виходячи з
платоспроможності
окремих дебіторів, за
питомою вагою
безнадійної
заборгованості в
чистому доході від
реалізації продукції,
товарів, робіт,
послуг на умовах
наступної оплати або на
основі класифікації
дебіторської
заборгованості
поточна та
довгострокова.

методи розрахунку величини
резерву
сумнівних боргів не
передбачаються.

Види
ініційована підприємством та
дебіторської
неініційована.
заборгованості
Запаси (включаючи незавершене виробництво, готову продукцію, товари)

№п/п

Порівнювані
показники

П(с)БО 9 «Запаси»

МСБО 2 «Запаси»

1.

Тлумачення
термінів

активи, які:
утримуються для продажу в
звичайному ході бізнесу;
перебувають у процесі
виробництва для такого
продажу;
існують у формі основних чи
допоміжних матеріалів для
споживання у
виробничому процесі або при
наданні послуг.

2.

Оцінка:
при
оприбуткуванні
на дату балансу

активи, які:
утримуються для
подальшого продажу за
умов звичайної
господарської
діяльності;
перебувають у процесі
виробництва з метою
подальшого продажу
продукту виробництва;
утримуються для
споживання під час
виробництва продукції,
виконання робіт та
надання послуг, а також
управління
підприємством.
в більшості випадків за
первісною вартістю
за найменшою з двох
оцінок: первісною
вартістю або чистою

чиста вартість реалізації

2.1
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вартістю реалізації.

Продовження табл. 1
2.2

при вибутті

№п/п

Порівнювані
показники

1.

Тлумачення
термінів

2.

Оцінка:
при
оприбуткуванні

2.1

на дату балансу

№п/п

Порівнювані
показники
Тлумачення
термінів

1.

ідентифікованої
метод конкретної
собівартості відповідної
ідентифікації,
одиниці запасів;
середньозваженої
середньозваженої
собівартості
собівартості;
метод за формулою «перше
собівартості перших за
надходження – перший
часом надходження запасів
видаток» (ФІФО)
(ФІФО); нормативних
метод стандартних
затрат;
(нормативних) витрат,
ціни продажу.
метод роздрібних цін.
Поточні фінансові інвестиції
П(с)БО 12 «Фінансові
МСБО 32 «Фінансові
інвестиції»,
інструменти: розкриття та
П(с)БО 2 «Баланс»
подання»;
МСБО 39 «Фінансові
інструменти: визнання та
оцінка». МСБО 7 "Звіт про
рух грошових коштів"
інвестиції, які утримуються інвестиції на термін, що не
підприємством на строк,
перевищує одного року, які
що не перевищує один рік,
можуть бути вільно
і які можуть бути вільно
реалізовані в будь-який
реалізовані в будь-який
момент
момент
за собівартістю
за собівартістю

за справедливою вартістю.
Поточні біологічні активи
П(с)БО 30 «Біологічні
активи»
біологічні активи, здатні
давати
сільськогосподарську
продукцію та/або додаткові
біологічні активи,
приносити в інший спосіб
економічні вигоди
протягом періоду, що не
перевищує 12 місяців, а
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також тварини на
вирощуванні та відгодівлі

Продовження табл. 1
2.

Оцінка:
при
оприбуткуванні

згідно П(с)БО 9 «Запаси»
або П(с)БО 7 «Основні
засоби»

2.1

на дату балансу

за справедливою вартістю,
зменшеною на очікувані
витрати на місці продажу.

за його справедливою
вартістю мінус попередньо
оцінені
витрати на місці продажу
згідно МСБО 2 «Запаси» або
МСБО 16 «Основні засоби»
за його справедливою
вартістю мінус попередньо
оцінені
витрати на місці продажу
згідно МСБО 2 «Запаси» або
МСБО 16»Основні засоби»

До оборотних активів згідно П(с)БО 2 "Баланс" відносять
виробничі запаси, поточні біологічні активи, незавершене виробництво, готова продукція, товари, векселі одержані, дебіторська
заборгованість за товари, роботи, послуги, дебіторська заборгованість
за розрахунками (з бюджетом, за виданими авансами, з нарахованих
доходів, із внутрішніх розрахунків), інша поточна дебіторська
заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх
еквіваленти, інші оборотні активи [1].
Далі розглянемо, які ж основні відмінності в обліку, оцінці та
звітності необхідно врахувати українським підприємствам при поданні
фінансової звітності за МСФЗ.
Для наочного викладення матеріалу, доцільно систематизувати
результати досліджень по обліку та оцінці оборотних активів
підприємства згідно П(с)БО та МСФЗ у нижченаведеній таблиці 1
[1;2].
Отже, з вищенаведеного матеріалу можна виділити ряд переваг
та недоліків запровадження принципів МСФЗ на Україні і його впливу
на облік і оцінку оборотних активів.
Переваги:
- підвищення інвестиційної привабливості України, залучення
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додаткового іноземного капіталу;
- забезпечення порівнянності звітності зарубіжними компаніями;
- ще один крок до інтеграції з Європейським Союзом;
- загальні засади ведення обліку оборотних активів не зміняться,
лише зміниться правила визначення оцінки на певну дату кожного
виду оборотних активів згідно з відповідним стандартом.
Недоліки:
- відсутність у більшості вітчизняних вузів реальної підготовки
спеціалістів з МСФЗ;
- збільшення навантаження на бухгалтерські служби
підприємств, необхідність ведення потрійного обліку (фінансового: за
П(с)БО та МСФЗ, а також податкового);
- необхідність нового програмного забезпечення для ведення
бухгалтерського обліку за МСФЗ, що несе за собою великі витрати для
підприємств;
- імовірність викривлення значної частини інформації про
оборотні активи, складеної за МСФЗ, яка надана користувачам
фінансової звітності, оскільки більшість міжнародних стандартів
зобов’язує активи та зобов’язання відображати за справедливою
вартістю, визначення якої в Україні до кінця законодавчо не
врегульовано.
Висновки. В результаті проведеного теоретичного дослідження
процесу імплементації МСФЗ в Україні та його впливу на облік
оборотних активів визначено:
1) імовірність виникнення помилок при обліку оборотних
активів та складанні звітності за МСФЗ, оскільки порядок оцінки
оборотних активів за П(с)БО та МСФЗ значно відрізняється;
2) більшість принципів МСФЗ присвячена оцінці активів та
зобов’язань за справедливою вартістю, що може ускладнювати процес
обліку;
3) запровадження в Україні МСФЗ є нагальною необхідністю,
але даний процес має ряд переваг та недоліків.
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Розглянуто цілі та бази розподілу непрямих затрат. Висвітлено методи
розподілу непрямих затрат, які широко використовуються на практиці та
сформульовані проблеми, які виникають при розподілі непрямих затрат.
Ключові слова: непрямі витрати, база розподілу непрямих витрат, собівартість
продукції.
Aims and base allocation of indirect costs. It covers the methods of allocation of
indirect costs, which are widely used in practice and set out the problems that arise in the
allocation of indirect costs.
Keyword: indirect costs, indirect cost allocation base, production costs.

Постановка проблеми. Проблема розподілу непрямих затрат
виникла у зв'язку із необхідністю визначення повної собівартості
одиниці продукції. Для цього до прямих затрат потрібно додати
частину непрямих, наявність яких обумовлена також процесом
діяльності підприємства. Важливо здійснювати розподіл непрямих
затрат у випадку, коли ціна продукції визначається на основі її повної
собівартості. Вилучення непрямих затрат із собівартості може
призвести до необґрунтованого заниження ціни реалізації, внаслідок
чого підприємство не зможе відшкодувати всі затрати, а, отже, досягти
рівня рентабельності та вижити, якщо така ситуація буде
продовжуватись тривалий період. За цих умов, першочерговим є
визначення адекватного до умов господарювання вітчизняного
підприємства методу розподілу непрямих затрат.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання обліку та
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управління затратами приділяли значну увагу такі вчені та практики, як
Бачинський В. І., Белоусова І. А.., Бутинець Ф. Ф., Голов С. Ф., Друрі К.,
Куцик П. О., Мних Є. В., Озеран В. О., Палій В., Пушкар М. С., та ін.. Огляд
літературних джерел з досліджуваної проблеми свідчить, що існують різні
погляди на класифікацію та методи розподілу непрямих затрат. Високо
оцінюючи внесок вітчизняних та зарубіжних спеціалістів у розробку
різноманітних аспектів управлінського обліку, варто зауважити, що ці наукові
дослідження є дискусійними.
Метою статті є. Критичний аналіз існуючих методів розподілу
непрямих затрат та оптимізація процесу їх вибору відповідно до
специфіки діяльності вітчизняних підприємств.
Виклад основного матеріалу. Непрямі затрати у момент їх
здійснення не можливо прямо віднести до конкретного об’єкта обліку
затрат. Тому такі затрати обліковують на окремих накопичувальнорозподільних рахунках і періодично (як правило, у кінці звітного
періоду) розподіляють і списують на об’єкти обліку затрат
пропорційно до попередньо встановленої бази розподілу.
Перш за все, необхідно з’ясувати змістове навантаження терміну
«непрямі затрати». Дослідивши та критично проаналізувавши думки
вітчизняних та закордонних вчених, вважаємо, що непрямі затрати –
це затрати, що не можна віднести безпосередньо до певного об’єкта
затрат економічно доцільним шляхом.
Слід зазначити, що розподіл непрямих затрат необхідно
здійснювати в обов’язковому порядку, оскільки це сприятиме
стимулюванню виробництва більш прибуткової продукції та
ефективного використання наявних на підприємстві ресурсів у вигляді
оборотного та основного капіталу. Сформульовані нами основні цілі
розподілу непрямих затрат наведено в табл.1.
Таблиця 1
Цілі розподілу непрямих затрат
Основні групи цілей
Мета розподілу
Оцінка запасів та
для визначення повної собівартості, яка є
фінансових результатів базою довгострокової ціни
для визначення фінансових результатів
Стимулю-вання
окремих видів продукції, а, отже,
результатів діяльності стимулювання
виробництва
більш
прибуткових із них
Прийняття економічно для прийняття рішень щодо оптимізації
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правильних рішень

асортименту,
придбання
нового
обладнання та ефективного використання
наявного, а також розподілу капіталу між
структурними підрозділами та видами
продукції
Продовження табл. 1
Контроль за відшкоду- для ефективного контролю за затратами з
ванням всієї сукупності метою їх скорочення та відшкодування в
затрат
повному обсязі
Дослідження показали, що розподіл і перерозподіл затрат надзвичайно трудомісткий процес, пов'язаний з високим ступенем
умовності. Спостерігається достатньо щільний зв'язок, внаслідок якого
більш висока точність розрахунків потребує використання більш
затратної технології. Такий зв'язок пояснюється більшою етапністю
розподілу та перерозподілу непрямих затрат.
Отже, необхідно прикладати значні зусилля (методи, прийоми,
розрахунки) для точного (справедливого) визначення частини непрямих затрат, що підлягають віднесенню на об'єкт калькулювання.
Саме тому попередньо слід встановити ступінь необхідної
точності для вирішення конкретних цілей, які ми намагаємось
вирішити на основі одержаних результатів. Відповідно до цього
можна виділити декілька критеріїв, якими слід керуватись,
здійснюючи процес розподілу та перерозподілу непрямих затрат:
- критерій причинно-наслідковий означає наявність щільного
зв'язку між об'єктом обліку, на який розподіляються затрати, і
величиною затрат, які підлягають розподілу;
- критерій затрати-вигода, використання якого пов'язано із
зіставленням результату (ефекту для досягнення мети), отриманого від
розподілу, та затрат, понесених внаслідок використання конкретної
технології розподілу;
- критерій справедливого розподілу має важливе значення при
визначенні цін за умови, коли попит не впливає на ціну, а, отже, на
собівартість продукції.
Можна сформулювати низку проблем, які виникають при
розподілі непрямих затрат:
- величину непрямих затрат неможливо точно оцінити у процесі
виробництва конкретної продукції, що пояснюється відсутністю
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можливості прослідкувати їхній шлях як елемента;
- не всі непрямі затрати виникають одночасно з процесом
виробництва: одні передують йому, а інші виникають значно пізніше.
Інколи непрямі затрати є навіть тоді, коли відсутні прямі затрати,
зокрема, у разі припинення виробництва, пов'язаного з
реконструкцією та модернізацією обладнання - непрямі затрати
неможливо або майже неможливо проконтролювати, оскільки вони є
багатоелементними, і тому мають різну поведінку під впливом
різноманітних факторів, наприклад, зміни обсягу діяльності;
- непрямі затрати виникають на різних рівнях управління
(центрів відповідальності або підприємства в цілому), тому
надзвичайно важко встановити саме ту частину затрат
(загальновиробничих, адміністративних, затрат на збут), яка повинна
бути відшкодована за рахунок доходу, отриманого внаслідок
функціонування того чи іншого центру відповідальності чи реалізації
того чи іншого виду продукції.
Розподіл непрямих затрат на об'єкти калькулювання включає
такі основні елементи:
а) вибір об'єкта калькулювання, на який розподіляються непрямі
затрати (окремий продукт, група продуктів, центр відповідальності);
б) вибір бази розподілу затрат;
в) розрахунок ставки (коефіцієнта) розподілу, яка обчислюється
як частка від ділення загальних накладних затрат і величини бази
розподілу;
г) розрахунок накладних затрат, що підлягають віднесенню на
об'єкт обліку та обчислюються як добуток ставки розподілу і величини
бази розподілу, яка відповідає цьому об'єкту. або його профілактикою;
Проведені дослідження показали, що сьогодні у світовій
практиці широко використовуються такі методи розподілу непрямих
затрат:
1.Спрощений метод розподілу (єдина для підприємства ставка
розподілу, непрямі затрати припадають на всі види продукції,
незалежно від того, в якому структурному підрозділі вони були
виготовлені).
Проте, вважаємо, що єдину ставку розподілу непрямих затрат
доцільно використовувати тільки у випадку, коли всі підрозділи
підприємства споживають непрямі затрати приблизно в однаковій
пропорції, або коли на всі види робіт всіх підрозділів витрачається
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однаковий час. У решті випадків використовують двоступеневий
процес розподілу непрямих затрат.
2.Двоступеневий процес розподілу непрямих (адміністративних)
затрат характерна така етапність:
- на першому етапі затрати розподіляються за центрами
відповідальності (основними та допоміжними цехами);
- на другому етапі - за місцями виникнення затрат (дільницями);
- на третьому - за видами продукції (об'єктами калькуляції").
Чим більша етапність розподілу непрямих затрат, тим більш
сумнівною виглядає точність собівартості об'єкта, на який розподіляються накладні затрати.
3.Метод пайового розподілу: пропорційно до заробітної плати,
одиниці виготовленої продукції, вартості виробничих запасів. Але
існує й інший метод, який в нашій практиці ще не використовувався метод пайової участі розподілу пропорційно до основних витрат.
Основним критерієм вибору методу розподілу затрат повинен
стати щільний зв'язок об'єкта обліку з величиною затрат.
Важливим етапом є розподіл накладних затрат безпосередньо
між об'єктами калькулювання. Для цього необхідно вибрати найбільш
прийнятну базу розподілу, яка забезпечила б зв'язок між накладними
затратами та причинами, що впливають на величину затрат.
Бази розподілу виробничих накладних затрат можна поділити
на:
1) Прямі затрати на оплату праці - найбільш розповсюджена
база розподілу накладних затрат. Як правило, робить незначний вплив
на динаміку таких затрат, як затрати на обслуговування обладнання,
ремонт і т.п.
2) Людино-години - з’явилась в кінці XIX ст. Проста в
розрахунку. Може використовуватися для складання фінансових звітів
та аналізу управлінських рішень. Відсутній зв’язок з часом роботи
машин.
3) Прямі затрати матеріалів - відсутній зв’язок з числом
виробничих накладних затрат (витрати на заробітну плату
управлінського та іншого персоналу підрозділу (цеху) не залежать від
динаміки прямих матеріальних затрат.
4) Машино-години - фактори, вибрані в якості баз розподілу,
суттєво впливають на виробничі непрямі затрати, особливо на затрати,
пов’язані з обслуговуванням обладнання.
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5) Прямі затрати - різниця у продукції при використанні даної
бази розподілу повинна бути незначною.
6) Випуск продукції - використання даної бази розподілу
можливе при виконанні наступних умов – продукція, що
виготовляється повинна бути однорідною, володіти однаковою
матеріаломісткістю, трудомісткістю і споживати рівну кількість
машинного часу.
7) Планові ставки накладних затрат - використання такої бази
можливе при наявності на підприємстві добре організованої планової
служби.
В умовах переважно ручних робіт при розподілі непрямих
витрат перевагу надають такій базі розподілу, як прямі витрати праці
та заробітної плати. В умовах широкого використання
автоматизованих та напівавтоматизованих виробничих систем
перевага надається витратам машинного часу на виготовлення
окремих видів продукції. У тих же виробництвах, де висока питома
вага витрат на матеріали і сировину (переробна, харчова та ін. галузі
промисловості), перевагу надають розподілу непрямих витрат
пропорційно масі або вартості використаної сировини.
Висновок. Визначення ефективної бази розподілу непрямих
витрат, що сприяє підвищенню достовірності даних бухгалтерського
обліку та створює передумови ефективного управління діяльністю, є
актуальною проблемою, яка залишається неузгодженою та потребує
додаткової розробки. Передумовою вибору методу розподілу при
формуванні собівартості продукції повинен стати найбільш тісний
причинно-наслідковий зв'язок бази розподілу із затратами. Через
велику кількість точок непрямого розподілу та перерозподілу затрат,
а, отже, методів розподілу, необхідно здійснювати вибір альтернатив,
а також виявляти доцільність визначення фактичної собівартості
об'єкта обліку.
Отже, для прийняття рішення щодо доцільності чи недоцільності
визначення фактичної собівартості, а також розподілу та
перерозподілу непрямих затрат, необхідно, по-перше, встановити мету
розподілу й перерозподілу затрат; по-друге, порівняти затрати на
здійснення процесу розподілу з вигодами, отриманими від
використання того чи іншого методу розподілу.
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У публікації підлягають розгляду питання теоретичного обґрунтування
проблемам банківського кредитування підприємств в Україні. Здійснений фінансовий
аналіз кредитуваня з 2007 року по 01.08.2011 року. Сформулювані проблеми розвитку
кредитування підприємницької діяльності.
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The publication shall be subject to consideration of the theoretical justification of the
problems of bank lending to enterprises in Ukraine. Lending by financial analysis from 2007
to 01.08.2011 year. Sformulyuvanni problems of development lending business.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Низхідна
динаміка кредитування резидентів, яка спостерігалася у 2009 році та
першій половині 2010 року, в ІІ півріччі призупинилася. Починаючи з
червня, за умов розширення ресурсної бази, а отже зниження вартості
кредитів ( у національній валюті), розпочався процес щомісячного
приросту залишків заборгованості за наданими кредитами (за
винятком грудня). Завдяки цьому їх загальний обсяг за 2010 рік
збільшився на 9,5 млрд. грн., або на 1,3% до 732,8 млрд. грн., (за 2009
рік – зменшився на 1,5%) [3].
Значною проблемою щодо розвитку кредитування малих та
середніх підприємств банками України є нестабільність нормативноправової бази діяльності зазначеного сектору економіки. Необхідно
відмітити відсутність чітко зорієнтованої програми підтримки малого
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та середнього бізнесу з боку держави, незважаючи на стратегічну
важливість даного сектору для економіки країни в цілому. У самого
підприємця (позичальника) існує багато внутрішніх проблем, в
вирішенні яких треба також допомогти, це: об’єднання в рамках
одного малого підприємства декількох видів діяльності, відсутність
системи самоорганізації та недостатня інфраструктура підтримки,
відсутність повної та достовірної інформації про стан та кон’юнктуру
ринку, недовіра західних партнерів, низька купівельна спроможність
населення, обмеженість джерел фінансування, низький технічний та
управлінський рівень, недостатність знань та досвіду культури
ринкових відноси, прагнення до самостійності [1].
Істотною залишається проблема необхідності надання застави
під отриманий кредит, що в півтора-два рази перевищує суму кредиту.
Малі підприємства здебільшого не володіють значними активами, а
отже не завжди мають відповідні суми та форми забезпечення за
кредитом. Тому, досить часто в процесі кредитування суб’єктів малого
та середнього бізнесу в якості застави приймають особисте майно
директора або власника фірми, що істотно зменшує зацікавленість
останніх в отриманні кредиту. Одночасно, сучасні тенденції розвитку
економіки не дозволяють банкам України проводити бланкове
кредитування. Таким чином, відсутність адекватних видів
забезпечення по кредитам суб’єктам підприємництва значно гальмує
розвиток процесу їх кредитування [2].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дану проблему досліджує багато як
вітчизняних, так і зарубіжних вчених, зокрема це такі економісти:
Пернарівський О.В, Примостка Л.О., Савлук М.І., Суторміна В.М.,
Дмитренко П.А., Зайцева А, Л. Гітман, Б. Едвард, Г. Марковіц, Дж.
Маршалл, П. Роуз, Дж. Сінкі, Ф. Фабоцці, У. Шарп та ін. [4].
Дослідженню теорії і практики організації кредитних відносин між
банківськими установами та підприємствами сприяють праці
вітчизняних вчених-економістів: І. С. Гуцала, О. В. Дзюблюка, А. М.
Мороза, М. І. Садлука, В. Т. Сусіденка та ін. Однак процес
кредитування підприємств в Україні потребує подальших наукових
розробок і досліджень [5].
Цілі статті. Метою цієї статті є дослідження проблем
банківського кредитування підприємств в Україні, а також заходи
щодо вирішення цих проблем.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. За даними НБУ
на протязі 2007-01.08.2011 років найбільшу частку в активах банку
займають кредити та заборгованість клієнтів. На протязі всієї
діяльності спостерігалась тенденція до зростання частки цих коштів в
активах. Взагалі ці показники є звичними для банківської сфери, адже
саме кредитування економіки та населення є одним з основних видів
діяльності будь-якого банку.
У 2010 році спостерігається зменшення активів (у 2011 році
кредитний портфель становив 747348 млн. грн.), тобто зменшилась
кількість надаваємих кредитів.
У 2011 році спостерігається зростання кредитного портфелю,
тобто банки України змогли не тільки швидко залучити своїх клієнтів,
але й наростити їх кількість. Це свідчить про високий професійний
рівень менеджменту в банках, виважену кредитну політику, а також
про наявність досить привабливих та вигідних банківських продуктів
не лише для банку, але й для його клієнтської бази. До того ж,
основними позичальниками банку є юридичні особи.
Надання кредитів фізичним особам банками набуває широкого
характеру. Щоб уникнути помилок, банки повинні діяти відповідно до
вимог: кредити видаються тільки в межах наявних ресурсів, що є в
розпорядженні банку. Рішення щодо надання кредитів позичальникам,
незалежно від їх розмірів, приймається колегіально (правлінням банку,
кредитним комітетом, кредитною комісією тощо) і оформляється
протоколом.
На протязі 01.01.2007 – 01.08.2011 років кредитний портфель
складається в основному з короткострокових кредитів, це свідчить про
те, що банки здійснюють достатньо обережну кредитну політику,
тобто страхують себе від ризику знецінення грошових коштів,
ринкового та політичного ризику.
У 2011 році кредитний портфель почав знову збільшуватись.
Збільшується як кредитування юридичних осіб, так і фізичних осіб.
Все ширше розвивається споживче кредитування, а це і є в основному
кредити для фізичних осіб, вони менш ризикові оскільки
забезпеченням кредиту виступає придбаний клієнтом товар. Кредити
фізичним особам–підприємцям носять зростаючий характер, це
свідчить про те що прості люди беруть набагато більше кредитів для
життя, ніж люди які хочуть створити власну справу. Фізичні особи,
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маючи розрив між їхніми можливостями і бажанням купити, з радістю
беруть кредит в банках і особливо на довгі терміни. Банки, хоча і з
радістю отримують проценти за надані кредити, все ж ризикують.
Також підвищилося довгострокове кредитування, але динаміка
його підвищення залежить в основному від кредитів фізичним особам,
оскільки дані кредити надаються на перспективу і розвиток, тобто
потребують часу для покриття затрат.
Проблемні кредити з кожним роком зростають, це не є добре для
банків. На їх структуру вплинули:
шахрайство;
навмисна затримка платежів по кредиту;
погіршення фінансового стану позичальника;
випадкова затримка платежу.
Особлива увага в загальному аналізі має приділятися
дослідженню галузевої структури кредитів, яка характеризує рівень
диверсифікації кредитів, а також галузеву спрямованість кредитної
діяльності банку.
Проблеми розвитку кредитування підприємницької діяльності
банком можна згрупувати за двома напрямками: зовнішніми та
внутрішніми.
Зовнішні фактори у свою чергу поділяються на:
Недовіра населення до банківської системи.
Обмежені можливості для розвитку малого підприємництва в
Україні, у тому числі: зайва корупціонованість економіки, тривалі
терміни оформлення дозволів і ліцензій на здійснення визначених
видів діяльності, відсутність державної підтримки, нестабільне
економічне середовище
Нестабільність законодавчої бази, що регулює розвиток малого
підприємництва в Україні.
Відсутність у представників малого бізнесу ліквідного майна,
яке вони могли б запропонувати як забезпечення кредиту.
Недосконалість законодавства, що регулює відношення, що
виникають у результаті надання майна в заставу і відчуження цього
майна банком у випадку непогашення кредиту позичальником.
Не стабільність курсу іноземної валюти
Внутрішні фактори поділяються на:
Зменшення контролюючих органів.
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Недосконала
система
визначення
платоспроможності
позичальника.
Низький рівень інформованості малих підприємців про
можливість одержання кредиту, у тому числі і без застави.
Обмеженість термінів кредитування банками суб'єктів малого
підприємництва.
Технічне супроводження.
Недостатньо розвита мережа банківських установ і недостатня
активність роботи банків з населенням
Обмеженість програми мікрокредитування
Відповідно до перелічених проблем з якими стикається як банк,
так і сам позичальник необхідно негайно розробити заходи, що їх
ліквідують чи хоча б зменшать.
Висновки. В результаті проведеного теоретичного дослідження
проблем кредитування, заходами щодо вирішення проблем будуть:
1) проведення співробітниками банків «крос»-селінгу, щодо
надання інформації малих підприємців про можливість одержання
кредиту, у тому числі і без застави;
2) передачі „back office‖ (підрозділи або окремі відповідальні
виконавці, які залежно від їх функцій забезпечують реєстрацію,
перевіряння, звіряння, облік операцій та контроль за ними) певних
функцій кредитного експерта пов’язаних з оформленням кредиту. Це
зменшить юридичний ризик та збільшить час для проведення
фінансово-економічного аналізу;
3) створити максимально прозору і зрозумілу нормативноправову базу, що регулює відносини в сфері малого підприємництва;
прискорення процедур, пов'язаних з реєстрацією й оформленням угод
суб'єктів малого підприємництва; створення гарантійних фондів, що
надають гарантії кредитним інститутам, що видають кредити під
проекти суб'єктів малого підприємництва; пільги для малих
підприємств, що виражаються у віднесенні на собівартість для цілей
оподатковування витрат, пов'язаних з одержанням і погашенням
кредитів; збільшення обсягів держзамовлень, розташовуваних серед
малих підприємств на конкурсній основі, а також обсягів
держзамовлень реально оплачених державою.
4) пропонується видачу кредитів на початок бізнесу для тих
клієнтів, сукупний дохід яких з поручителями буде достатній для
погашення щомісячних внесків, як забезпечення по кредиту може
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виступати основні фонди (транспорт, нерухомість, обладнання), яке
позичальник має намір придбати та/або майно, що належить
позичальнику (квартира, транспорт).
Більше уваги слід приділяти страхуванню ризиків в банківській
діяльності,
та
кваліфікованій
оцінці
кредитоспроможності
позичальника. Також треба достатню увагу приділяти і депозитам,
оскільки вони взаємопов’язані.
Управління процесом кредитування вимагає застосування
методів
вдосконалення,
використання
зарубіжної
практики
кредитування, широкого використання факторингу, лізингу,
іпотечного кредитування.
За останні роки спостерігається деяке пожвавлення в системі
кредитування, але все ж таки необхідно подальше вдосконалення
управління процесами банківського кредитування, використання
зарубіжного та набуття в подальшій діяльності власного досвіду.
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У статті проаналізовано основні суттєві зміни в обліковому забезпеченні
розрахунків за податком на додану вартість, введені Податковим кодексом України. В
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The article analyses the main significant changes in account providing of valueadded tax payments, imposed by the Tax Code of Ukraine. In the process of work the
contents of the basic regulations governing the method of calculation of VAT are
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Постановка проблеми. Побудова податкової системи держави є
одним з основних факторів розвитку національної економіки. В свою
чергу, оподаткування не може існувати без бухгалтерського обліку,
адже на основі даних обліку розраховуються суми, які суб’єкт
господарювання повинен сплатити до бюджету. Облік розрахунків за
податками на підприємстві повинен організовуватись так, аби робота
бухгалтерів була злагодженою і забезпечувала достовірність звітних
даних, які є базою для внутрішньогосподарського фінансового
контролю та моніторингу економічного становища країни.
З 2010 року і до сьогоднішнього дня в Україні триває
реформування податкової системи. Нещодавно введений у дію ПКУ
вже зазнав численних поправок, а зміни, внесені ним у податкову
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систему України, залишаються предметом дискусій бухгалтерів,
юристів та економістів. Нововведення в податковому законодавстві не
оминули і найбільш суперечливий за своєю економічною сутністю
податок – ПДВ. Питання, як правильно встановити елементи податку,
щоб забезпечити достатній обсяг надходжень до державного бюджету
та розвиток народного господарства і при цьому оптимізувати
обліковий процес, досі залишається відкритим.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над проблемами
обліково-аналітичного забезпечення розрахунків за ПДВ та
дослідженням механізму його впливу на економічні процеси
працювало багато вітчизняних науковців. Серед них: О. Водоп’янова,
Ю. Кловська, С. Строїч, Я.Литвиненко, І. Редько, Т. Єфименко, А.
Соколовська, П. Герасименко, С. Царук, В. Федосов, В. Оспіщев, В.
Соболь, О. Грицак, Ф. Бутинець, Н. Алпатова, Д. Петрига, І. Павлюк.
Виклад основного матеріалу. Характеризуючи ПДВ, слід
зазначити, що це непрямий загальнодержавний податок, який завдяки
високій фіскальній ефективності забезпечує найбільшу частку доходів
до Державного бюджету України. За даними Інституту бюджету та
соціально-економічних досліджень (ІБСЕД) ця частка постійно
зростає і в 2010 році становила 41,0% від усіх податкових надходжень
[7].
Як вже зазначалось вище, справляння ПДВ нерозривно
пов’язане з обліком. Облікове забезпечення розрахунків за ПДВ (а
саме: первинний і синтетичний облік, нарахування і сплата податку,
порядок складання і подання звітності) майже повністю
регламентується податковим законодавством, яке в нашій державі
досить часто змінюється, тому бухгалтери повинні слідкувати за
змінами нормативної бази та детально аналізувати їх.
Основні нормативно-правові акти, які регулюють облік ПДВ,
наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Основні нормативні документи з регулювання обліку ПДВ
№
з/п

Назва документу

Короткий зміст

1

Податковий
кодекс України від
02.12.10 №2755VI.

Регулює відносини у сфері оподаткування, визначає
вичерпний перелік податків та зборів, що
справляються в Україні, порядок їх адміністрування, компетенцію, повноваження, права і
обов’язки платників податків та контролюючих
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органів, а також відповідальність за порушення
податкового законодавства.
Облікове забезпечення розрахунків за ПДВ і
порядок його справляння регулюються розділами ІІ,
V ХІХ та ХХ ПКУ.

Продовження табл. 1

2

3

4

5

6

Наказ «Про
затвердження форми
Податкової
накладної та
Порядку її
заповнення»
від 21.12.10 №969.
Постанова «Про
затвердження
Порядку ведення
Єдиного реєстру
податкових
накладних» від
29.12.10 №1246.
Наказ «Про
затвердження
Узагальнюючого
податкового
роз'яснення
щодо подачі
уточнюючих
розрахунків
платниками
податків»
від 30.09.10 № 756.
Наказ «Про
затвердження
Положення про
реєстрацію
платників податку
на додану вартість»
від 22.12.10 №978.
Наказ «Про
затвердження форми
Реєстру виданих та
отриманих

Затверджує форму податкової накладної та порядок
її заповнення.

Порядок визначає механізм внесення відомостей,
що містяться у податковій накладній та розрахунку
коригування кількісних і вартісних показників до
неї до єдиного реєстру податкових накладних.

Описано особливості подання уточнюючого
розрахунку до декларації у випадку самостійного
виявлення помилок у визначенні податкового
зобов’язання (чи податкового кредиту).

Положення визначає порядок реєстрації,
перереєстрації, ведення реєстру платників ПДВ,
присвоєння індивідуального податкового номера,
видачі, заміни, засвідчення копій свідоцтв; форми
документів для реєстрації і її анулювання і заміни
свідоцтв платників ПДВ.
Затвердив форму Реєстру виданих та отриманих
податкових накладних та правила його заповнення і
подання.
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податкових
накладних та
Порядку його
ведення»
від 24.12.10 №1002.

Продовження табл. 1

7

Наказ «Про
затвердження форм
та порядку
заповнення і
подання податкової
звітності з податку
на додану вартість»
від 25.01.11 №41.

Затверджено форми податкової звітності з ПДВ та
правила її заповнення і подання.

Зауважимо, що серед нормативних документів, з прийняттям
яких змінювались норми ПКУ, варто виділити Закон України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм
Податкового кодексу України» від 07.07.11 №3609-VІ, адже зміни,
внесені цим законом, є найсуттєвішими. Спробуємо проаналізувати, як
змінились під впливом реформ порядок справляння та облікове
забезпечення розрахунків за податком на додану вартість.
До переліку платників ПДВ, який раніше наводився в ст. 2
Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97
№168/97-ВР, тепер у п. 180.1 ПКУ додаються: управителі майна, які
отримують його за договорами управління майном (реєстрація
платника і облік ПДВ відбувається в такому ж порядку, як і спільна
діяльність); отримувачі нерезидентських послуг, не залежно від того,
чи вони зареєстровані платниками ПДВ (у неплатників права на
податковий кредит не буде); порушники митних режимів при
звільненні від оподаткування; а також особи, які використовують
податкову пільгу не за цільовим призначенням.
Обов’язковій реєстрації платниками ПДВ, як і раніше,
підлягають суб’єкти господарювання, у яких за останні 12
календарних місяців загальна сума доходу від операцій з постачання
товарів та послуг (без урахування ПДВ) перевищує 300000 грн. (п.
181.1 ПКУ), а добровільно зареєструватися платником ПДВ тепер
зможуть ті суб’єкти, суми постачання яких іншим платникам податку
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за останні 12 календарних місяців становлять не менше 50%
загального обсягу постачання, або якщо статутний капітал
підприємства чи балансова вартість його активів перевищує 300000
грн. (згідно Закону № 3609-VІ). Отже, імпортери товарів,
постачальники товарів і послуг з використанням комп’ютерних мереж
і торговці конфіскованим майном з недостатнім для реєстрації обсягом
товарообороту не можуть зареєструватися платниками, але все одно
змушені сплачувати податок. Платник з обсягом обороту меншим, ніж
300000 грн., зараз може добровільно анулювати реєстрацію (за старим
законодавством був встановлений обов’язковий строк перебування
платником ПДВ – 2 роки) [11].
Поки що, до 1 січня 2014 року, ставки ПДВ становлять 20% і 0%
від бази оподаткування (п. 10 підр. 2 розд. ХІХ ПКУ). Нульова ставка,
як і раніше, застосовується до міжнародних перевезень, експорту та
операцій з рухомим майном, ввезеним в Україну і вивезеним з України
(ст. 195 ПКУ). Також майже незмінними лишились об’єкт
оподаткування і порядок визначення дати виникнення податкового
зобов’язання – за першою подією (ст. 187 ПКУ). Великого значення
набуло місце постачання товару чи послуги (а якщо воно не визначене
ПКУ, то за ст. 186 ПКУ це місце реєстрації постачальника). Тобто,
якщо консультаційна послуга надається резидентом резиденту –
ставка ПДВ 20%, нерезидентом резиденту – залежно від статусу
отримувача послуг (платник чи не платник ПДВ), резидентом
нерезиденту – операція не обкладається ПДВ [8].
Кількість звільнених від оподаткування операцій у 2011 році,
фактично, постійно варіюється. Наприклад, перелік медичних виробів,
операції з постачання яких звільняються від оподаткування ПДВ,
затверджений Постановою КМУ від 09.06.11 №785 проіснував 15 днів
– Постановою КМУ від 08.08.11 №867 знову затверджено новий. Коди
деяких товарів за Постановою №867 не збігаються з кодами у розділі
ХІ Митного тарифу. Отже, оподатковуватиметься товар, чи ні –
залежить від того, за яким кодом його розмитнять. Це в черговий раз
підкреслює
нестабільність
та
недосконалість
вітчизняного
законодавства.
На відміну від законів-попередників, ПКУ докладно розписує
порядок уникнення від подвійного оподаткування (ст. 103 ПКУ).
Відобразити податковий кредит за податковою накладною
можна протягом року з дня її виписки, а не протягом трьох років, як
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раніше. Платники, які застосовують касовий метод втратять право на
податковий кредит, якщо не відобразять його протягом 60 днів з дня
перерахування коштів постачальнику (п. 198.6 ПКУ).
Затверджено нові бланки податкової накладної, додатків до неї,
реєстру виданих та отриманих податкових накладних, а також
податкової декларації з ПДВ та додатків до неї. У п. 201.1 ПКУ
перераховано обов’язкові реквізити податкової накладної. Зауважимо:
серед них немає номеру свідоцтва платника ПДВ та місця
знаходження покупця. Хоча і колишні, і нові форми бланків
податкової накладної та додатків до неї (затверджені Наказом ДПАУ
№969) передбачають ці реквізити. Законом № 3609-VІ до цього
переліку додано код товару згідно з УКТ ЗЕД, який повинні зазначати
продавці імпортних і підакцизних товарів. Вимоги до заповнення
податкової накладної більш-менш чітко вказані лише в додатку до
листа ДПАУ від 06.04.11 № 9497/7/16-15172011 (листи ДПАУ не є
нормативними актами і носять лише консультаційний характер, до
того ж даний лист видано в квітні, а нові форми бланків введені у січні
2011 року), і тому через невизначеність тверджень у законодавстві на
багатьох підприємствах виникали труднощі з оформленням
документів – податкові накладні не раз доводилося переробляти і
повторно передавати контрагентам.
Кількість документів, які можуть замінити податкову накладну,
скоротили: тепер право нарахувати податковий кредит можна на
підставі транспортних квитків, рахунків за послуги зв’язку, готельні
послуги та фіскальних касових чеків (на суму до 200 грн. без ПДВ).
Тепер податкова накладна має більше значення в документуванні
операцій. Особливою інновацією в обліку ПДВ є впровадження
Єдиного реєстру податкових накладних (далі – ЄРПН), який згідно з
Постановою КМУ №1246 платники повинні вести в електронній
формі. З 01 січня 2012 року податкова накладна на суму податкового
кредиту понад 10 тис. грн. підлягатиме включенню до ЄРПН (п. 11
підр. 2 розд. ХХ ПКУ). Платник має право видати документ тільки
після того, як отримає квитанцію від ДПАУ про внесення документу
до ЄРПН. А чекати на неї можна протягом усього операційного дня –
до 23:00. Звичайно, це ускладнить обліковий процес.
Стосовно податкового періоду, то платники, яким за п. 154.6
ПКУ встановлено ставку податку на прибуток 0%, подаватимуть
декларації щоквартально, а решта – щомісяця (п. 202.1 ПКУ). Терміни
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подання податкової звітності не змінилися, а способи подання
обираються платником (п. 49.1-49.3 ПКУ), проте платники, які
належать до великих та середніх підприємств, зобов’язані подавати
декларації в електронній формі (п. 49.4 ПКУ).
Порядок виправлення самостійно виявлених помилок, загалом,
не змінився. Якщо платник подає уточнюючий розрахунок у тому ж
самому податковому періоді, у якому було виявлено помилку, штраф
становитиме 3% недоплати, а не 5%, як за старим законодавством (п.
50.1 ПКУ). Варто зауважити, що помилки, самостійно виявлені у
декларації з ПДВ, тепер можна виправити лише поданням
уточнюючого розрахунку, а не коригуванням сум у декларації за
наступний звітний період, як раніше. Строк сплати податкового
зобов’язання не змінився – 10 днів з дня граничного строку подання
декларації. Тільки якщо останній день строку сплати за календарем
вихідний, то він вже не переноситься на наступний (п. 57.1 ПКУ) [6,
8].
Передбачено багато штрафних санкцій за вчинення податкового
правопорушення, наприклад:
за несвоєчасне подання декларації – штраф 170 грн., за повторне
порушення протягом року – 1020 грн. (п. 120.1 ПКУ);
якщо контролюючий орган самостійно визначає суму
податкового зобов’язання за ст. 54 – штраф 25% суми нарахованого
зобов’язання, за повторне порушення протягом 1095 днів – 50%, за
наступні повтори – 75% (п. 123.1 ПКУ);
за незабезпечення зберігання документів, ненадання документів
податковим органам – штраф 510 грн., за повторне порушення
протягом року – 1020 грн. (п. 121.1 ПКУ) [6].
Окремі платники ПДВ тепер мають право на автоматичне
бюджетне відшкодування – скорочений період очікування коштів (до
26 днів) за результатами камеральної перевірки, яка має тривати 20
днів (п. 200.17-200.18 ПКУ). Щоправда, сьогодні автоматичне
бюджетне відшкодування отримують 24 підприємства з двох тисяч
претендентів, а отже, дана система не працює належним чином [10].
Також, згідно ПКУ за невчасне повернення бюджетного
відшкодування платники-експортери отримуватимуть пеню у розмірі
120% облікової ставки Національного банку України (п. 200.23 ПКУ).
Разом з тим, дане нововведення може стати поштовхом податківцям
для проведення перевірок – доки на підприємстві проходить перевірка,
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гроші з бюджету не надходитимуть. Усе це свідчить про те, що
наслідки впливу ПКУ на економіку нашої держави однозначно
передбачити неможливо.
Висновки. З набуттям чинності ПКУ структура податкової
системи нашої держави і її функціональне призначення змінились.
Стосовно ПДВ, його економічна сутність і методика синтетичного
обліку практично ті ж, що і були раніше, оскільки саме цей податок
забезпечує найбільшу частку надходжень до Державного бюджету
України, а зниження ставки податку та впровадження великої
кількості пільг без підвищення ставок прямих податків спричинить
збільшення бюджетного дефіциту. А от облікове забезпечення
розрахунків за ПДВ стало ще більш трудомістким процесом: до
процедури реєстрації, підготовки і внесення у регістри первинної
документації висунуто нові вимоги. Запровадження ЄРПН свідчить
про бажання податківців посилити фінансовий контроль на
підприємствах. Звичайно, це значно підвищить витрати на
адміністрування податку, що суперечить принципам податкового
законодавства, викладеним у ПКУ. До того ж, податкові органи досить
упереджено ставляться до багатьох облікових процедур (зокрема,
заповнення податкових накладних) та викладають у своїх листах
власну думку не опираючись на законодавчі норми. Так, ПКУ
скасував застарілі податки і збори та усунув подвійне оподаткування,
але попри основне своє покликання – систематизацію та
удосконалення податкового законодавства – ПКУ і прийняті з ним
підзаконні нормативно-правові акти містять велику кількість
суперечливих тверджень, неточностей, а багато нововведень щодо
ПДВ було здійснено поспішно і непродумано. Отже, вплив ПКУ на
облікове забезпечення розрахунків за ПДВ, головним чином,
негативний, а відтак норми ПКУ потребують ретельного перегляду та
поступового удосконалення.
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У статті доведено необхідність впровадження економічної діагностики у
систему контролінгу на підприємстві. Розглянуто переваги та недоліки контролінгу,
соціально-психологічні фактори що мають місце при організації контролінгу та
ускладнюють його впровадження. Доведено, що для ефективної організації
управління підприємствами, необхідним є удосконалення системи контролінгу.
Ключові слова: економічна діагностика, контролінг, підприємство,
управління.
In article necessity of realization of economic diagnostics of a control system at the
enterprise is proved. Advantages and management lacks, socially psychological factors
which interfere with control at its organization are discussed. It is proved, that for the
effective organization of a control system by the enterprise, monitoring system perfection is
necessary.
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Постановка проблеми. Значна частина підприємств України
протягом 2008-2011 років перебуває у стані фінансової кризи або на
стадії занепаду. Як наслідок, у державі набувають свого поглиблення
такі процеси, як спад промислового виробництва, будівництва,
підвищення рівня безробіття, девальвація гривні, втрата довіри
населення до банківської системи, банкрутство підприємств,
залежність від зовнішнього кредитування тощо. Навіть позитивні
зміни в економіці країни у 2011 році поки що не дозволяють
стверджувати про завершення кризового періоду[1].
Однією з причин виникнення даної ситуації є низький рівень
управління підприємством. Саме некваліфіковані та хибні дії
керівництва поставили значну кількість підприємств на межу
банкрутства, що в свою чергу було зумовлено відсутністю ефективних
регуляторних систем, зокрема контролінгу.
У розвинутих країнах світу, таких як США, Японія, Німеччина,
Велика Британія, Франція, Італія діють удосконалені системи
управління, які включають в свій склад службу контролінгу, що
відіграє роль мозкових центрів підприємств. Цілі має кожне
підприємство і бажання їхнього досягнення має кожен власник і
керівництво, тому проблема контролінгу на сьогодні має велику
актуальність.
Зважаючи на викладене вище, метою статті є дослідження
теоретичних основ контролінгу в системі управління підприємством
та розробка практичних рекомендації щодо її удосконалення шляхом
застосування економічної діагностики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням
розвитку та впровадження контролінгу в Україні і зарубіжних країнах
присвятили свої праці вітчизняні та зарубіжні вчені: В.В. Верещагін,
Е. Майер, В.І. Одновелик, О.В. Троян, О.О. Терещенко, Г.Ф. Шепітко,
Ю.П.Яковлєв та інші.
Контролінг був уперше запроваджений на підприємствах США
на початку ХХ століття. Спочатку він був сконцентрований на
фінансових питаннях, але з часом сфера його дії розширилася на
маркетинг, постачання, виробництво. В Україні він почав свій
розвиток з 1990 року, але впроваджувати службу контролінгу на
підприємствах почали досить таки недавно (з 2004 року).
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Виклад основного матеріалу дослідження. Етимологія
слова ―контролінг‖ така: англійське ―kontrolling‖ – похідний іменник
від дієслова to control – ―контролювати, керувати, управляти,
регулювати, регламентувати‖, що у свою чергу походить від
французького слова, яке означає ―реєстр, перевірочний список‖.
Контролінг – це сучасна система управління, яка дає змогу
досягати оперативні та стратегічні цілі підприємства [2-4]. Терещенко
О.О. аргументовано доводить, що стратегія є сутністю контролінгу:
―…контролінг – це системний інноваційний ресурс, орієнтований на
перспективу‖ [3, C.140]. Автори [2, 4-5] стверджують, що саме
стратегічний контролінг має бути важливою частиною всієї системи
управління, яка дозволить підприємству ефективно функціонувати та
створювати потенціал діяльності на перспективу.
Для забезпечення функціонування системи з настільки
актуальним принципом контролінг наділений наступними функціями
[5, C. 78]:
– створення і забезпечення функціонування автоматизованої
інформаційної системи управління підприємством;
– перманентний моніторинг пріоритетних напрямів фінансовогосподарській діяльності підприємства;
– координація діяльності підприємства з метою досягнення
оперативних і стратегічних цілей;
– інформаційна і консультаційна підтримка ухвалення
управлінських рішень;
– розроблення заходів для підвищення ефективності фінансовогосподарської діяльності підприємства.
Отже, контролінг не обмежується здійсненням лише
внутрішнього контролю і управлінням витратами. Рудольф Манн і
Ель-марі Майєр, видатні теоретики і практики німецького
контролінгу, інтерпретують його як біокібернетичний контур
регулювання, порівнюючи контролінг з імунною системою людини,
що здійснює спостереження за негативними відхиленнями та їх
координацію.
Основні фактори, що визначають швидкість упровадження будьякого нововведення, а також фактори, що допомагають і заважають
швидкому впровадженню контролінгу розглядаються нижче (табл. 1).
Система контролінгу є водночас постачальником і споживачем
інформації. Інформація – це сукупність відомостей, що зменшують
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ступінь невизначеності. Тому виникає необхідність у використанні
такого інструментарію, який компенсує недостатність інформації.
Таким інструментарієм може стати економічна діагностика.
Таблиця 1.
Переваги й недоліки контролінгу
Переваги контролінгу
Недоліки контролінгу
1.Підвищення
прибутковості 1. Загроза статусу груп
підприємства в коротко- й (бухгалтерії,планового
довгостроковому періодах
відділу) і осіб (нач. відділу)
2. Простота моделей

2.Несумісність з
корпоративною культурою
3. Низька сумісність з
традиційними системами
інформаційного забезпечення

3. Можливість почати з впровадження в цілому підрозділів,
щоб потім поширити досвід на
всі підприємства
4. Перші результати одразу 4. Ускладнення в порівнянні з
видні керівнику
традиційними методиками
Економічна діагностика спрямована на оцінку стану
економічних об’єктів в умовах неповної інформації, дозволяє виявити
проблеми розвитку підприємства, на їх підставі вибрати показники, які
найбільш повно описують ситуацію, розглянути їхній взаємний вплив,
зафіксувати резерви, визначити перспективні шляхи їх вирішення та
розробити заходи з усунення несприятливих ситуацій.
Економічна діагностика близька до економічного аналізу, але
вони розрізняються за цілями, завданнями, інструментарієм. Аналіз
встановлює кількісне значення параметрів, виявляє відхилення різних
параметрів від норми. Діагностика основну увагу приділяє
інтерпретації тих або інших економічних результатів діяльності
підприємства. Процес діагностування, безумовно, містить у собі
процедури аналізу.
Результати діагностики мають допомогти керівництву в
практичній розробці гнучкої стратегії розвитку підприємства,
покликаної підвищити його адаптаційну здатність і стійкість щодо
мінливих впливів зовнішнього середовища.
Висновки. Отже, для ефективної організації управління
підприємствами, керівникам пропонується сформувати:
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1.поточні і стратегічні завдання підприємства у цілому і за
окремими структурними підрозділами і службами;
2.схему
організаційної
структури,
центрів
витрат
і
відповідальності;
3.аналітичного і регулятивний блоку у системі контролінгу;
4.методику аналізу підприємницької діяльності;
5.оціночні показники діяльності підприємства і структурних
підрозділів;
6.інформаційні потоки, що забезпечить отримання своєчасної
інформації
7.терміни проведення аналізу фактичного стану за центрами
витрат і відповідальності, підприємству в цілому
8.систему контролю за виконанням управлінських рішень;
9.способи повідомлення керівника по виявлених недоліках.
Отже, здійснивши огляд теоретичних основ контролінгу як
системи управління підприємством та порівнявши наукові підходи до
визначення економічної сутності, ролі й значення системи контролінгу
на підприємстві можна стверджувати, що контролінг – це сучасна
система управління, яка дає змогу досягати оперативні та стратегічні
цілі підприємства з максимальною ефективністю. Проте дана система
не може ефективно функціонувати при недостатності інформації, але
може компенсуватися застосуванням економічної діагностики. Так як
контролінг є основою для прийняття управлінських рішень, а одним із
завдань економічної діагностики є своєчасне попередження можливих
наслідків управлінських рішень, пов’язаних з динамікою і структурою
виробництва, політикою цін, комплектації з точки зору фінансового
стану підприємства, то цей аспект можна вважати надзвичайно
важливим в системі контролінгу.
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Розглянуто особливості сільськогосподарської галузі, питання визнання і
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Постановка проблеми. Організація та методика обліку і аудиту
сільськогосподарських
підприємств
визначаються
загальними
правилами та принципами. Однак діяльність підприємств
агропромислового виробництва відрізняється від інших сукупністю
галузевих, природних, нормативних факторів. На підприємствах
аграрної галузі важливою складовою частиною активів є саме
біологічні активи. Підприємствам які виокремлюють біологічні активи
як важливий та унікальний об’єкт, потрібно мати специфічну
методику їх оцінки, правильності обліку, відображення в первинних
документах та звітності, а також контролю та аудиту.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Стан та проблеми
обліку і аудиту поточних біологічних активів на даний час досить
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актуальні. Тому їх піднімають у своїх роботах провідні вітчизняні
науковці, зокрема В.М. Жук, Є.В. Калюга, Г.Г. Кірейцев, М.М.
Коцупатрий, О.О. Канцуров, М.Ф. Огійчук, П.Л. Сук, Л.С. Шатковська
та інші вчені. На недосконалості теоретико-методологічної бази
МСФЗ і, відповідно вітчизняних П(С)БО неодноразово наголошували
Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга, О.М. Петрук, Н.Л. Правдюк, М.С.
Пушкар, Л.К. Сук. Із впровадженням П(С)БО 30 «Біологічні активи»
визначено особливий порядок обліку доходів і витрат
сільськогосподарської діяльності, оцінки біологічних та інших
активів, надходження продукції, визначення фінансових результатів,
що, відповідно, ускладнює аудиторський процес та вимагає
удосконалення методичних підходів щодо аудиту поточних
біологічних активів.
Метою статті є дослідження методичних аспектів аудиту
поточних біологічних активів підприємств, а також обґрунтування
актуальних питань його удосконалення з метою підвищення
ефективності управління підприємством.
Виклад основного матеріалу. Поточні біологічні активи і
рослинництва, і тваринництва формують особливі обліково-аналітичні
групи оборотних активів суб’єкта господарювання. Перед тим як
почати перевірку аудитору необхідно визначитись із джерелами
інформації. для зручності подальшого використання їх варто
розмежовувати на джерела нормативно-правового характеру (Закони,
постанови, інструкції, положення тощо) та внутрішні джерела
інформації, (наказ про облікову політику в частині обліку поточних
біологічних активів, статутні документи, первинні документи,
регістри, звітність, матеріали попередніх перевірок, результати
опитувань працівників підприємства, третіх осіб тощо).
Джерела нормативно-правового характеру дають можливість
встановити норми контролю. Серед основних джерел аудиту
нормативно-правого характеру є П(С)БО 30 «Біологічні активи» [1] та
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів,
затверджених Міністерством фінансів України від 29.12.2006 р. №
1315 [2]. Аудитору варто розуміти зміст нормативно-правових джерел
в яких йдеться про оцінку біологічних активів і сільськогосподарської
продукції, методику їх обліку в системі рахунків, складність ведення
аналітичного обліку, відображення у звітності.
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Для чіткого визначення напрямків аудиту, необхідно чітко
визначити його об’єкти. Об’єктами обліку поточних біологічних
активів аудиту виступають об’єкти контролю. Відповідно до П(С)БО
30 ―Біологічні активи‖ об’єктом обліку виступає біологічний актив –
тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна
давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні
активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди [1].
Аудитор також має врахувати той факт, що коли рослини або тварини
за певних причин не використовуються в сільськогосподарській
діяльності, вони, в залежності від строку використання, вважаються
запасами або основними засобами.
Розробити універсальну методику аудиту поточних біологічних
активів неможливо. Послідовність, вибір і обґрунтування напрямів
перевірки визначаються такими основними факторами, як [3]:
 форма
власності
та
організаційно-правова
форма
підприємства;
 обсяги діяльності, чисельність працівників;
 система оподаткування;
 стан системи обліку і контролю підприємства, рівень його
інформаційного забезпечення;
 рівень кваліфікації кадрів тощо.
Крім зазначених варто виділити ціль аудиторського
дослідження, які висуваються до аудиту власником підприємстваклієнта, а також професійну майстерність, компетентність і досвід
самого аудитора. Загалом, основною метою обраної методики
аудитором є встановлення достовірності даних обліку про
досліджуваний об’єкт.
Тому слід зупинитись на основних напрямах аудиту поточних
біологічних активах з наступних розкриттям їх особливостей та
проблем реалізації на практиці. При цьому можемо відмітити, що
методику аудиту біологічних активів потрібно розглядати окремо по
галузях. Важливість відокремлення зумовлена тим, що рослинницька і
тваринницька галузі характеризуються рядом особливостей. На наш
погляд, ефективність аудиту поточних біологічних активів досягається
також у випадку, коли аудиторські процедури застосовувати, чітко
розмежувавши при цьому біологічні активи, Якщо такі підходи
практикуються в організації обліку підприємства-клієнта, то це значно
спрощує завдання та участь аудитора.
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Наявність і стан збереження, умови утримання поточних
біологічних активів зазвичай встановлюється аудитором шляхом
візуального огляду і спостереження. Однак, на практиці цей прийом не
завжди може надати вичерпну інформацію. Як справедливо зазначає
П.Л. Сук натуральний стан біологічних активів, зокрема
рослинництва, «…постійно змінюється – рослина росте і набуває нові
якості» [4]. Інша ситуація при перевірці стану зберігання і
збереженості поточних біологічних активів тваринництва, де найбільш
раціональним є застосування інвентаризації поголів’я. Зробити це
можна шляхом вивчення та порівняння даних окремих первинних
документів, зокрема, відомостей зважування тварин , розрахунків
визначення приросту, актів на оприбуткування приплоду тварин,
відомостей витрачання кормів, розрахунків заробітної плати
працівникам тваринництва тощо.
Також
особливого
вивчення
вимагають
матеріали
внутрішньогосподарських інвентаризацій, за наявністю і змістом яких
аудитор може з’ясувати [5]:
 частоту проведення раптових інвентаризацій поголів’я
інвентаризаційною комісією підприємства;
 наявність випадків неоприбуткованого приплоду, заміну
одних тварин іншими; види та зміст заходів, які були реалізованими за
умови існування таких фактів і встановлення винних осіб;
 правильність відображення результатів інвентаризації в
обліку і звітності.
Крім того доцільно використовувати матеріали попереднього
аудиту, акти ревізій та перевірок, складені іншими суб’єктами
контролю – зовнішніми чи внутрішніми. Ці джерела аудиту практично
носять допоміжний характер, однак їх вивчення та використання дасть
можливість аудитору ідентифікувати місця підвищеного ризику та
звернути на них особливу увагу. На етапі перевірки надходження і
руху поточних біологічних активів важливо перевірити дотримання
порядку оформлення первинних документів і таким чином отримати
документальне підтвердження операцій, зміст та виконавців
господарських операцій. Слід зауважити, що у практичній роботі
окремих аграрних підприємств використовують старі форми
первинних документів, Для аудитора, це створює певні труднощі,
оскільки ним постійно відслідковуються всі зміни щодо організаційнометодичних засад ведення бухгалтерського обліку. Окрім того,
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вивчаючи зміст належно оформлених документів, аудитор відтворює
послідовність господарських операцій та фактів від надходження
(оприбуткування біологічних активів, їх зберігання до списання.
Основним джерелом аудиту наявності та руху поточних
біологічних активів є дані рахунку 21 ―Поточні біологічні активи‖, на
якому ведуть облік і узагальнюють інформацію щодо поточних
біологічних активів тваринництва, зокрема тварин, що перебувають на
вирощуванні та відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, а також
худоби, вибракуваної з основного стада й реалізованої без ставлення
на відгодівлю, тварин прийнятих від населення для реалізації, та
рослинництва, які оцінюються за справедливою вартістю, зокрема
зернові, технічні, овочеві та інші культури тощо.
Найважливішим та складним питанням є аудит оцінки
біологічних активів та сільськогосподарської продукції за
справедливою вартістю. Складність як обліку, так і аудиту оцінки
сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю при
первісному визнанні зумовлено рядом факторів, На підприємствах
рекомендують створювати постійно діючі комісії з визначення
справедливої вартості біологічних активів та сільськогосподарської
продукції, наявність (або відсутність) яких аудитору слід встановити,
здійснюючи загальне ознайомлення та попередню оцінку діяльності
свого клієнта. Що стосується перевірки відображення біологічних
активів на дату проміжного та річного балансу за справедливою
вартістю, то слід відмітити, що не всі підприємства складають
проміжний баланс, про що, знову ж таки, аудитору до початку
безпосереднього проведення аудиту, слід отримати відповідні докази
Перевірка правильності оцінки біологічних активів є складним
етапом, оскільки не визначено конкретно порядок такої оцінки.
Моссаковський В. Б. [6, c. 38]. виділяє основні недоліки оцінки
біологічних активів за справедливою вартістю, а саме :
1. ринкові ціни не стабільні, тому виникають проблеми щодо
обґрунтованості визначення результатів діяльності у динаміці;
2. можуть бути обтяжливими вимоги оцінки за справедливою
вартістю, особливо при поданні проміжних звітів;
3. оцінку за собівартістю використовують давно і вона набула
поширення
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4. ця оцінка дає більш об’єктивні результати, її стабільно
застосовують при дослідженнях результатів протягом тривалого часу,
вона суперечить принципам МСБО щодо визнання доходу;
5. відсутні активні ринки;
6. між фактичною ціною реалізації та оцінкою біологічних
активів можуть існувати значні розбіжності;
7. досить часто теперішня вартість очікуваних грошових потоків
потребує
незалежної
зовнішньої
оцінки,
що
для
сільськогосподарських підприємств може бути обтяжливим;
8. виникає низка моментів відносно обґрунтованості визнання
доходів щодо оцінки продукції при первісному визнанні, адже
продукція нереалізована і її якість невідома.
Наведені аргументи В. Б. Моссаковського є доречними, і, на
нашу думку, повинні бути прийняті до уваги.
У П(С)БО 30 "Біологічні активи" зазначено, що поточні
біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу
достовірно визначити неможливо, відображаються за первісною
вартістю, крім поточних біологічних активів рослинництва, які
визнаються і відображаються як незавершене виробництво [1]. Такий
підхід рекомендують застосовувати до періоду, у якому стає
можливим визначити справедливої вартості поточних біологічних
активів. Тому у програмі аудитора мають бути передбачені такі
напрями аудиту, як перевірка правильності визначення первісної
вартості та перевірка правильності визначення зміни справедливої
вартості. З цією метою перевіряють наявність і достовірність
показників Актів на оприбуткування поточних біологічних активів
рослинництва, оцінених за справедливою вартістю, Актів на списання
поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за
справедливою вартістю (на початок збирання врожаю) Усі документи
– отримані аудитором від клієнта, від третіх осіб, складені самим
аудитором – є джерелами отримання аудиторських доказів та засобом
ефективного проведення аудиторської перевірки, оскільки виступають
інструментом оперативного контролю і правильної оцінки його
результатів. Для аудитора вони є робочими документами.
На завершальному етапі аудиторської перевірки на підставі
робочих документів аудитор складає проміжний звіт про стан
бухгалтерського обліку поточних біологічних активів і робить
аудиторський висновок щодо достовірності відображення інформації
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про наявність і використання поточних біологічних активів у
фінансовій, податковій та статистичній звітності підприємстваклієнта.
Висновки. Узагальнюючи, слід відмітити, що аудит поточних
біологічних активів на підприємствах агропромислового виробництва
має ряд особливостей, врахувати і використати які в аудиторському
процесі можуть фахівці-аудитори, що добре розуміють специфіку
рослинницької і тваринницької галузей. Проблемні аспекти аудиту
пов’язані також із суперечністю питань, які мають місце в організації і
методиці бухгалтерського обліку біологічних активів, низьким рівнем
науково-методичного
забезпечення
аудиту
агропромислового
виробництва,
наявністю
в достатній кількості
аудиторів,
спеціалізованих в аграрній сфері. Належним чином організаційний
аудит біологічних активів сприятиме ефективному управлінню
підприємствами аграрної галузі. Таким чином доцільність розробки
спеціальних методичних рекомендацій з організації і методики аудиту
біологічних активів та подальших наукових досліджень є очевидними.
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Наукова розробка присвячена дослідженню пільгового кредитування суб’єктів
малого підприємництва та відображення його в обліку. Роглянуто нормативноправову базу з державної підтримки малого підприємництва, в якій визначено
процедуру кредитування суб’єктів малого підприємництва на пільгових умовах.
Ключові слова: суб’єкт малого підприємництва, кредитування, фінансовокредитна підтримка, мікрокредитування.
Scientific development is devoted to the study of preferential crediting of subjects of
small business and its displays in the account.Роглянуто normative-legal base for the state
support of small entrepreneurship, which defines the procedure of small business crediting
on preferential terms.
Keywords: subjects of small entrepreneurship, lending, financial-credit support,
microcrediting.

Постановка проблеми. Серед найактуальніших питань
становлення ринкової моделі господарювання – належне фінансове
обслуговування малого підприємництва. Відомо, що суб’єкти малого
бізнесу мають обмежені власні ресурси. Отримати кредити важко з
багатьох причин, серед них – незацікавленість комерційних банків у
видачі мікрокредитів, складна процедура прийняття банками
відповідних рішень, відсутність у суб’єктів малого підприємництва
майна, що може бути заставою. В структурі кредитної системи
України, в тому числі у регіональних масштабах, відсутні
спеціалізовані установи, які обслуговують підприємства суб’єктів
малого бізнесу, у вітчизняній банківській практиці не передбачено
пільгового оподаткування і кредитування банків, які обслуговують ці
підприємства.
Фінансово-кредитна підтримка держави, що є одним із головних
напрямків державної підтримки є досить незначною. Тому, малому та
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середньому бізнесу приходиться шукати необхідних фінансових
ресурсів на банківському ринку. Разом з тим на практиці банки дуже
обережно підходять до питання кредитування малих підприємств.
Головним недоліком кредитування суб’єктів малого підприємництва
банкіри нерідко називають труднощі, пов`язані з ―відстеженням‖
позичальників, які нерідко працюють у тіні і ведуть подвійну
бухгалтерію. Усе це дає підстави говорити про особливості пільгового
кредитування суб’єктів малого підприємництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти
банківського кредитування малого й середнього бізнесу постійно
перебувають у полі зору вітчизняної та зарубіжної економічної науки.
Істотний внесок у розроблення теоретичних і практичних аспектів
окреслених проблем внесли В. Балюк, О. Білоус, О. Вовчак, М.
Крупка, А. Мороз, С. Реверчук, С. Савлук, Я. Чайковський, Н.
Шелудько.
Постановка завдання. Основними цілями дослідження є
вивчення загальних положень пільгового кредитування суб’єктів
малого підприємництва, відображення його в обліку, аналіз
нормативно-правових актів з фінансово-кредитної підтримки суб’єктів
малого підприємництва з боку держави, розробка напрямів активізації
діяльності суб’єктів малого підприємництва.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із ключових
елементів ринкових перетворень виступає мале підприємництво. Цій
особливій формі економічної активності, властиві загальновизнані
переваги малого бізнесу – мобільність, здатність швидко
пристосовуватися до змін споживчого попиту, гнучкість, раціональна
організаційна структура підприємства, оперативність освоєння
випуску нової продукції малими партіями, невеликі експлуатаційні
витрати. Проте малий бізнес має і деякі недоліки: невеликий обсяг
операцій лімітує можливості малого підприємства розширювати свою
діяльність. Малі підприємства відрізняються підвищеною вразливістю
до коливань ринкової конʼюнктури, що призводить до частих
банкрутств [10].
Особливе значення для розвитку малого підприємництва в
Україні має проблема підтримки державою через надання суб’єктам
малого підприємництва фінансово-кредитних ресурсів. Ця проблема є
особливо актуальною для потенційних підприємців під час пошуку
коштів для започаткування бізнесу, а також для покриття тимчасових,
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не передбачуваних фінансових потреб. Кредити надаються тільки під
заставу або поручительство, на що не завжди мають можливість малі
підприємства. Спілки малих підприємств, як і спеціальні фонди, не
виступають поручителями по кредитах, які одержують ці
підприємства. Немає спеціальних банків, які обслуговували б малий
бізнес. Неможливість одержати кредит виключає спроможність
конкурувати з іншими підприємствами [3].
На сьогодні в Україні спостерігається активізація діяльності
банківських установ щодо кредитування малого та середнього бізнесу,
кожний банк намагається створити відділ кредитування малого
бізнесу. Це пояснюється: переорієнтацією багатьох фінансових
установ на малий бізнес; збільшенням частки кредитів суб`єктам
малого бізнесу у кредитних портфелях банків, тобто зростанням
попиту на відносно невеликі за розмірами позики; швидкістю
оформлення кредиту та потреба малих підприємств у ―швидких
грошахˮ [2].
Взагалі проблему кредитування малого бізнесу можна розкласти
на такі складові: проблема обмеженості пропозиції зі сторони банків,
проблема високих відсотків, проблема обмеження термінів
кредитування, проблема високих комісій за видачу та обслуговування
кредиту, тощо.
Класичні методи державної фінансово-кредитної підтримки
малого підприємництва передбачають: запровадження оптимальних
розмірів податків і зборів; сприяння розширенню обсягів державних
закупівель товарів (робіт, послуг) у суб’єктів малого підприємництва;
здійснення фінансової підтримки населення в започаткуванні власної
справи; спрощення доступу інформації про фінансово-кредитні
установи; введення системи пільгового кредитування для суб’єктів
малого підприємництва.
Формування фінансово-кредитної підтримки розвитку малого
підприємництва в Україні здійснюється відповідно до ст. 10 Закону
України ―Про державну підтримку малого підприємництва‖ № 2063III від 19 листопада 2000 р. [4] та на підставі заходів, затверджених
Законом України ―Про Національну програму сприяння розвитку
малого підприємництва в Україні‖ № 2157-III від 21 грудня 2000 р. [5]
ці заходи щорічно затверджуються розпорядженнями Кабінету
Міністрів України. З метою подолання наявних проблем в державній
підтримці малого підприємництва та сприяння подальшому розвитку
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кредитування суб’єктів господарювання необхідно, насамперед,
виконувати вимоги таких законодавчих і нормативних актів України,
як: Програми розвитку малого підприємництва в Україні, Концепції
державної підтримки розвитку малого підприємництва, Національної
програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні.
З метою сприяння розвитку суб’єктів малого підприємництва в
Україні постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р.
№ 794 ―Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування суб’єктів
малого підприємництва‖ визначено процедуру кредитування суб’єктів
малого підприємництва на пільгових умовах. За нею, бюджетні кошти
використовуються для надання фізичним та юридичним особам, що
належать до суб’єктів малого підприємництва відповідно до Закону
України ―Про державну підтримку малого підприємництва‖,
мікрокредитів для виробництва, переробки і збуту виробленої
продукції, придбання техніки, обладнання, новітніх технологій,
будівництва
і
реконструкції
виробничих
приміщень
та
інфраструктурних об'єктів для розвитку сільського зеленого туризму.
Міністерство економічного розвитку укладає з Українським фондом
підтримки підприємництва договір про надання бюджетних коштів
для мікрокредитування, в якому визначаються умови перерахування і
повернення бюджетних коштів до державного бюджету (повернення
Фондом бюджетних коштів до державного бюджету є обов'язковим
незалежно від повернення їх суб’єктами малого підприємництва),
внесення плати за користування ними, а також відповідальність Фонду
за невиконання умов договору. Фонд надає бюджетні кошти суб'єктам
малого підприємництва на конкурсних засадах на поворотній основі за
умови забезпечення виконання зобов'язання щодо їх повернення та
сплати відсотків за користування бюджетними коштами на рівні 1,5
облікової ставки Національного банку, яка діє на дату укладення
договору.
Основними критеріями визначення переможців конкурсу є:
строк окупності проекту; обсяг прибутку та рентабельність
виробництва; кількість додаткових робочих місць, які планується
створити, та витрати на створення одного такого місця; відповідність
проекту пріоритетам, визначеним регіональними стратегіями
розвитку; виробництво продукції на експорт; збільшення обсягу
виробництва продукції в розрахунку на 1 гривню залучених
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бюджетних коштів; збільшення обсягу надходжень до бюджету від
сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
Український фонд підтримки підприємництва укладає з
переможцями конкурсу договір про мікрокредитування, до якого
включається умова про страхування майна, яке надається суб’єктом
малого підприємництва в заставу як забезпечення зобов’язання щодо
повернення бюджетних коштів.
Суб’єкти малого підприємництва згідно з умовами договорів
про мікрокредитування повертають на рахунок Фонду, відкритий у
територіальному органі Казначейства, бюджетні кошти, які протягом
двох робочих днів перераховуються до державного бюджету; вносять
щомісяця на рахунок Фонду, відкритий у територіальному органі
Казначейства, плату за користування бюджетними коштами, 50 % якої
перераховуються протягом двох робочих днів до державного
бюджету, а решта використовується Фондом для покриття витрат з
обслуговування кредитів, наданих за рахунок бюджетних коштів [8].
Постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. №
794 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки
підприємств
агропромислового
комплексу
через
механізм
здешевлення кредитів, який визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті Міністерства аграрної політики
та продовольства України для часткової компенсації відсоткової
ставки за залученими підприємствами агропромислового комплексу у
банках коротко-, середньо- та довгостроковими кредитами та
позиками, середньо- та довгостроковими кредитами та позиками в
іноземній валюті, залученими від Міжнародної фінансової корпорації,
Європейського банку реконструкції та розвитку, залученими в
іноземній валюті від нерезидентів.
Компенсація
надається
позичальникам
за
кредитами,
залученими у національній валюті у розмірі подвійної облікової
ставки Національного банку України, що діє на дату нарахування
відсотків за користування кредитами, та в іноземній валюті у розмірі
10 % річних, але не вище розмірів, передбачених кредитними
договорами за визначеними напрямами. Компенсація надається на
конкурсній основі підприємствам агропромислового комплексу, які
залучили кредити до 1 липня 2011 р., – за умови, що сума відсотків за
користування кредитами та за додатково укладеними договорами,
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предметом яких є надання банками послуг (розрахункове
обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління
кредитами, консультаційні послуги), не перевищує у національній
валюті 21 % річних, а в іноземній валюті – 13 % річних; починаючи з 1
липня 2011 р., – за умови, що сума відсотків за користування
кредитами та за додатково укладеними договорами, предметом яких є
надання банками послуг (розрахункове обслуговування кредиту,
розгляд кредитного проекту, управління кредитами, консультаційні
послуги), не перевищує у національній валюті 19 % річних, а в
іноземній валюті – 10 % річних [9].
Для здійснення компенсації за кредитами Міністерство аграрної
політики та продовольства України утворює комісію з питань надання
державної підтримки підприємствам агропромислового комплексу
через механізм здешевлення кредитів з метою визначення переліку
підприємств, яким надано це право.
За наслідками отримання кредиту та погашення заборгованості
перед банком, - інформацію про отримані кредити та їх погашення
суб’єкти малого підприємництва відображають в бухгалтерському
обліку на підставі вимог, викладених у П(С)БО 11 ―Зобов’язання‖ [7].
Облік довгострокових кредитів згідно Наказу Міністерства фінансів
України ―Про затвердження спрощеного Плану рахунків
бухгалтерського облікуˮ від 19 квітня 2001 року № 186 ведеться із
застосуванням рахунку 55 ―Інші довгострокові зобов’язання‖. За
кредитом
рахунку
55
―Інші
довгострокові
зобов’язання‖
відображаються суми одержаних довгострокових позик, а також
переведення короткострокових (відстрочених), за дебетом –
погашення заборгованості за ними та переведення до поточної
заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями [6].
Для обліку й узагальнення інформації про зобов’язання за
короткостроковими кредитами банку та про стан розрахунків за
поточними зобовʼязаннями, переведеними зі складу довгострокових,
при настанні строку погашення протягом дванадцяти місяців із дати
балансу призначено рахунок 68 ―Розрахунки за іншими операціями‖.
На ньому ведеться облік розрахунків у національній і іноземній
валютах за кредитами банків, термін повернення яких не перевищує
12 місяців від дати балансу, та за позиками, термін погашення яких
минув. Цей рахунок пасивний, балансовий, основний, призначений
для обліку позикових джерел фінансування підприємства. За кредитом
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рахунку відображаються суми одержаних кредитів (позик), за дебетом
– сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов'язань у
разі відстрочення кредитів (позик) [1].
Сільськогосподарським товаровиробникам із державного бюджету частково компенсуються відсотки за короткостроковими
кредитами, отриманими в комерційних банках. Бюджетні кошти з
часткової компенсації відсотків за кредитом не зараховуються на
спеціальний рахунок підприємства в банку, а безпосередньо з
бюджету перераховуються банку-кредитору.
Висновки. Дослідивши особливості пільгового кредитування
суб’єктів малого підприємництва, встановлено, що на даний момент в
Україні поки що не реалізовано загальну концепцію ефективного
розвитку малого підприємництва і забезпечення його необхідними
фінансовими ресурсами. Таким чином, вирішення ряду проблем із
кредитування малого підприємництва, дасть змогу уникнути
суперечності, коли діяльність малого підприємництва покликана
здійснити трансформаційні перетворення економіки, а слабка
життєздатність його окремих суб’єктів не дозволяє досягнути
виконання поставлених завдань. Необхідно продовжувати роботу з
удосконалення системи підтримки малого бізнесу в Україні. І це
повинна бути саме системна державна програма створення системи
кредитної підтримки, спрямована на поліпшення загального
економічного середовища. Підтримка з боку держави на цьому рівні
має здійснюватися двома взаємопов’язаними шляхами: допомогою у
формуванні стартового капіталу для відкриття підприємства;
забезпеченням сприятливих умов для подальшого розвитку
функціонуючих малих підприємств.
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Постановка проблеми. Сьогодні в Україні спостерігаються
тенденції стрімкого застосування інформаційних технологій у всіх
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сферах суспільно-економічного середовища. Особливо швидкими
темпами розвиваються інформаційні технології бухгалтерського
обліку, аналізу і аудиту.
Ринок програмних продуктів наповнений пакетами прикладних
програм (ППП) для автоматизації управління підприємством, у тому
числі і функцій бухгалтерського обліку, є окремі ППП автоматизації
аналітичних функцій або пропонуються окремі програмні модулі
аналізу, вбудовані в автоматизовані інформаційні системи (АІС)
обліку. Але, незважаючи на такий широкий спектр пропозицій
автоматизованих систем управління підприємством, їх ціна
залишається досить високою. Тому постає питання про економічну
доцільність введення цих систем на підприємство, адже дорожче – не
значить вигідніше для підприємства.
Аналіз досліджень та публікацій проблеми. Нині існує безліч
підходів до автоматизації управління підприємством, які можна
використати у формі набору програмного забезпечення, так званого
рішення ―під ключ‖. За іншого підходу можливий варіант придбання
частин програмного забезпечення та їх інтегрування. Можливий також
варіант, за яким розробка системи передається третій стороні з метою
зниження витрат. Питання щодо підходу до управління підприємством
розглядалися у наукових публікаціях вітчизняних і закордонних
учених та спеціалістів з інформаційних технологій: Іванько С.,
Івахненко С.В., Кастеллані К., Шквір В.Д., Голячук Н.В. та інших.
Але, незважаючи на таку різноманітність вивчення і розробки підходів
щодо автоматизації управління підприємством, недостатня кількість
теоретиків і практиків розглядають такий аспект, як ―економічна
доцільність проведення автоматизації‖.
Метою статті аналіз різноманітних підходів до автоматизації
управління підприємством і розмежування їх щодо економічної
доцільності використання на підприємствах з різними структурними,
соціальними та виробничими характеристиками.
Викладення основного матеріалу. Одну з провідних функцій в
управлінні підприємством виконує сучасний бухгалтер-аналітик, який
не тільки відповідає за ведення бухгалтерських рахунків, але й
здійснює велику роботу з планування, контролю, оцінки та аналізу
господарської діяльності підприємства щодо аудіювання та прийняття
управлінських рішень.
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В умовах автоматизованої обробки інформації бухгалтерський
облік і бухгалтерська інформація використовуються набагато ширше,
ніж при ручній обробці даних. При цьому можна виділити три
категорії користувачів автоматизованої системи обліку: керівники, які
несуть повну відповідальність за управління підприємством,
управління структурними підрозділами; користувачі з прямим
фінансовим інтересом (інвестори, кредитори); користувачі з непрямим
фінансовим інтересом (державна податкова адміністрація, фондові
біржі, урядові організації, працівники підприємства, покупці
продукції, що випускається, тощо) [4].
Слід відмітити, що змінюється й цільове призначення
бухгалтерського обліку. Функціонування на якісно новому технічному
рівні зменшує його значення як організаційної частини інформаційної
системи. Отже, бухгалтерський облік стає складовою частиною
системи управління підприємством. У результаті, незважаючи на
зростання обсягу облікової інформації, яке викликане збільшенням її
джерел і споживачів, та зростання матеріальних і трудових витрат на
ведення обліку, пов’язане із впровадженням ЕОМ, споживча вартість
бухгалтерської інформації залишається без змін.
Одна з основних причин такого стану справ полягає в тому, що
відсутній новий, такий, що відповідає сучасним вимогам теорії і
практики управління, підхід до бухгалтерського обліку та аудиту, а
їхня роль в управлінні підприємством усіляко применшується. Існуючі
способи та форми одержання та надання бухгалтерської інформації
загалом орієнтовані на використання її тільки бухгалтерією
підприємства. Існуюча форма подання бухгалтерської інформації
виявилася незручною для використання керівниками підприємств в
управлінських цілях.
Зараз усі три види господарського обліку істотно змінюються;
спостерігається їхнє взаємопроникнення і злиття. Стиранню меж між
ними також сприяють нові економічні умови та використання в
організації для їхнього ведення сучасних засобів обчислювальної
техніки.
Сучасна автоматизована система обліку, контролю та аудиту
будується на основі новітніх засобів обчислювальної техніки і
повинна виконувати функції, які перед нею ставлять її користувачі:
- повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб
користувачів;
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- виконання контрольних та аудиторських завдань з метою
одержання необхідної інформації про наявні відхилення;
- одержання комп’ютерних управлінських рішень;
- здійснення аналізу та прогнозування господарсько-фінансової
діяльності підприємства.
При цьому у загальносистемному плані методологічні аспекти
автоматизованого бухгалтерського обліку повинні вирішувати такі
питання:
- автоматизоване формування управлінських рішень;
- автоматизоване формування первинної облікової інформації на
папері та на машинному носієві;
- автоматизоване ведення аналітичного і синтетичного обліку;
- автоматизація інформаційно-довідкового забезпечення і
контрольно-аналітичних функцій бухгалтерського апарату;
- автоматизоване ведення зведеного обліку, складання
періодичної та річної звітності;
- автоматизована передача вихідної інформації системи
автоматизованого бухгалтерського обліку, яка містить результати
господарської діяльності підприємства й організації з метою її
використання в управлінні [2].
Основою
для
створення
автоматизованої
системи
бухгалтерського обліку можуть бути такі методологічні принципи:
- децентралізована
організація
експлуатації
засобів
автоматизації на місцях виникнення облікової інформації;
- використання
функціонального
змісту
діалоговоавтоматизованої форми бухгалтерського обліку, директивних вказівок
з питань його організації та методології;
- автоматизація складання документів первинного обліку на
паперових і магнітних носіях на ділянках і в службах з великим
обсягом господарських операцій, а також передача цих даних
бухгалтеру для автоматизованого введення і відображення в
бухгалтерському обліку;
- експлуатація засобів автоматизації обробки облікової
інформації і безпосередньо обліковими працівниками в умовах
функціонування
АРМ
бухгалтера;
організація
структури
внутрішньомашинного
інформаційного
фонду
завдань
бухгалтерського обліку, яка адекватна структурі документного
збереження даних бухгалтерського обліку в облікових реєстрах;
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- формування управлінської, облікової, контрольної та
аудиторської інформації в запитальному режимі у доступному і
зручному вигляді;
- формування оцінки стану підприємства,
постановка
найближчих цілей, вироблення шляхів їхнього досягнення як без
урахування резервів, так і з урахуванням резервів підприємства;
- створення інформаційних систем, в яких здійснюється цілком
автоматизований розрахунок і надаються пропозиції щодо прийняття
управлінських рішень;
- створення інформаційної мови запитів для відображення
показників обліку, контролю та аудиту.
Зазначені вище принципи автоматизації бухгалтерського обліку
забезпечують єдиний підхід до розробки окремих елементів системи
та єдиного функціонування.
Проаналізуємо ознаки, які зумовлюють специфіку застосування
цих програмних продуктів в умовах об’єкта комп’ютеризації. Основні
характеристики об’єкта і системи управління, які впливають на
особливості бухгалтерського обліку, пов’язані насамперед з галузевою
специфікою бухгалтерського обліку, видами діяльності, специфікою
технологічного процесу, типом і характером виробництва,
організаційною структурою управління тощо.
Відмітимо, що існують різні напрямки підходів до автоматизації
управління підприємством. У даній статті буде розглянуто підходи за
двома ознаками: за обсягом автоматизації бухгалтерських процесів та
за особливостями впровадження інформаційної системи.
Розглянемо кожен з способів автоматизації бухгалтерського
обліку на підприємстві за перщою ознакою з визначенням його
основних функцій, переваг і недоліків.
Хаотична автоматизація. На робочі місця встановлюються і
розрізнені програми, що забезпечують розв’язання окремих задач
обліку. Хаотична автоматизація є одним з найбільш неефективних
видів інвестування коштів у розвиток підприємства. Під хаотичністю
процесу в даному випадку мають на увазі відсутність стратегічного
плану. Як правило, при такому підході процес впровадження
інформаційних технологій визначається ―хвилинними‖ локальними
задачами, а не реальними потребами бізнесу. Критерієм прийняття
рішення в таких випадках можуть бути: рівень знань осіб, які
приймають рішення, можливість придбати зараз з ексклюзивною
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знижкою будь-яку техніку або ПК і т.д. Однією з причин такого
підходу є неправильне розуміння своєї ролі і функцій відділу
інформаційних технологій [1].
Система комплексної автоматизації бухгалтерського обліку. При
створенні комплексної системи автоматизації бухгалтерського обліку,
крім установки комп’ютерів і програмного забезпечення на робочих
місцях всіх або більшості працівників, необхідне вироблення
регламентів колективної роботи бухгалтерії. Такі документи повинні
визначати порядок роботи зі спільними даними, правила і терміни
виконання регламентних робіт, операцій об’єднання даних тощо.
Регламентування термінів, умов і порядку виконання окремих
операцій потрібні, тому що деякі дії можна виконувати лише в певній
послідовності. Наприклад, до введення всіх проводок з нарахування
загальновиробничих витрат не можна їх розподілити за об’єктами
аналітичного обліку рахунку основного виробництва тощо.
Складова частина інтегрованої системи автоматизації
управління підприємством. Створення автоматизованої системи
бухгалтерського обліку в складі інтегрованої системи автоматизації
управління підприємством вимагає вироблення ще більшої кількості
регламентів, особливо з виконання робіт обміну даними з
підрозділами, де розв’язуються задачі оперативно-технічного обліку,
планування, аналізу тощо. При цьому, чим більше підприємство і чим
більше його співробітників задіяно в системі управління, тим
складнішою є задача складання регламентів, що забезпечують
узгоджену роботу всіх ланок управління.
Автоматизація бухгалтерського обліку за ділянками. Даний
підхід передбачає процес автоматизації окремих виробничих або
управлінських
підрозділів
підприємства,
об’єднаних
за
функціональною
ознакою
(ділянка
упаковки,
маркування,
бухгалтерія). Даний підхід до автоматизації обирається у таких
випадках: по-перше, там, де інвестиційних ресурсів підприємства
недостатньо для розв’язання задачі автоматизації в повному обсязі;
по-друге, там, де існують ділянки, де застосування автоматизованих
систем дає значний економічний ефект (наприклад, за рахунок
скорочення кількості персоналу); по-третє, там, де технологія
виробництва або інші умови не дозволяють функціонувати без
використання автоматизованих систем. Слід відзначити, що
найчастіше даний підхід використовується для автоматизації
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виробничих ділянок. Основний засіб автоматизації – спеціалізовані
АСУП. Застосування принципу автоматизації підприємства за
ділянками для ряду підприємств є єдиним способом підвищення
економічних показників в умовах обмежених інвестиційних ресурсів.
При цьому стратегічний план автоматизації, якщо обрана стратегія
автоматизації за ділянками, повинен періодично, але не рідше 1-го
разу за рік, переглядатися. При реалізації стратегічного плану
доцільно особливу увагу приділяти питанням прийнятності комплексу
стандартів на інформаційні технології, які підтримуються на
підприємстві [1].
Автоматизація бухгалтерського обліку за окремими напрямками.
Даний підхід передбачає автоматизацію окремих напрямків діяльності
підприємства, таких як виробництво, збут, управління фінансами.
Даний підхід застосовується, коли кінцевою метою робіт є повна
автоматизація підприємства. Від автоматизації за ділянками даний
підхід відрізняється тим, що автоматизація за напрямками діяльності
передбачає участь в автоматизації всіх організаційних підрозділів,
функціонування яких пов’язане з автоматизованими напрямками. Але
даний підхід не можна розглядати як локальний. Його реалізація
пов’язана зі створенням, як мінімум, телекомунікаційної
інфраструктури підприємства.
Тепер розглянемо підходи до автоматизації бухгалтерського
обліку, виділені за 2-ю ознакою (за особливостями впровадження
інформаційної системи. Розглянемо кожен з перелічених способів
автоматизації бухгалтерського обліку на підприємстві.
―Стандартно‖, швидко і дешево. Даний підхід до автоматизації
передбачає використання на підприємстві стандартної конфігурації
однієї з програм родини ―1С‖ і моделі обліку, яку заклали розробники.
Даний варіант автоматизації підходить підприємствам, які
відповідають таким вимогам: тільки починають господарську
діяльність, і модель, реалізована в придбаній конфігурації,
задовольняє їх облікові потреби; підприємства вже використовують ту
ж модель обліку, що і в стандартній конфігурації; згодні змінити свою
облікову політику і привести її до тієї, яка закладена в типову
конфігурацію.
Перехід на використання стандартної конфігурації вимагатиме
від 1 до 2 місяців (для ―1С:Бухгалтерії‖) і до 3 місяців – для
―комплексної‖ конфігурації. Перехід на використання зазначеної
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конфігурації передбачає виконання таких дій: придбати програму і
навчити працівників, які будуть з нею працювати (бухгалтерів,
комірників, менеджерів).
Доопрацьовуй і враховуй. Даний варіант відрізняється тим, що
придбана стандартна конфігурація поступово допрацьовується під
облікові особливості підприємства. Тобто, сплативши відповідну суму
за типову конфігурацію, підприємству доведеться додатково
доплатити ще і за доопрацювання типової конфігурації, вартість якої
обговорюється окремо. Даний підхід до проблеми автоматизації більш
привабливий для підприємств, які не мають постійної облікової
політики, яка до того ж поступово змінюється паралельно зі змінами
програми. Такий варіант автоматизації не має приблизного часу
закінчення. Реальний строк повноцінного запуску в роботу такого
варіанта займає менше року. До того ж навчання персоналу роботі на
оновленій конфігурації стає необхідним, а вимоги до її якості – дуже
високі.
Даний варіант автоматизації підходить підприємствам, які
відповідають таким вимогам: рівень кваліфікації головного бухгалтера
дуже високий (в бухгалтерському, податковому та оперативному
обліку, в розумінні можливостей та обмежень типової конфігурації);
кількість працівників, які працюють із системою, не більше трьох. Але
може настати момент, коли буде легше переробити все з самого
початку, ніж намагатися вкотре змінювати наявну систему [5].
Програма ―тільки для тебе‖. Цей варіант автоматизації обліку
підприємства відрізняється від двох попередніх тим, що
впровадженню програми родини ―1С‖ передує процес дослідження
підприємства та підготовки технічного завдання, яке відображає
облікові особливості підприємства. Підприємство, яке обирає цей
варіант автоматизації, може мати яку-небудь систему обліку,
відповідно до своїх потреб з оперативного і податкового обліку. У
процесі дослідження методи обліку можуть бути суттєво покращені у
зв’язку із застосуванням досвіду осіб, які впроваджують систему.
Процес повного переходу на автоматизований облік займе від 2 до 6
місяців, залежно від активності та зацікавленості працівників
підприємства. Проте при достатній кваліфікації осіб, які
впроваджують систему, така система точно буде працювати на
підприємстві.
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Зазначимо основні фактори, які впливають на вибір програмних
засобів:
- можливість застосування спеціалізованих програм у
використовуваних підприємством програмно-апаратних середовищах;
- склад допоміжного програмного забезпечення, необхідного для
функціонування спеціалізованих програм;
- функціональні можливості, ступінь автоматизації та повнота
розв’язання найбільш складних і важливих для підприємства задач
обліку;
- можливість підтримки з боку аудиторських і консалтингових
фірм;
- склад адаптивних властивостей, можливості налагодження
програми на специфіку ведення обліку в організації;
- засоби захисту даних від несанкціонованого доступу, а також
засоби відновлення при збоях у роботі комп’ютерної системи або в
результаті помилок при експлуатації;
- якість, повнота і зручність використання документації,
наявність додаткових методичних матеріалів із застосування
програмних засобів тощо [3].
Слід відмітити, що, незважаючи на насичення ринку
інформаційних систем управління підприємством, вже декілька років
поспіль лідером на ньому є інформаційні системи фірми ―1С‖ (версії
7.7 та 8.0). Представник аудиторської фірми ―Артур Андерсен‖ на
семінарі ―Застосування інформаційних технологій в освіті та практиці
бухгалтерського обліку‖, що проводився компанією ІВТСІ в рамках
проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) ‖Реформа
бухгалтерського обліку та аудиту в Україні‖ та Київським
національним економічним університетом з 11 до 22 березня 2009 р. у
Києві, навів дані, що близько 90 % підприємств в Україні
використовують програмні продукти фірми 1С.
Висновки. Основні функції автоматизованої системи обліку,
контролю та аудиту полягають у такому: повне і своєчасне
задоволення інформаційних потреб користувачів; виконання
контрольних та аудиторських завдань з метою одержання необхідної
інформації про наявні відхилення; одержання комп’ютерних
управлінських рішень; здійснення аналізу та прогнозування
господарсько-фінансової діяльності підприємства.
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Принципи автоматизації бухгалтерського обліку забезпечують
єдиний підхід до розробки окремих елементів системи та єдиного
функціонування.
Аналіз та узагальнення різних підходів до автоматизації
управління підприємством показав, що їх можна виділити за двома
ознаками: за обсягом автоматизації бухгалтерських процесів та за
особливостями впровадження інформаційної системи. Зазначені
підходи дають можливість вибору системи автоматизації з
визначенням основних функцій, переваг і недоліків.
Основним фактором при виборі одного з підходів до
автоматизації управління підприємством є економічна доцільність
проведення автоматизації обліку, тобто є його окупність за
―розумний‖ проміжок часу.
В умовах автоматизованої обробки інформації змінюється
цільове призначення бухгалтерського обліку, він стає складовою
частиною системи управління підприємством. Введення в практику
автоматизованих інтегрованих систем обліку, контролю та аудиту і
розподілених систем обробки даних дає можливість комплексно
вирішувати завдання не лише з обліку, але й з контролю, аналізу та
аудиту. За допомогою таких систем можна здійснювати оцінку
фактичного стану підприємства, а також прогнозувати і моделювати
управлінські рішення.
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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.
Ступінь гостроти питання забезпеченості населення житлом
досяг небувалих висот, зокрема цьому сприяли низьке скорочення
практично до нульового рівня обсягів будівництва житла державою,
зниження доходів населення, постійне підвищення цін на нерухомість.
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.
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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
основи для формування в Україні ефективної житлової політики в
період ринкових перетворень і відповідного розвитку житлового
сектору економіки. Це зумовило необхідність проведення
комплексного статистичного аналізу забезпеченості населення житлом
в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки.
Цілі статті. Мета даного дослідження полягає у проведенні
статистичного аналізу тенденцій зміни забезпеченості населення
житлом 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 причинно-наслідкові зв’язки, що впливають
на забезпеченість населення Волинської області житлом.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
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
забезпеченість населення житлом – це ще й індикатор якості життя
суспільства.
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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].
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 дослідження забезпеченості населення житлом, за даними
Головного управління статистики у Волинській області (таблиця 1),
розрахуємо абсолютні та відносні характеристики варіації: розмах
варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсія, середнє квадратичне
відхилення, а також коефіцієнт варіації. Результати розрахунків
подамо в таблиці 2.
Таблиця 1
Вихідні дані для розрахунку показників варіації забезпеченості
населення житлом у Волинській області за період 1990-2010 роки
(у середньому на одну особу; м2 загальної площі)
1990

1995

2000

2005

2010

2

3

4

5

6

м.Луцьк

14,2

15,3

16,1

17,9

18,4

м.Володимир-Волинський

16,2

16,5

18,3

19,4

19,3

м.Ковель

14,5

14,7

16,1

17,7

18,4

м.Нововолинськ

15,5

16,4

17,5

17,9

18

Володимир-Волинський

20,2

21,6

22,5

22,6

23,9

Горохівський

22,6

23,9

24,7

23,4

24,5

Іваничівський

20,1

21

21,7

22,1

23,5

Камінь-Каширський

17,9

18,4

19,1

18,8

19,2

Ківерцівський

16,6

17,3

18,2

18,1

19,4

Ковельський

19,6

20,9

22

22,1

23,5

1
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Продовження табл. 1
Локачинський

20,5

21,1

22

21,5

22,8

Луцький

18,1

20,1

21,8

21

22,9

Любешівський

17

17,9

18,9

20,2

21,5

Любомльський

17,6

18,6

20,3

19,2

20,8

Маневицький

17,3

18,3

19,1

17,7

18,7

Ратнівський

16,6

17,2

18,4

18,9

19,8

Рожищенський

18,3

20,4

21,9

21,2

22,4

Старовижівський

18,3

20,3

22

20,9

22,9

Турійський

19,6

20,4

21,8

22

23,5

-

18,1

19,4

20

22,2

Шацький

Таблиця 2
Показники варіації забезпеченості населення житлом у Волинській
області за період 1990-2010 роки
(у середньому на одну особу; м2 загальної площі)
1990
1995
2000
2005
2010
Середнє значення

17,93

18,92

20,09

20,13

21,28

Розмах варіації

8,4

9,2

8,6

5,7

6,5

Середнє лінійне відхилення

1,67

1,94

1,98

1,57

1,95

Дисперсія

4,65

5,46

5,36

3,32

4,73

Середнє квадратичне відхилення

2,16

2,34

2,31

1,82

2,18

Коефіцієнт варіації

12,02

12,36

11,52

9,05

10,22

За даними таблиці 2 можна зробити висновок, що забезпеченість
населення Волинської області поступово зростає і в 2010 році в
середньому по області становила 21,28 м2 в середньому на одну особу,
на відміну від цього показника у 1990 році, який становив 17,93 м2.
Показник дисперсії показує, що в 2010 році відбуваються значні
коливання показника забезпеченості населення житлом від середнього
значення і становить 4,73 м2, порівняно з 2005 роком, де цей показник
становив 3,32 м2, що показує незначні коливання показника від
середнього значення показника забезпеченості населення житлом.
Розмах варіації, тобто відхилення максимального значення від
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мінімального є незначним і становить в 2010 році 6,50 м2, порівнюючи
з 1995 роком, де він становив 9,20 м2 в середньому на одну особу.
Розрахований показник середнього квадратичного відхилення показує,
на скільки в середньому відхиляються значення ознаки від середнього
рівня і в 2010 році становить 2,18 м2 в середньому на одну особу.
Також необхідно відмітити, що забезпеченість населення
житлом у містах і районах області є рівномірною, оскільки коефіцієнт
варіації в 2010 році становив 10,22 %, що є меншим 33,3 %.
Аналіз причинно-наслідкових зв’язків можна проводити шляхом
побудови багатофакторних моделей (вплив двох і більше факторів на
показник).
Проаналізуємо як впливає квартирна черга (фактор Х1) і доходи
населення (фактор X2) на забезпеченість населення житлом (У).
Вихідні дані наведені в таблиці (табл. 3).
Таблиця 3
Вихідні дані для побудови багатофакторної моделі
Забезпеченість
населення житлом (У)
Кількість сімей та
одинаків, які
перебували на
квартирному обліку на
кінець року (Х1)
Доходи (Х2)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

19,5

19,7

19,9

20,2

20,3

20,5

32400

34830

34504

33624

33327

24100

6808

8414

10943

14662

15177

19194

Для побудови багатофакторної моделі спочатку побудуємо
кореляційну матрицю (табл. 4), використовуючи дані таблиці 3.
За даними таблиці 4 ми бачимо, що між даними факторами
(кількість сімей та одинаків, які перебували на квартирній черзі та
доходами населення) існує слабкий взаємозв’язок (менше 0,5). Тому
дані фактори доцільно використовувати для подальшого дослідження.
В результаті дослідження ми отримали багатофакторну модель
впливу кількість сімей та одинаків, які перебували на квартирній черзі
та доходів населення на забезпеченість населення житлом. Дана
модель є адекватною початковим даним з рівнем значимості
F=0,00014. Взаємозв’язок між показником і даними факторами є
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достатньо щільний, тому що коефіцієнт детермінації є досить високим
(R2= 0,997) з достатнім рівнем ймовірності (95%).
Таблиця 4
Кореляційна матриця багатофакторної моделі
Забезпеченість
населення
житлом (У)
Забезпеченість
населення житлом
(У)
Кількість сімей та
одинаків, які
перебували на
квартирному
обліку на кінець
року (Х1)
Доходи (Х2)

Кількість сімей та одинаків,
які перебували на
квартирному обліку на
кінець року (Х1)

Доходи
(Х2)

1

-0,59

1

0,99

-0,50

1

В результаті проведених розрахунків отримали наступні
значення параметрів регресійної моделі:
а0=18,420877;
а1= 0,000014;
а2= 0,000090.
Можна вважати, що між показником Y та факторами X1 і X2 існує
кореляційний зв’язок, який описується лінійним рівнянням
двохфакторної лінії регресії:
Y=18,420877+0,000014∙х1+0,000090∙х2.
Отже, при зміні кількості сімей та одинаків, які перебували на
квартирній черзі забезпеченість населення житлом збільшиться на
0,000014, а при зміні доходів – на 0,000090.
Аналіз взаємозв’язку між показниками можна здійснювати
також шляхом оцінки кореляційного зв’язку та побудови лінії регресії.
Інформаційною базою побудови регресійної моделі є дані Головного
управління статистики у Волинській області про забезпеченість
населення житлом і кількістю сімей одинаків, які перебували на
квартирному обліку на кінець року.
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Рис. 1. Аналіз взаємозв’язку між квартирною чергою та
забезпеченістю населення житлом за 1990-2010 роки
За результатами дослідження можна зробити висновок, що серед
усіх варіантів побудови моделей найкращою, виходячи зі значення
коефіцієнта детермінації (R2=0,884), є поліноміальна модель, яка
описується у вигляді многочлена 2-го степеня з високим рівнем
ймовірності. Ми спостерігаємо, що протягом 1990-2010 років зі
зростанням забезпеченості населення житлом зменшується квартирна
черга.
Висновки. Аналіз сучасного стану забезпеченості населення
Волинської області житлом свідчить про позитивну тенденцію. Але
все ж таки темпи збільшення забезпеченості населення житлом є дуже
низькими. Держава повинна не тільки брати участь, а й відповідати за
забезпечення громадян житлом, і не може перекладати повністю
відповідальність за вирішення житлових проблем на плечі самих
громадян. Жодна більш-менш розвинута країна не має права зняти з
себе відповідальність за долю своїх громадян. Деякі країни світу
вирішують житлові проблеми шляхом створення комунального житла
для осіб з низьким рівнем доходів; крім того, забезпечують житлом
осіб, які не мають житла, надаючи їм жилі приміщення у тимчасове
користування безоплатно.
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Функціональною основою формування ефективного сільськогосподарського
виробництва в Україні є процес становлення і розвитку агробізнесу як нової
інституціональної складової економіки країни, що передбачає паритетну взаємодію
всіх учасників продуктового ланцюга та суміжних галузей на ринкових засадах.
Збитковість значної частини сільськогосподарських підприємств під впливом
вищезазначених важелів вимагає глибокого їх аналізу, адже сільське господарство
об’єктивно є ключовою ланкою агропромислового комплексу, сировинною та
продовольчою основою, яка забезпечує його системне функціонування.
Ключові слова: трансакційні витрати, ефективність, сільське господарство,
оцінка, бухгалтерський облік.
The functional basis for efficient agricultural production in Ukraine is the process
offormation and development of agribusiness as a new institutional component of the
economy that provides parity interaction between all participants in the food chainand
related industries on market principles.
Unprofitable large part of agricultural enterprises under the influence of the above
instruments requires a thorough analysis, because agriculture is a key objective link
agriculture, food and raw materials base, which ensures its operation system.
Keywords: transaction costs, efficiency, agriculture, valuation, accounting.

Постановка проблеми. Протягом останніх трьох десятиліть
минулого століття реальні ціни на продовольство у світі знижувалися.
Починаючи із 2000 року ситуація змінилася і ціни почали зростати.
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Максимально високими вони були у середині 2008 року і різко
знизилися, хоча залишилися високими. На сьогодні, однозначної
думки щодо динаміки цін у майбутньому не існує, проте очевидною є
їх нестабільність.
Висока мінливість цін означає невизначеність, яка ускладнює
прийняття рішень продавцями і покупцями [3]. Саме невизначеність є
однією із ключових особливостей ринку, яка заважає учасникам
обміну приймати раціональні рішення і веде до зростання
трансакційних витрат.
У доповіді організації, мета якої полягає в розвитку сільського
господарства в країнах «третього світу» (далі ФАО) також вказується,
що більшість виробників у країнах, які розвиваються, дуже далекі від
подій на міжнародних ринках, тому підвищення цін на
сільськогосподарську продукцію зовсім не означає зростання цін для
дрібних виробників. Для того, щоб дія високих світових цін дійшла до
них, необхідно подолати національні кордони і пройти через ланцюг
збуту [3].
Фактично це означає, що використання ринкового механізму
коштує надто дорого, особливо для дрібних сільськогосподарських
товаровиробників через високі трансакційні витрати і робить товарне
виробництво нерентабельним.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Класична
економічна теорія виходила з того, що всі витрати здійснюються
всередині фірми, а обмін відбувається безкоштовно в умовах повної
визначеності і раціональності учасників обміну. Першим звернув
увагу на хибність таких припущень англо-американський вчений
Рональд Гаррі Коуз (Coase, Ronald H.), який довів, що обмін
відбувається не безкоштовно і ввів у наукову термінологію поняття
трансакційних витрат. Останні він визначив як витрати користування
ринковим механізмом [4].
У подальшому погляди вченого послугували за джерело нової
парадигми мікроекономічного аналізу і склали основу генерування
цілого ряду наукових концепцій. Зокрема, дослідженнями
трансакційних витрат займалися такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як
Д. Норт (North, Douglass C.), Д. Уолліс (Wallis, John J.), K. Зрроу
(Arrow, Kenneth J.), О. Вільямсон (Williamson, Oliver E.), П. Мілгром
(Milgrom, Paul R.), P. Капелюшніков, В. Кокорєв, А. Шастітко, І.
Булєєв, Г. Кірейцев, С. Архієрєєв та ін.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Взаємодія суб’єктів
суспільного виробництва відбувається в інституційному середовищі
шляхом налагодження і здійснення трансакцій, які потребують витрат
на їх організацію і проведення. Ці витрати отримали назву
трансакційних. Особливості трансакційних витрат агробізнесу
пов’язані з функціональними порушеннями паритетності економічних
взаємовідносин аграрних підприємств з контрагентами інших секторів
економіки. На підставі узагальнення наукових поглядів вітчизняних і
закордонних авторів ідентифіковано домінантні характеристики
трансакційних витрат, а саме: 1) їх виникнення пов’язано з
глобалізацією інформаційного простору і необхідністю нормативноправового забезпечення ринкової взаємодії (Coase, 1992; Douglas,
2000; Eggertson, 1990; Stigler, 1961); 2) сутність економічних витрат,
що передбачає розподіл на втрати і видатки, які необхідні для
попередження та/або подолання цих втрат (Архиереев, 2000); 3)
інституційна природа явища, тобто обумовленість існування
трансакційних витрат факторами загальнонаціонального характеру
(Furuboth, 1995; Cheung, 1992). Отже, трансакційними вбачаються
сукупність економічних витрат на організацію і проведення
контрактації між суб’єктами економічних взаємовідносин, що
обумовлені відповідними формальними і неформальними умовами
функціонування на ринку.
Ефективне управління будь-якими витратами, трансакційними
зокрема, можливе за умови системного збору і аналізу інформації про
них за видами, місцями виникнення і носіями.
Властивості існуючих інститутів відчутно впливають на
характеристики економічних результатів, що підтверджується
дослідженнями, відповідно до яких країни з високою якістю інститутів
опинялися у вигіднішому положенні, ніж такі з вищою якістю
макроекономічної політики і великим запасом людського капіталу, але
низькою якістю інститутів [5].
Трансакційні
витрати
становлять
перешкоду
для
взаємовигідного обміну. У зв’язку з цим виникає питання про засоби,
які дозволяють понизити рівень трансакційних витрат і забезпечити із
розподіл так, щоб добровільних обмін став можливим. Різноманітність
трансакційних витрат зумовлює й різноманіття засобів, що дозволяють
понизити дані витрати. Для здійснення добровільного взаємовигідного
обміну і пояснення його масштабів значення має не тільки абсолютна
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величина трансакційних витрат, а й розподіл їх між учасниками
трансакцій [5].
У зв’язку із цим для забезпечення високої ефективності
виробництва у сільськогосподарському господарстві необхідно
детально досліджувати і аналізувати трансакційні витрати. На ринках
сільськогосподарської
продукції
та
матеріально-технічного
забезпечення трансакційні витрати розподіляються не на користь
сільськогосподарських підприємств, що негативно позначається на
результатах їх діяльності, знижує можливості для інвестицій у
сільське господарство, а отже, погіршує і якість виготовленої
продукції.
На думку К. Eppoy (Arrow, Kenneth J.), у ціновій системі
трансакційні витрати вбивають клин між цінами продавців та цінами
покупців і тим самим спричинюють втрати, завдаючи з погляду
традиційної економічної теорії збитків суспільному добробуту [5].
О.Вільямсон (Williamson, Oliver E.) порівнював трансакційні витрати з
тертям у механічних системах [6]. З цією думкою не погоджується С.І.
Архієрєєв і стверджує, що підтримка поглядів на трансакційні витрати
як на економічне «тертя» означає дотримання прикладу фізіократів,
які вважали продуктивною тільки сільськогосподарську працю, а
зайнятих у промисловості розглядали як дармоїдів [1]. С.І. Архієрєєв
визначив трансакційні витрати як сукупність втрат, що виникають при
обміні правами власності, та витрат, що спрямовані на зменшення цих
втрат [1].
Конкретизуючи трансакційні витрати, більшість учених
відносять до них витрати на пошук інформації, організацію і
проведення переговорів, юридичне обслуговування, витрати на
вимірювання та контроль за виконанням контрактів, втрати від
опортуністичної поведінки контрагентів тощо.
Молодий вчений О.П. Власенко, досліджуючи трансакційні
витрати в агробізнесі, поділяє їх на витрати макроекономічного і
мікроекономічного походження. Зокрема до найбільш поширених
трансакційних витрат мікроекономічного походження вона відносить:
 витрати внаслідок непередбачених дій конкурентів, які
проявляються у вигляді нереалізованої і зіпсованої продукції, або
реалізованої за нижчими цінами;
 втрати через невиконання умов контракту; втрати через
невиконання неоформлених домовленостей;
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 витрати на стандартизацію і сертифікацію продукції; витрати
проведення переговорів та укладання договору;
 витрати юридичного оформлення договору; інформаційні
витрати, які пов’язані з пошуком партнерів;
 витрати дослідження ринку і оцінки ринкового середовища;
консультаційні і аудиторські витрати;
 витрати на оцінку репутації партнерів [2].
Окремо слід відмітити, що трансакційні витрати не можна
сприймати виключно як втрати. Трансакційні витрати є необхідною
складовою
успішної
діяльності
підприємства.
Нехтування
інформацією про трансакційні витрати призводить до неправильних
управлінських рішень і, як наслідок, до зростання ризиків та
погіршення фінансового стану підприємства.
Завдання полягає у тому, щоб за оптимального рівня
трансакційних витрат одержати максимальний результат. Для цього
потрібно обчислювати, оцінювати і аналізувати рівень та напрями
використання трансакційних витрат. Проте на сучасному етапі
одержати достовірну інформацію про трансакційні витрати, особливо
на рівні підприємства, надзвичайно складно.
Проте існують фактори, що дозволяють утримувати
трансакційні витрати підприємництва та, як наслідок, – держави в
межах їх природного рівня. Це:
1) сприятливе економіко-правове підприємницьке поле (його
продуманість з точки зору створених правовою системою економічних
стимулів; простота та всеохопленість «правил гри»; низький рівень
корупції та бюрократизації; наявність централізованого (державного)
механізму підтримки (забезпечення) правопорядку, у т.ч. механізму
вирішення конфліктів та примусу виконання договорів);
2) законослухняність суб’єктів економіки (передусім визнання
чужих прав власності;
3) високий рівень довіри в суспільстві;
4) макроекономічна та політична стабільність, що знижує
невизначеність та уможливлює довгострокове планування і знижує
ризик інвестицій;
5) оптимальний рівень податкового навантаження;
6) розвиненість інформаційної інфраструктури економіки;
7) сприятливий характер сформованих неформальних правил,
звичаїв, традицій.
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Зауважимо, що формування цих умов є особливо важливим
завданням на посттрансформаційному етапі розвитку економіки,
оскільки вони характерні більшою мірою для розвинених ринкових
економік, дозволяють знизити рівень трансакційних витрат та
уможливлюють форми підприємницької взаємодії і кооперації.
Висновки. Наведена інформація свідчить, що трансакційні
витрати
суттєво
впливають
на
ефективність
діяльності
сільськогосподарських підприємств. Теоретиками економічної науки
обґрунтовано вплив трансакційних витрат на економічні процеси та
розроблені методи їх аналізу, проте для цього потрібні достовірні дані
про рівень трансакційних витрат. Вирішення цього завдання має взяти
на себе бухгалтерська наука.
Система бухгалтерського обліку України не містить інформації
про трансакційні витрати і тим більше не групує їх за необхідними для
економічного аналізу класифікаційними ознаками. Дані про витрати
накопичуються і узагальнюються за існуючими ознаками і виокремити
з них трансакційні витрати майже неможливо.
Розробка методик бухгалтерського обліку, які дозволять
накопичувати інформацію про трансакційні витрати з розподілом за
необхідними класифікаційними ознаками, стане основою їх аналізу та
сприятиме підвищенню ефективності виробництва в сільському
господарстві.
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© Мінко К.А., Рядська В.В.
У публікації підлягають розгляду питання теоретичного визначення поняття
«Власний капітал» та висунення власного поняття. Визначаються основні позитивні і
негативні властивості власного капіталу підприємства. Пропонується до розгляду
співвідношення власного та позикового капіталу на публічному акціонерному
товаристві «Чернігівський хлібокомбінат». Створення та обґрунтування поняття
«Автентичний капітал».
Ключові слова: власний капітал, позиковий капітал, автентичний капітал.
The publication covers theoretical foundation of "own capital" and nominating their
own concept. The article provides formulated basic properties of positive and negative own
capitol’s sides of the enterprise. It is proposed to consider the ratio of own capital and debt
capital for a public joint stock company «Chernihiv hlibokombinat». Create and justify the
concept of «authentic capital».
Key words: share capital, loan capital, authentic capital.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасна
теорія власного капіталу (далі – ВК) має широкий спектр застосування
та методологічних порад, які мають два напрями: як розширити
власний капітал та як його зменшити. Теорія ВК та нормативні
документи, що регламентують його практичне впровадження
зосереджені на самому понятті, на структурі та на процесі обліку ВК
підприємства.
Інформаційні потреби власників підприємства знаходяться під
впливом зовнішніх факторів, які визначають стабільність їх
функціонування. Тому виникає необхідність розмежування понять
власний та позиковий капітал, а також введення нового поняття
«Автентичний капітал» (далі – АК).
Отже, виділення власного та позикового капіталу, а також
визначення автентичності капіталу для розвитку підприємства як
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окремої одиниці, є актуальними не тільки з позицій їх теоретичного
розгляду, але й практичного застосування.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питання теорії ВК досліджували: Азрилиян
А. Н., Бернстайн Л. А., Борисов А. Б., Бутинець Ф. Ф., Гаврилишин
Б. Д., Коваленко Л. О., Кузнєцов В., Кутер М. І., Ловінська Л. Г.,
Пантелєєв В. П., Пархоменко В. М., Пушкар М. С., Райзберг Б. А.,
Сигел Дж., Терещенко О. О.
Ці напрацювання мали на меті познайомити користувача із
сутністю ВК, джерелами його утворення, можливостями зміни його
розмірів, але не акцентували уваги на тому, що ВК може бути
автентичним.
Цілі статті. Метою цієї статті є теоретичне дослідження поняття
«Власний капітал», формулювання власного бачення цього поняття та
створення нового поняття «Автентичний капітал», яке б логічно
відображало співвідношення капіталу підприємства та запропонувати
модель для кількісного визначення АК.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Сучасні вчені
пропонують нам багато визначень поняття «Власний капітал»
(табл. 1).
Таблиця 1
Аналіз визначення поняття «ВК», запропонований у відомих
довідниках
Визначення поняття «ВК»
Частина
в
підприємства,
залишається
вирахування
зобов’язань

активах
що
після
його

Капітал
(фінансові
ресурси),
вкладений
власником підприємства

Автор (автори)
Азрилиян А. Н., Бернстайн Л. А.,
Бутинець Ф. Ф., Гаврилишин
Б. Д., Коваленко Л. О., Кузнєцов
В., Кутер М. І., Ловінська Л. Г.,
Пантелєєв В. П.,
Пархоменко
В. М., Пушкар М. С., Райзберг
Б. А.,
Сигел Дж.,
Терещенко
О. О., Хендриксен Є. С.
Бандурка О. М., Борисов А. Б.,
Бутинець Ф. Ф., Гаврилишин
Б. Д., Капля І. В., Коваленко
Л. О., Левин В. С., Райзберг Б. А.,
Сопко В. В.,
Сигел
Дж.,
Терещенко О. О.
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Кількість

Питома
вага, %

15

36

12

29
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Продовження табл. 1
Фінансові засоби, надані в
розпорядження
підприємства;
джерело
утворення майна

Беа Ф. К., Бутинець Ф. Ф.,
Загородній А. Г., Кірейцев Г. Г.,
Кондраков Н. П., Краснова Л. П.,
Савицька Г. В., Сигел Дж.,
Терещенко О. О.
Бичик С. В., Гаврилишин Б. Д.,
Чедвик Л., Фаминський І. П.

Засоби від випуску і
продажу
акцій
(акціонерний капітал) і
резервний фонд
Загальна вартість засобів Бланк І. А., Бутинець Ф. Ф.
підприємства, необхідних
для
здійснення
ним
виробничої
або
іншої
комерційної діяльності
Всього визначень
Джерело: складено за даними [2]

9

21

4

10

2

4

42

100

Результати дослідження природи ВК різними авторами дають
змогу розмежувати економічне, правове й облікове значення цього
терміну, оскільки в економічній думці капітал є фактором
виробництва, ресурсами, інвестованими у виробництво; з точки зору
права власний капітал є вартісним вираженням права особи на засоби
підприємства,
визначає
межі
мінімальної
матеріальної
відповідальності, які суб’єкт господарювання має за своїми
зобов’язаннями; з точки зору бухгалтерського обліку, капітал є
різницею між активами підприємства і його зобов’язаннями; джерелом
утворення майна засобом від випуску і продажу акцій (акціонерний
капітал). Найпоширенішим тлумаченням ВК є його визначення як
частини в активах підприємства, що залишається після вирахування
його зобов’язань. Такого підходу додержуються 36 % дослідників, що
цілком відповідає П(С)БО 2 «Баланс».
Ми ж пропонуємо таке визначення власного капіталу – це
грошові та матеріальні ресурси підприємства, за допомогою яких
було створено підприємство, як самостійна одиниця, і якісне
існування якого буде продовжуватися доти доки ці ресурси не будуть
нижчі за АК. Автентичний капітал – власний капітал підприємства,
який має фіксовану величину, не зважаючи на розширення або
згортання виробництва, і дає можливість безперебійного
функціонування підприємству, заохочує залучення коштів із
зовнішнього середовища. Наявність АК було помічено у діяльності
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Вид
капіталу

Переваги

Недоліки

Власний

публічного акціонерного товариства «Чернігівський хлібокомбінат».
Він може виконувати такі ж функції і має таку ж характеристику, як і
ВК підприємства, а саме:
1) розмір визначає ступінь незалежності;
2) для зовнішніх користувачів є мірилом відносин
відповідальності на підприємстві, захистом від втрати капіталу;
3) перебуває в розпорядженні необмежений час;
4) використовується для фінансування ризикових інвестицій, на
що можуть не погодитись кредитори;
5) у разі надання кредиту, за інших рівних умов, перевагу
надають підприємствам з меншою кредиторською заборгованістю і
більшим капіталом;
6) тимчасові збитки мають погашатись за його рахунок;
7) частки окремих власників у капіталі є основою у розподілі
фінансового результату та майна у разі ліквідації підприємства.
Підприємство, яке спирається в своїй господарській діяльності
виключно на ВК, має найвищу фінансову стійкість, однак при цьому
воно не використовує фінансові можливості приросту прибутку на
вкладений капітал, тим самим обмежуючи темпи свого розвитку. З
іншого боку, використання позикового капіталу, забезпечуює
підприємству більш високий потенціал розвитку і розширення
масштабів фінансово-господарської діяльності, сприяє збільшенню
рентабельності капіталу, але при цьому підприємство стикається з
істотним зростанням фінансових ризиків, з імовірністю банкрутства,
що не слід не враховувати при виборі тієї чи іншої політики щодо
формування структури капіталу.
Таблиця 2
Зіставлення позитивних і негативних наслідків використання
підприємством власного і позикового капіталу

1. Простота залучення.
2. Забезпечує фінансову стійкість
підприємства (платоспроможність в
довгостроковому періоді, зниження
ризику банкрутства).
3. Не потрібно сплачувати відсоток за
користування.

1.
Обмеженість
обсягу
залучення.
2. Більш висока вартість
залучених джерел.
3. Виключається можливість
росту рентабельності власного
капіталу.
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Позиковий

Продовження табл. 2
1. Безлімітні обсяги залучення,
особливо за наявності гарантії.
2.
Можливість
розширення
підприємства і зростання масштабів
господарської діяльності.
3. Здатність збільшувати показники
рентабельності ВК.

1. З’являється ризик зниження
платоспроможності.
2. Зменшення розміру прибутку
за
рахунок
погашення
відсотків.
3.
Складність
процедури
залучення (фактор рішення
кредиторів).

Управління структурою капіталу нерозривно пов'язане з
урахуванням особливостей кожної з складових ВК і позикового
капіталу, що мають певні переваги і недоліки, які необхідно
враховувати при формуванні структури капіталу (табл. 2).
Співвідношення різних видів фінансування може знаходитися в
певному діапазоні, враховуючи фактори, що впливають на оптимальну
структуру капіталу підприємства, але цей діапазон не повинен
залишатися постійним, а повинен коригуватися з урахуванням змін,
що відбуваються в економіці під впливом зовнішнього середовища [1].
Співвідношення власного і позикового капіталу наведено на прикладі
публічного акціонерного товариства «Чернігівський хлібокомбінат»
(рис. 1).
Співвідношення власного і позикового капіталу на
публічному акціонерному товаристві "Чернігівський
хлібокомбінат"
2010
2009

26,67

73,33

33,00
45,28

2008

2005
0,00

54,72

48,99

2007
2006

67,00

51,01

32,88

67,12

22,50

77,50
20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Питома вага, %
Власний капітал

Позиковий капітал

Рис. 1. Співвідношення власного і позикового капіталу на
публічному акціонерному товаристві «Чернігівський хлібокомбінат»
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АК на публічному акціонерному товаристві «Чернігівський
хлібокомбінат» становив 0,04, тобто це позначка оптимального
функціонування підприємства протягом 2005-2010 рр. АК буде
розраховуватись як відношення долі ВК у структурі пасиву до долі
статей пасиву балансу «Довгострокові зобов’язання» та «Поточні
зобов’язання» відняте від одиниці. Отже, формула має вигляд:

Ак  1 

VBK
,
V  Д з  Пз 

де Ак – автентичний капітал;
VBK – доля власного капіталу;
V  Д з  П з  – доля довгострокових і поточних зобов’язань.
Показник автентичності капіталу вважається оптимальним, коли
його значення прямує до нуля, тобто, коли співвідношення власного і
позикового капіталу є рівним.
Отже, розрахуємо даний показник для публічного акціонерного
товариства «Чернігівський хлібокомбінат» і представимо результати у
вигляді рисунку (рис. 2).

Значення показника
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Рис. 2. Результати розрахунку автентичного капіталу для
публічного акціонерного товариства «Чернігівський хлібокомбінат»
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Для кожного підприємства цей показник буде свідчити про
залежність від зовнішнього фінансування, тобто від можливості
самостійно функціонувати за рахунок власник коштів. Підприємство
має негативну тенденцію на сьогоднішній день, оскільки значення
автентичного капіталу, починаючи з 2007 року, зростає і становить
0,64 на кінець 2010 року. Це говорить про втрачання спроможності
підприємства погашати власну заборгованість. 2007 рік виявився
балансовим для підприємства, адже показник автентичності становив
0,04, тобто це стан, коли сума власного і позикового капіталу майже
рівна.
Публічне акціонерне товариство «Чернігівський хлібокомбінат»
є зразком для дослідження феномену автентичності капіталу.
Висновки. В результаті проведеного теоретичного дослідження
поняття «Власний капітал» було визначено:
1) в основі теоретичного дослідження поняття «Власний
капітал» було висунуто таке його тлумачення – це грошові та
матеріальні ресурси підприємства, за допомогою яких було створено
саме підприємство, як самостійна одиниця, і якісне існування якого
буде продовжуватися доти доки ці ресурси не будуть нижчі за
автентичний капітал;
2) було виявлено нову економічну одиницю «Автентичний
капітал», яке можна розуміти, як власний капітал підприємства, що
має фіксовану величину, не зважаючи на розширення або згортання
виробництва, і дає можливість безперебійного функціонування
підприємству, заохочуючи залучення коштів із зовнішнього
середовища;
3) дослідження поняття «Автентичний капітал» на практиці
базувалось на даних публічного акціонерного товариства
«Чернігівський хлібокомбінат» і було виявлено, що 2007 рік виявився
балансовим для підприємства, адже показник автентичності становив
0,04, тобто це ідеальний стан підприємства (сума власного і
позикового капіталу майже рівна);
4) виявили, що показник автентичності капіталу вважається
оптимальним, коли його значення прямує до нуля, тобто, коли
співвідношення власного і позикового капіталу є рівним;
5) запропонували формулу для кількісного виявлення показника
«Автентичний капітал» і вважаємо за необхідне надалі зайнятися
розробкою та вивченням нововведеного показника.
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конкурентоспроможність продукції, робіт та послуг у сучасному ринковому
середовищі. Тому розвиток теоретичних положень з економічного аналізу та
впровадження його прийомів, методів і методик в управління підприємницькою
діяльністю суб’єктів господарювання є актуальною проблемою.
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Еconomic analysis is inalienable part of management of enterprise activity and one
of important directions of economic researches. Exactly the effective system of economic
analysis is able to provide the high competitiveness of products works and services in a
modern market environment. Therefore development of theoretical positions from an
economic analysis and introduction of his receptions, methods and methodologies in the
management of subjects of menage entrepreneurial activity is the issue of the day.
Keywords: economic analysis, effectiveness of activity, methods of economic
analysis.

Постановка проблеми та аналіз останніх джерел і публікацій.
Кожне підприємство - це складна система взаємопов’язаних
підрозділів та ланок, які виконують різні функції у процесі
виготовлення продукції, надання послуг та виконання робіт. Будь-яка
підприємницька діяльність потребує постійного контролю свого
розвитку, аналізу процесів під дію яких потрапляє підприємство в
сучасних умовах господарювання.
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Діяльність підприємства відображає система економічних
показників, які дають оцінку процесам та результатам цієї діяльності.
Господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного
життя, потребує постійного вивчення, узагальнення, систематизації та
аналізу для успішного й ефективного управління нею.
Економічний аналіз відіграє важливу роль у визначенні
ефективності господарської діяльності та пошуку шляхів її
підвищення. Це, передусім, пов'язано зі зміною економічних умов, в
яких працює підприємство, кон'юнктури ринку, податкового
законодавства тощо. Суть проблеми полягає в тому, що більшість
керівників підприємств, які зіткнулися з перешкодами, не
задумуються над необхідністю та важливістю саме економічного
аналізу діяльності, а тому взагалі його не здійснюють. На
підприємствах відсутні кваліфіковані фахівці, які могли б ефективно
здійснювати аналіз і своєчасно розробляти заходи щодо виходу з
кризових ситуацій.
Роль економічного аналізу у діяльності підприємств
досліджували економісти-практики та науковці: М. Лучко, А.Г.
Загородній, Г.І. Кіндрацька, В.М. Івахненко, А.Ф. Павленко, Є.В.
Мних, В.І. Захарченко та інші.
Формування цілі статті. Мета статті полягає в обгрунтуванні
доцільності проведення та ролі економічного аналізу в системі
управління підприємством.
Виклад основного матеріалу. Ринкова трансформація
національної економіки відбувається непослідовно, суперечливо,
часто деформовано з низки об'єктивних і суб'єктивних причин.
Основною з них є, з одного боку, відсутність аналогів досвіду
переходу до ринку за таких стартових умов, що були в Україні, а з
іншого - особливий менталітет, який визначає суспільний розвиток
країни. Це призвело до того, що жодна з моделей ринкового
реформування за світовим досвідом, жодна урядова програма
прискореного переходу до ринкової економіки в Україні повною
мірою не реалізовані [4, с.55].
Економічний аналіз - це комплексне всебічне дослідження всіх
сторін діяльності підприємства на основі використання відповідних
джерел інформації, вивчення окремих елементів економічної роботи,
виявлення і вимірювання впливу факторів на результати діяльності
підприємства, зіставлення затрат і результатів, узагальнення
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результатів аналізу і, нарешті, обґрунтування альтернативних
варіантів управлінських рішень з метою вибору оптимального.
Економічний аналіз необхідний на всіх етапах підприємницької
діяльності: від задумів і формування підприємства до реалізації
кожного етапу його функціонування, дотримуючись принципів
етапності самого аналізу.
Економічний аналіз має свої методи, науково обґрунтовану
систему теоретико-пізнавальних категорій, принципів, способів та
спеціальних прийомів дослідження, що дають змогу приймати
обґрунтовані управлінські рішення і базуються на діалектичному
методі пізнання. Особливості діалектичного методу полягають у тому,
що всі явища, котрі досліджуються, розглядаються в їх взаємозв’язку
та русі, зміні та розвитку, при цьому розвиток розуміють як боротьбу
протилежностей на засаді об’єктивних законів реальної дійсності.
Від того, наскільки конкретно й точно проведено аналіз і
залежить доцільність і ефективність всієї виробничої діяльності.
Точність еконономічного аналізу передусім залежить від
достовірності його інформаційних джерел (даних бухгалтерського,
статистичного та оперативного обліку). Тому в конкретних
виробничих умовах необхідно проаналізувати кожен із факторів, який
впливає на виробничий процес, окремо і у взаємозв'язку з іншими
чинниками, визначивши за кожним із них втрачені можливості і
невикористані резерви.
Аналіз проводиться не лише з метою констатації фактів і оцінки
досягнутих результатів, але й для виявлення недоліків, помилок і
оперативного впливу на процес виробництва. Водночас аналітик не
повинен обмежуватись складанням аналітичних звітів і записок, а й
проводити кропітку, повсякденну і оперативну роботу над проектами
управлінських рішень. Саме тому необхідно підвищувати
оперативність і ефективність аналізу.
Таким чином, накопичені за допомогою економічного аналізу
знання про закономірності розвитку об’єкта дослідження сприяють
підвищенню ефективності виробництва, поповнюють систему знань
науки управління. Результати економічного аналізу служать цілям
управління як засіб обгрунтування управлінських рішень і, одночасно,
як засіб контролю за їх виконанням. Які б задачі не ставились перед
економічним аналізом, він служить насамперед цілям управління.
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Організація економічного аналізу в сучасних умовах потребує
застосування інформаційних технологій. Сучасний економічний аналіз
дає змогу запроваджувати на підприємстві системи комп’ютерного
аналізу основних показників діяльності, однак в Україні така практика
зустрічається вкрай рідко.
Проведення автоматизованого аналізу передбачає широке
використання для обробки первинної документації сучасної
обчислювальної техніки, що дасть можливість за один раз, без
повторного звернення до первинного документа, одержати всю
необхідну для управління інформацію. Створення аналітичної системи
має першорядне значення, оскільки безпосередньо впливає на
оперативність управління всіма бізнес-процесами підприємства.
Якість і обгрунтованість управлінських рішень у значній мірі залежать
й від доступності й оперативності одержуваної інформації, а також від
своєчасності і повноти її аналізу.
Можна запропонувати наступні шляхи вирішення існуючих
проблем на підприємстві щодо організації аналітичної роботи, а саме:
- з метою стимулювання діяльності та отримання даних
організовувати на підприємствах проведення різного роду аналітичних
дій, що в кризових умовах є досить важливим і дасть можливість
інформувати про недоліки, непередбачені ситуації, уникати їх;
- формувати спецальні служби щодо проведення аналітичної
роботи на підприємствах, які б були зорієнтовані виключно на
здійснення аналізу основних показників діяльності і своєчасно
розробляли заходи щодо виходу з кризових ситуацій;
- акцентувати увагу на підготовці фахівців, які б вільно
володіли існуючими методами аналізу;
- забезпечувати автоматизацію економічного аналізу шляхом
використання електронних таблиць Microsoft Excel та таких
програмних продуктів, як 1С «Фінансове планування», «Фінансовий
аналіз», НІКОС-СОФТ: Корпоративна інформаційна система NS 2000,
програмний комплекс «ІНЕК-АФСП», а також проведення
аналітичних досліджень на основі автоматизованого банку даних
(АБД).
Кожен з цих програмних засобів має свої особливості і
функціональні можливості, але в цілому вони застосовуються для
вирішення завдань планування, прогнозування і економічного аналізу
з метою вироблення і підвищення обґрунтованості управлінських
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рішень. Програмне забезпечення обирається відповідно до видів
діяльності і масштабів підприємства, а також витрат на його
придбання.
Найбільш простий спосіб автоматизації економічного аналізу –
використання електронних таблиць Microsoft Excel. Для забезпечення
використання інших програмних продуктів необхідно їх адаптовувати
до нормативно-правової бази українських підприємств, зменшувати
витрати на їх придбання, підвищувати рівень кваліфікації фахівціваналітиків на підприємствах.
Впровадження в практику економічного аналізу засобів
обчислювальної техніки – безумовно, істотний чинник підвищення
рівня ефективності всієї системи управління господарською
діяльністю підприємства.
Висновки. Належний рівень організації економічного аналізу
дає змогу правильно оцінити роботу підприємства і його підрозділів,
виявити причини негараздів і наявні резерви, уможливлює значне
поліпшення всієї економічної роботи, стимулює підвищення
ефективності виробництва. За цих умов аналіз забезпечує можливість
об’єктивної оцінки економічних результатів діяльності підприємств,
визначення їх місця в галузі чи регіоні.
Однак, цінність і корисність економічного аналізу визначається
тільки тим, наскільки його результати застосовуються в процесі
прийняття управлінських рішень.
Практика свідчить про доцільність вдосконалення економічного
аналізу. А в сьогоднішніх ринкових умовах можна говорити про
перспективи подальшого економічного зростання лише за умови
проведення аналітичної роботи господарської діяльності підприємства
і поступового переходу до автоматизації економічного аналізу.
Автоматизація економічного аналізу дасть змогу підвищити
ефективність управління, оскільки буде налагоджений оперативний
зв’язок між головним центром управління і підрозділами
підприємства.
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У статті розкрити суть поняття Activity Based Costing, його переваги та
недоліки. Виділено аспект розвитку цього методу у системі управління, зокрема, в
діяльності українських суб’єктів господарювання.
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The article deals with the essence of the concept of Activity Based Costing, its
advantages and disadvantages. Highlighted aspect of development of this method in the
system of governance, particularly in the activities of Ukrainian economic subjects.
Keywords: Activity Based Costing, ABC-costing, costing methods, cost sharing,
cost factor, the base distribution, disadvantages and advantages.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Одним з
удосконалених калькуляційних інструментів та інноваційних методів
управлінського обліку є Activity Based Costing (ABC) – метод
калькулювання, що набув широкого розповсюдження на європейських
і американських підприємствах різного профілю. АВС-калькулювання
– це результат удосконалення традиційного методу калькулювання
повних витрат, при якому накладні витрати розподілилися спочатку
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між основними підрозділами, а потім відносяться на об’єкти
калькуляції пропорційно одній базі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методика обліку
витрат з використанням системи АВС досліджувалася у працях
багатьох зарубіжних та вітчизняних учених: П. Атамаса, А. Аткінсона,
Є. Воронової, С. Голова, Р. Каплана, Л. Нападовської, М. Скрипника,
Д. Фостера, Ч. Хорнгрена, та ін. Погляди багатьох фахівців на АВСкалькулювання дещо різняться. Серед причин можна назвати різний
переклад відповідного терміну, різний ступінь глибини дослідження та
ін. Існує потреба в узагальненні та систематизації раніше зроблених
досліджень, пропозиції єдиного підходу до трактування цього методу.
Мета дослідження полягає у ґрунтовному висвітленні поняття,
переваг і недоліків АВС-методу, як інструменту процесноорієнтованого управління витратами підприємства.
Виклад основного матеріалу. Помилки при розрахунку
собівартості можуть призвести до неефективних управлінських
рішень. Одним із складових у вирішенні цієї проблеми є використання
методу калькулювання, відомого зарубіжним фахівцям вже близько 30
років під назвою ―Activity Based Costing‖. Правильне застосування
цього методу може бути дуже ефективним, бо дозволяє точніше
визначити вартість продукту, особливо у випадках, коли існує великий
обсяг непрямих витрат.
АВС-калькулювання (Activity Based Costing) – це система
калькулювання, що передбачає спершу групування накладних витрат
за видами діяльності (процесами, операціями), а потім розподіл їх між
видами продукції (робіт, послуг), виходячи з потреби останніх у
відповідних видах діяльності [3, с. 121].
Проте, у зв’язку з появою некоректних перекладів і
неправильного пояснення деяких англомовних термінів, виникає
проблема
правильного
трактування
назви
АВС-методу
калькулювання. На жаль, трапляються підміни понять АВС-аналізу та
АВС-калькулювання.
У контексті розкриття теми важливо розглянути історію АВСметоду. Він зародився у США і набув розповсюдження з кінця 1980-х
років завдяки працям Г. Бере, Р. Купера, Т. Джонсона, Р. Каплана. У
кінці 1980-х років у США опубліковано книгу Т. Джонсона і Р.
Каплана ―Втрата актуальності – злет і падіння управлінського обліку‖,
в якій вони критикували облік за повною собівартістю. У 1988 році
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економісти Купер і Каплан розробили підхід, який дає змогу більш
точно калькулювати собівартість продукції. Вони назвали його
обліком витрат на основі видів діяльності: в інших літературних
джерелах його ще називають системою обліку витрат за функціями
[5]. Відмітимо, що професор Р. Купер першим запропонував назву
―поопераційний облік‖.
Як відомо, сам термін ―Activity Based Costing‖ вперше був
вжитий при дослідженні фірми ―John Deer‖ (виробника тракторів і
комбайнів) у науковій літературі у статті Робіна Купера ―Cost
management concepts and principles – the rise of activity based costing‖, у
―Journal of Cost Management‖ (1988 р.) [7].
Отже, АВС-калькулювання – це облік витрат на основі процесів
та операцій, які здійснюються у ході діяльності підприємства. АВСметод передбачає детальний розгляд операцій, необхідних для
створення продукції, а саме: розробки, проектування, виробництва,
маркетингу, доставки, сервісного чи ремонтного обслуговування.
Зазначимо, що існує принципова відмінність традиційної
системи і системи на основі діяльності. Вона полягає у підході до
розподілу непрямих витрат. У традиційних системах калькулювання
прямі витрати можуть бути зіставлені з конкретним носієм витрат, а
непрямі розподіляються між носіями через місця виникнення витрат (рис.
1).
Непрямі витрати
розподіляються
по виробничим підрозділам

Непрямі витрати
відносяться на
продукти
Етап 2
Цех 1

Єдина ставка
для цеху 1

Цех 2

Єдина ставка
для цеху 2

Цех 3

Єдина ставка
для цеху 3

Обслуговуючий
підрозділ №1
А, В, С

Непрямі витрати

Етап 1

Обслуговуючий
підрозділ №2

Виробничі
підрозділи

Цехові ставки
розподілення
накладних витрат

Рис. 1. Традиційна система обліку витрат
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Система АВС-калькулювання надає чітку інформацію про
собівартість продукції, може сприяти зниженню споживання ресурсів.
На нашу думку, АВС-метод по суті в більшій мірі акцентує увагу на
тому, що створює витрати, і в меншій мірі як вони розподіляються. У
системі АВС-калькулювання для розподілу непрямих невиробничих
витрат використовуються процеси. Завдяки такому розподілу
підвищується обґрунтованість віднесення накладних витрат на
конкретний продукт (рис. 2).

Непрямі
витрати

Етап 2: Накладні витрати
відносяться на продукти

Процес
(операція) 1

Ставка 1

Процес
(операція) 2

Ставка 2

Процес
(операція) 3

Ставка 3

Процес
(операція) 4

Ставка 4

Процес
(операція) 5

Ставка 5

А, В, С

Етап 1: Непрямі витрати
розподіляються по центрам
(групам затрат)

Ставки факторів за Продукція
процесами, (операціями)

Рис. 2. Калькулювання на основі Activity Based Costing
Методологію системи АВС-калькулювання можна визначити за
певним алгоритмом [1, с. 37]:
1. Бізнес ділиться на основні види діяльності (функції, операції):
замовлення на постачання; експлуатація основного та допоміжного
обладнання тощо. Їх кількість залежить від її складності. Непрямі
витрати ідентифікуються із видами діяльності.
2. Для кожного виду діяльності вибирається окремий носій
витрат у відповідних одиницях. Тут дотримуються таких правил:
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простота в отриманні даних, щодо цього носія та ступінь відповідності
виміру витрат через носія з їх справжнім значенням.
3. Оцінюється вартість одиниці носія витрат шляхом ділення
суми накладних витрат по кожній функції на кількісне значення
відповідного носія витрат.
4. Визначається собівартість продукції. Для цього вартість
одиниці носія витрат множиться на їх кількість за тими видами
діяльності, виконання яких необхідне для виготовлення продукції.
Операції з виготовлення продукції необхідно також поділити на
певні групи і для кожної операції визначити кост-драйвер (фактор
витрат). Першу їх класифікацію запропонував Робін Купер у 1996
році. Вона складається з чотирьох елементів [6, c. 33]:
1) діяльність на рівні одиниці продукції (окремого виробу) –
обробка сировини, розкрій матеріалів, зварювання, свердління тощо.
Факторами витрат тут можуть бути: людино-години, машино-години,
маса сировини і т. ін.;
2) діяльність на рівні партії виробів – налагодження
устаткування, зберігання сировини, транспортування готової
продукції тощо. Факторами витрат тут можуть бути: кількість наладок
устаткування, маса матеріалів, готової продукції і т. ін.;
3) діяльність на рівні виду продукції – проектування
виробництва, збереження умов виробництва, контроль якості тощо.
Факторами витрат на цьому рівні можуть бути: час проектування,
кількість перевірок якості і т. ін.;
4) діяльність на рівні підприємства – утримання офісу, охорона,
освітлення, навчання персоналу і т. ін.
Ця класифікація орієнтується на виробничу діяльність причина
якої є у тому, що система Activity Based Costing спочатку
розроблялася для виробничих підприємств. Пізніше зарубіжними
ученими Мішелем Отвін та Стівеном Ребішке дана класифікація була
доповнена видами діяльності, щодо обслуговування покупців [10, с.
355-357]: 1) види діяльності на рівні замовлення; 2) види діяльності на
рівні покупця; 3) види діяльності на рівні каналу постачання; 4) види
діяльності на рівні ринку. Крім того виділяються такі три типи костдрайверів: транзакційні показники, показники тривалості, показники
ефективності [8].
Як зазначалося, при впровадженні АВС-калькулювання для
кожного виду діяльності обирається відповідний фактор витрат. Його
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вибір полягає у виявленні залежності між витратами виду діяльності
та їх фактором. Компанії із складними процесами мають тенденцію до
зростання числа чинників витрат. За даними фахівців, типова компанія
може мати від 200 до 300 видів діяльності. Економічно важко
ідентифікувати усі ці види діяльності і присвоїти кожному свій чинник
витрат, оскільки це вимагає величезної кількості збираної інформації.
АВС-система повинна концентруватися на основних, ключових видах
діяльності. Так, на думку окремих авторів для ABC-системи
вважається достатньою кількістю 20-30 їх видів. Також пропонується
обмежити вибрану кількість процесів (видів діяльності) і чинників
витрат – це вимагає надто багато часу і витрат на їх вимірювання.
Відібрані для ABC-системи фактори витрат повинні відповідати
п’яти вимогам [10, c. 357]: відповідність виду діяльності (операції,
процесу); тісна кореляція з фактично використаними ресурсами на
створення конкретних видів продукції (носіїв витрат); мінімально
можлива кількість факторів витрат; прийнятні витрати на
вимірювання; мінімізувати фактори витрат, що вимагають додаткових
вимірювань.
Відмітимо також те, що за останні роки відбуваються позитивні
тенденції впровадження АВС-калькулювання і в Україні.
Протягом останнього часу була сформована проектна група з
покращення методів обчислення витрат для підприємства
"Житлосвіт". До групи були залучені зовнішні іноземні спеціалісти –
професори Гарвардської Школи Бізнесу: Роберт Каплан і Робін Купер.
Спільною групою розроблено стандартні переліки операцій для різних
сфер діяльності. Сьогодні метод АВС для виконавців ЖК-послуг
реалізується у тестових режимах у вигляді так званих ―процесної‖ або
―двомірної‖ моделі. Так, двомірна модель методу ABC дає дві
перспективи для оцінки: з одного боку – вертикаль розподілу витрат
ресурсів щодо необхідності розподілу витрат для прийняття
правильних управлінських рішень, з іншого – процесна горизонталь,
потреби організації в типах інформації (фактори, що впливають на
ефективність). Адаптована до українських реалій та нормативного
поля система методу ABC дозволяє вітчизняним організаціям ЖКГ не
тільки вимірювати виробничі витрати і керувати ними, а й впливати на
координацію з удосконалення процесів, управління асортиментом
послуг, побудову відносин із клієнтом (тут - окремою квартирою),
цінову політику тощо.
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На нашу думку, АВС-метод важко переоцінити: його позитивні
сторони та ефект від застосування можуть значно переважати над
недоліками. Можна визначити основні переваги та недоліки методу
АВС. До його переваг віднесемо [2 с. 190]: можливість точніше
визначити затрати на невикористані потужності для періодичного їх
списання на витрати періоду; при застосуванні отриманої інформації
про собівартість продукції для цілей ціноутворення підвищується
конкурентоспроможність продукції в ринкових умовах; метод може
стати обґрунтуванням зниження затрат і підвищення ефективності
роботи підприємства; отримання реальної інформації про
прибутковість або збитковість роботи підприємства в розрізі
продуктів і як наслідок – напрямів бізнесу окремих клієнтів; метод
дозволяє отримати більше релевантної інформації для управлінських
рішень; не тільки надає нову інформацію про затрати, але і генерує
ряд показників нефінансового характеру, вимірників різних процесів
(операцій).
Серед переваг АВС-калькулювання слід відмітити те, що цей
метод дозволяє підвищити обґрунтованість віднесення непрямих
витрат на певний продукт та формувати собівартість продукції
підприємства, коли виробництво характеризується переважанням
непрямих витрат над прямими.
Разом з тим, сучасна практика фінансового менеджменту дещо
розширила сферу використання даного методу, сформувавши на його
основі Activity Based Management – процесно-орієнтоване управління,
головною метою якого є оптимізація витрат на здійснення різних
процесів (видів діяльності).
До недоліків АВС-калькулювання віднесемо: проблему часу,
зусиль щодо навчання персоналу, збору даних як при впровадженні
системи, так і її використанні; система обтяжлива для підприємстввиробників у зв’язку з наявністю довгих і складних продуктивних
ланцюжків; небезпеку отримання надміру деталізованої інформації
про затрати і бази розподілу; об’ємна система документації.
Таким чином, система АBC закладає основу для управління
витратами по виробничих та інших центрах, підсумкового аналізу
собівартості конкретних виробів. Введення даної системи несе
позитивний ефект також в результаті керування тими видами
діяльності (операціями, процесами), які не підвищують цінності
виробу (транспортування, складування, тощо) [4, c. 188].
365

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

Висновки. АВС-калькулювання є ефективним інструментом
сучасного управлінського обліку, оскільки забезпечує формування точної
та детальної інформації про собівартість окремих видів продукції та
напрямів діяльності, представляє ефективну можливість удосконалення
структури собівартості, здійснює активний вплив на систему
менеджменту. Як наслідок, відзначимо формування на основі АВСметоду системи управління Activity Based Management. Зауважимо, що
при використанні системи АВС важливо звернути увагу на ряд її
недоліків, а також переваг. Для забезпечення ефективної постановки
такого методу калькулювання на підприємстві потрібно об'єктивно, але з
врахуванням специфіки суб'єкта господарювання, виокремити ряд етапів
як організаційного характеру, так і методичного. В особливому світлі при
методах калькулювання виділяється база розподілу. У методі АВСкалькулювання вони називаються факторами витрат або костдрайверами. До них також висувається ряд вимог. Виходячи з
особливостей Activity Based Costing, потрібно виділяти різні бази
розподілу непрямих витрат.
Впровадження системи ABC у практику роботи вітчизняних
підприємств забезпечить ґрунтовне і точне обчислення собівартості
виробів, що підвищить об’єктивність оцінки рентабельності.
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У даній статті розглядається механізм реалізації аналітичних процедур на
різних етапах аудиту. Визначено можливість застосування аналітичних процедур для
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stages of audit. Determined the possibility of applying analytical procedures to enhance the
auditor's certainty, evaluation and quality assurance audit services.
Keywords: analytical procedures, stages of audit, audit, estimation, quality of
service, method.

Постановка проблеми. Найбільш ефективно проблеми
аудиту вирішується при реалізації аналітичних процедур аудиту.
У зарубіжних та вітчизняних працях з аудиту точка зору
фахівців стосовно класифікації та визначення понять, пов'язаних з
аудиторською діяльністю неоднозначна, проте, спільною є думка
щодо важливості використання аналітичних процедур під час
проведення аудиторської перевірки, оскільки вони дають змогу
аудитору виявити незвичайні факти та потенційні зони ризику,
отримати ефективні аудиторські докази, проаналізувати отримані
аудиторські висновки [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика
пов’язана з аналітичною базою в аудиті та безпосереднім проведенням
аналітичних процедур, є надзвичайно актуальною. Окремі питання, які
стосуються аналітичних процедур розглядалися у працях Ф.Ф.
Бутинця, Г.М. Давидова, Н.М. Проскуріної, О.Ю. Редька, В.С.
Рудницького, Е.С. Сурниної, Б.Ф. Усача.
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Викладення основного матеріалу. Аудит в Україні
проводиться відповідно до МСА, а у світовій практиці аудиту
аналітичним процедурам приділяють значну увагу, зокрема, у
Міжнародних стандартах з аудиту міститься окремий норматив
Міжнародний стандарт аудиту 520 «Аналітичні процедури» [2].
Основною метою даної статті є висвітлення проблеми
аналітичної бази в аудиті. Вона полягає у тому, що діюча методика
аналітичних процедур не забезпечує формування достатньої та
надійної бази під час формування аудиторської думки.
У зв'язку з тим що час проведення аудиторської перевірки
обмежений, а вартість робіт заздалегідь обумовлена в договорі із
замовником, аудитор прагне вибрати найбільш ефективні аудиторські
процедури.
Слід зазначити, що на кожному етапі аудиторської перевірки
аудитор має право самостійно використовувати будь-яку процедуру у
відповідності зі своєю кваліфікацією і баченням об'єкта дослідження.
Аудитор може використовувати відразу декілька аудиторських
процедур для підтвердження певних даних. Аналітичні процедури
виділяються серед них тим, що при їх використанні найбільш
виражений принцип перевірки "від загального до конкретного". Крім
того, результатом аналітичних процедур є, як правило, оцінка того, які
об'єкти обліку або показники звітності містять найбільший ризик
помилки або представлені з відносним рівнем достовірності. Інші
аудиторські процедури більшою мірою орієнтовані на отримання
прямих свідчень того, про що попередньо були отримані непрямі
свідоцтва за допомогою аналітичних процедур.
Застосування аналітичних процедур дає можливість підвищити
якість і скоротити витрати часу на проведення аудиту.
Згідно МСА 520 проведення аналітичних процедур базується на
припущенні, що між показниками в обліку існують певні зв'язки і вони
мають місце при відсутності доказів протилежного. Аудитор повинен
застосовувати аналітичні процедури в якості процедур оцінки ризиків
для правильного поняття бізнесу клієнта. Рівень довіри, яку аудитор
покладає на результати аналітичних процедур, залежить від наступних
факторів:
 достовірності досліджуваних статей;
 інших аудиторських процедур, спрямованих на подібні цілі;
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 точності, з якою очікувані результати аналітичних процедур
можуть бути передбачені.
Співвідношення, що використовуються в аналітичних
процедурах, повинні бути правдоподібні та передбачувані.
Правдоподібність припускає існування очевидного причиннонаслідкового зв'язку.
Складність аналітичних процедур виправдовується їхньою
ефективністю. Дж. Робертсон [3] наводить результати дослідження
суттєвих викривлень бухгалтерської звітності, виявлених у ході
великої кількості аудиторських перевірок. Завдяки застосуванню
аналітичних процедур вдалося виявити 27,1 % викривлень, тому дуже
важливо розуміти їх сутність, призначення та використання.
Основною метою застосування аналітичних процедур є
виявлення наявності або відсутності незвичайних або неправильно
відображених фактів та результатів господарської діяльності, які
визначають сфери потенційного ризику і потребують особливої уваги
аудитора.
Цілі й завдання проведення аналітичних процедур залежать від
етапу, на якому вони виконуються [4, c. 60-61].
До найпоширеніших аналітичних процедур відносять загальну
перевірку на достовірність, аналіз тенденцій, залежностей, коефіцієнтів,
перевірку фізичної наявності, повторне проведення операцій тощо [5, c.
43].
Інформаційна база аналізу ґрунтується на використанні різних
джерел, у тому числі і нефінансових даних. Правильне зіставлення
фінансових і нефінансових показників характеризує кваліфікаційний
рівень аудитора.
Складені на детальному рівні прогнози мають, як правило,
великі можливості для виявлення помилок в певному обсязі, ніж
проведення широких порівнянь.
Аудитор може порівняти поточні дані з нормативами. При
наявності відхилень слід провести перевірку. Даний процес відомий як
варіантний аналіз, коли аудитор може користуватися даними для
розробки власних норм з наступних джерел: бюджетів компанії,
прогнозів компанії, даних по галузі, даних за попередній період [4, c.
61-62].
Виконання аналітичних процедур складається з декількох
конкретних кроків: постановка цілі процедури, планування тесту,
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тестування, аналіз результатів і отримання висновків, котрим передує
обговорення цілей і строки проведення аналітичних процедур [6, c.
205].
Суть аналітичних процедур зводиться до:
 аналізу взаємозв'язків між даними різних форм фінансової
звітності та регістрами синтетичного обліку, а також між даними
фінансової звітності та натуральними показниками;
 зіставлення фактичних даних з даними за попередні періоди;
 зіставлення фактичних даних з планами;
 зіставлення фактичних даних з нормативними;
 зіставлення інформації з даними аналогічних підприємств та в
середньому по галузі;
 аналізу трендів;
 використання простої регресі;
 застосування моделі з використанням логічного взаємозв'язку
між рахунками;
 вивчення незвичайних відхилень та їх причин;
 оцінці результатів проведеного аналізу на конкретну дату
перевірки.
Аудитору особливо варто звернути увагу на достатність і
відповідність доказів, отриманих для формулювання висновку – звіту,
рекомендації, консультації [7, c. 46].
Аналітичні процедури використовують на трьох етапах аудиту:
при плануванні аудиту; безпосередньо при проведенні тестування; на
завершальному етапі аудиту перед складанням аудиторського
висновку [8].
В якості задач, які стоять перед аудитором в процесі проведення
аналітичних процедур, можна виділити наступні:
 вивчити діяльність клієнта і виявлення загальних факторів
які впливають на нього;
 здійснити оцінку фінансового стану клієнта та перспективи
безперервності його діяльності;
 забезпечити скорочення числа детальних аудиторських
процедур;
 забезпечити методичний інструментарій тестування з метою
отримання відповідей на питання, які виникли.
Аналітичні процедури можуть виконуватись протягом всього
аудиту, при цьому сам аудитор повинен планувати та виконувати
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аналітичні процедури по суті, як на етапах планування, безпосередньо
під час проведення аудиторської перевірки, так і по закінченню робіт
[9, с. 202-206].
Зокрема, на етапі планування це дає змогу не лише зрозуміти
специфіку функціонування підприємства, а й правильно оцінити
обсяги аудиту, його основні напрямки.
Цю думку поділяє Рудницький В. С., який зазначає, що дуже
важливо ряд аналітичних процедур здійснювати на початковій стадії
аудиту, оскільки це допомагає впровадити дедуктивний метод
оцінювання показників Головної книги і фінансової звітності,
правильно спланувати різні аспекти майбутньої роботи, виявить факти
ризику тощо [10, с.134].
Аналітичні процедури є одним із способів отримання
аудиторських доказів. Проведення аналітичних процедур дає аудитору
більше необхідної інформації, ніж детальне тестування.
Аналітичні процедури проводять відносно консолідованої
фінансової звітності, фінансової звітності дочірніх організацій,
підрозділів чи сегментів та окремих елементів фінансової інформації.
Вибір аудитором процедур, способів і рівня їх застосування є
предметом професійного судження [11].
Розглядаючи безпосередньо методику здійснення аналітичних
процедур, їх можна об’єднати у чотири групи [9, c. 208-209]:
 аналіз співвідношень (коефіцієнтів);
 аналіз тенденцій;
 прогнозування;
 перевірка на доцільність.
Важливо також зазначити, що аналітичні процедури ефективні
тільки тоді, коли аудитор скептично ставиться до пояснень та
неочікуваних результатів, наданих керівництвом компанії, і
намагається отримати адекватні та надійні докази на користь таких
пояснень [12].
Висновки. Таким чином, аналітичні процедури сьогодні
впевнено завойовують своє місце в аудиті, оскільки, як показала
практика, дають змогу виявити значну кількість викривлень
фінансової звітності. Використання аналітичних процедур, які не
тільки сприяють розв’язанню завдань оцінки достовірності, але і
надають неупереджену інформацію про кон’юнктуру інтересів за цією
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проблематикою дозволяють вирішити питання щодо забезпечення
якості аудиту.
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В статті досліджено роль та місце облікової політики в діяльності
підприємства, в тому числі інвентаризації як складової облікової політики
підприємства. Визначено недоліки в організації інвентаризації та шляхи
вдосконалення інвентаризаційної роботи на підприємстві.
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The article explored the role and place of registration policies in activity of
enterprise, including inventory as component registration policy of enterprise. Certainly
failings are in organizations of taking of inventory and ways of perfection of taking of
inventory work on an enterprise.
Keywords: enterprise, registration policy, inventory, materially responsible person,
inventory commission, inventory differences.

Постановка проблеми. В різні проміжки світової суспільної
еволюції та розвитку господарської діяльності актуальним було, є і
буде питання організації інвентаризації на підприємстві.
Жодне управлінське рішення неможливе без точного уявлення
про те, які ресурси має підприємство у своєму розпорядженні та хто за
них несе відповідальність. Яким чином можна отримати впевненість в
тому, що забезпечено збереження майна і його використання
ефективне? Відповідь одна: тільки шляхом проведення інвентаризацій.
Адже інвентаризація є чітко визначеною послідовністю дій
контролюючого органу з документального підтвердження фактичної
наявності, стану і оцінки майна та зобов’язань підприємства на певну
дату.
Основною метою облікової політики підприємства є забезпечити
одержання достовірної інформації про майновий і фінансовий стан
підприємства, результати його діяльності, що є необхідно для всіх
користувачів фінансової звітності з метою прийняття управлінських
рішень. За допомогою даних, отриманих на основі проведеної
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інвентаризації майна і зобов’язань підприємства, забезпечується повна
відповідність записів в системі бухгалтерського обліку фактичній
наявності і стану облікових об’єктів, тобто достовірне відображення
інформації в бухгалтерській (фінансовій) звітності.
Метою даного дослідження є визначення ролі та місця
облікової політики в діяльності підприємства, в тому числі
інвентаризації як складової облікової політики підприємства,
визначення недоліків в організації інвентаризації на підприємстві та
пошук шляхів вдосконалення інвентаризаційної роботи на
підприємстві.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки багато
наукових праць присвячено питанню інвентаризації. Найбільш
вагомий внесок у розвиток теорії інвентаризації за останні 50 років
зробили В.Д. Андрєєв, І.А. Бєлобжецький, М.Т. Білуха, Ф.Ф.
Бутинець, І.Є. Глушков, В.П. Завгородній, М.І. Камлик, М.Р. Лучко,
Л.М. Крамаровський, М.А. Леонтьєв, Ю.Я. Литвин, В.М. Мурашко,
П.П. Німчинов, М.Я. Остап’юк, В.Ф. Палій, О.П. Рудановський, В.К.
Радостовець, Н.М. Ткаченко, Н.В. Чебанова, Л.Н. Котенко, М.Я.
Штейман. Дослідження цих авторів охоплюють окремі питання теорії і
практики інвентаризації. Проте з подальшим розвитком економічних
відносин виникають все нові проблеми при організації інвентаризації,
що потребують подальших досліджень у напрямі їх удосконалення.
Разом з тим, вітчизняними та зарубіжними науковцями та практиками
з року в рік піднімаються та обговорюються питання про не належну
організацію та проведення інвентаризації на більшості підприємствах.
Викладення основного матеріалу. Сьогодні жоден суб’єкт
господарювання, незалежно від величини, форми власності та
організаційно-правової форми не може нехтувати проведенням
інвентаризації, оскільки відповідно до законодавства України, зокрема
ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» для
підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського
обліку та звітності передбачено проведення підприємствами
незалежно від форм власності інвентаризації майна, коштів і
фінансових зобов’язань.
Під інвентаризацією слід розуміти перевірку наявності та стану
об’єкту контролю, яка здійснюється шляхом спостереження,
вимірювання, реєстрації та порівняння отриманих даних.
Нормативними документами, які регламентують правові,
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організаційні та методологічні засади проведення інвентаризації є
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16.07.1999р.№ 996-XIV (зі змінами та доповненнями),
Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок подання
фінансової звітності» від 28.02.2000 р. № 419 та Інструкція по
інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарноматеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків,
затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня
1994 року № 69, зі змінами та доповненнями.
Згідно з Інструкцією, яка встановлює єдині для всіх суб’єктів
господарювання правила проведення інвентаризації, відповідальність
за організацію інвентаризації несе керівник підприємства, який
повинен створити необхідні умови для її проведення у стислі строки,
визначити об’єкти, кількість і строки проведення інвентаризації, крім
випадків, коли проведення інвентаризації є обов’язковим [2].
Таким чином, на керівника підприємства покладається велика
відповідальність при організації процесу інвентаризації. В свою чергу
від розуміння даного поняття залежить підбір процедур та прийомів,
які б забезпечили ефективність організації інвентаризації.
Вважаємо, що перш ніж організовувати інвентаризацію,
необхідно визначити фактори, які слід враховувати при її проведенні.
До них пропонуємо віднести:
1) законодавчий,
2) завдання, яке ставлять суб’єкти інвентаризації;
3) терміни проведення інвентаризації;
4) суб’єктів, які беруть пряму та опосередковану участь в
процесі інвентаризації;
5) об’єкти, що інвентаризуються;
6) вид інвентаризації;
7) вид діяльності, якою займається підприємство [5, с.13].
Отже, керівник, відповідальний за організацію інвентаризації,
має бути компетентним в даному питанні, оскільки кожен з факторів
має свій вплив на процес інвентаризації, в іншому випадку, результат
проведення інвентаризації буде недостовірним і не виправданим.
Для забезпечення контролю за збереженням цінностей
підприємства необхідно з самого початку продумати як краще
організувати інвентаризацію, щоб при цьому перевіркою охопити всі
елементи тієї або іншої групи об’єктів інвентаризації. Хочемо
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звернути увагу на те, що при організації інвентаризаційного процесу
слід розмежовувати види інвентаризації. Адже вид інвентаризації має
суттєвий вплив на порядок її проведення.
Так, інвентаризація може проводитись раз на місяць, на квартал,
півріччя, рік або з будь-якою іншою періодичністю. Однак є випадки,
коли інвентаризація обов’язкова – ці випадки визначено в пп. 3-6
Інструкції №69.
Також потрібно відзначити, що інвентаризації бувають
раптовими (наприклад, на підставі припису судово-слідчих органів) та
плановими (наприклад, перед складанням річної фінансової звітності).
І якщо до першої готуються тільки у присутності інвентаризаційної
комісії, то до другої готуються завчасно [4,с.5].
Носіями інформації для прийняття рішення за результатами
інвентаризації є закони, інструкції, положення, постанови, дані
системи бухгалтерського обліку, наказ на проведення інвентаризації,
розписки матеріально відповідальних осіб, інвентаризаційні описи,
порівняльні відомості, доповіді членів інвентаризаційної комісії,
протоколи інвентаризації за попередні періоди тощо. Важливими
джерелами інформації для керівника підприємства є результати
особистих спостережень, бесіди з членами комісії та матеріальновідповідальними особами [6, с.116].
Однією з проблем, яка може виникнути за результатами
інвентаризації є відхилення фактичних даних від облікових. На стадії
діагностики проблеми, розгляду підлягають наявність, розмір та
причини виявлених при здійсненні інвентаризаційного процесу
відхилень, які характеризують ефективність контролю, обліку, а також
якість результатів інвентаризації [6, с.117].
Методика організації і проведення інвентаризації, що
застосовується на практиці, є недосконалою. Вона не формує цілісного
уявлення про інвентаризацію, призводить до її проведення з багатьма
порушеннями. Під методикою розуміється конкретизація методу,
доведення його до положення, алгоритму, чіткого опису способів
проведення.
Тому в методологічному аспекті інвентаризацію слід розглядати
як процес, що складається із сукупності стадій, які об’єднують
впорядковані в часі і просторі взаємопов’язані процедури, виконання
яких є необхідним і достатнім для досягнення мети інвентаризації.
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В ході дослідження з’ясувалось, що питання методики
проведення інвентаризації не має закінченого вигляду. Значні
недоліки в практичній діяльності є результатом невизначеності даних
питань в теоретичному аспекті. Майже ніхто з авторів комплексно не
розглядав методику, способи, процедури та методичні прийоми
інвентаризаційного процесу. На наш погляд, залежно від об’єктів
інвентаризації методика проведення її суттєво змінюється, перевірка
матеріальних цінностей і коштів здійснюється в натурі способом
перерахунку, зважування та вимірювання, а коштів у розрахунках –
взаємним звіренням сум з іншими підприємствами і окремими
особами, які є платниками підприємства або одержувачами коштів від
нього.
Як відомо, неякісне проведення інвентаризації не забезпечує
попередження нестач та розкрадань. У результаті більше половини
цінностей і коштів підприємств можуть приховуватися. У практиці
зустрічалися випадки, коли замість двох і більше членів комісії (не
рахуючи матеріально відповідальних осіб) інвентаризація проводилася
тільки однією особою або, навпаки, для інвентаризації формально
призначається комісія у складі 6 - 8 чоловік, а фактично проводять її 12 члени комісії. Це сприяє приховуванню нестач, а іноді призводить до
того, що окремі цінності записувалися в опис за даними книг або
карток, зі слів матеріально відповідальних осіб, що сприяло
припискам цінностей і прихованню нестач. Для посилення контролю і
попередження цих фактів приховування нестач і крадіжок цінностей
інвентаризацію на об'єктах збереження варто проводити в порядку
розташування цінностей на складі.
Суттєвим недоліком методики проведення інвентаризацій є те,
що окремі члени робочих інвентаризаційних комісій не контролюють
при інвентаризації наявність цінностей, необґрунтовано довіряють
перерахування їх самим матеріально-відповідальним особам і
записують дані із їх слів. У зв'язку із цим інвентаризаційні комісії
зобов'язані перевіряти сутність і вірогідність звітів матеріально
відповідальної особи, зіставляти їх дані із журналами обліку виданих
доручень,
здійснювати оперативне
звіряння
з
місцевими
постачальниками для контролю своєчасності і правильності
оприбуткування матеріальних цінностей, що надходять на
підприємство до проведення інвентаризації.
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Мають місце також факти приховування нестач шляхом
укладання в період з попередньої до початку наступної інвентаризації
недостовірних актів на списання бою і псування цінностей. Для
розкриття таких фактів приховування нестач варто здійснювати
прийоми контрольно-вибіркового порівняння з метою перевірки
вірогідності руху цих цінностей у період між інвентаризаціями.
Головне завдання інвентаризації - отримання точних результатів.
Поряд з проведенням суцільної інвентаризації можлива
інвентаризація на підставі вибірки у випадку, коли вона відповідає
належному веденню бухгалтерського обліку. Це означає, що при
проведенні інвентаризації на підставі вибірки не порушуються
принципи точності і повноти, а підготовлений за її результатами
інвентаризаційний опис має ту ж інформаційну значущість, що й за
суцільної матеріальної інвентаризації. Інвентаризація на підставі
вибірки не може застосовуватися для зобов'язань.
На нашу думку, особливо актуальним є питання організації і
методики проведення раптової інвентаризації цінностей на
підприємствах, що пояснюється необхідністю посилення контролю за
їх збереженням.
Удосконалення організації інвентаризації на підприємстві
повинне бути спрямовано також на оперативне виведення результатів
інвентаризацій (звіряння і зіставлення фактичної наявності цінностей з
даними бухгалтерського обліку). Узагальнення практики цієї ділянки
інвентаризаційної роботи дає підставу для визначення таких
методичних недоліків. У ряді випадків облікові дані "підганяються"
під фактичні залишки цінностей, що вимагає порівняння облікових
даних із такими даними порівнювальних відомостей і актів результатів
цінностей.
Практика показує, що діюча форма порівнювальної відомості
для виведення результатів інвентаризації мас недоліки, що знижує
оперативність отримання кінцевих відомостей про інвентаризацію. У
відомості відсутня можливість відобразити результати пересортиць,
суму природного убутку й остаточні результати. З метою
вдосконалення методики виведення результатів інвентаризацій
доцільно доповнити діючі порівнювальні відомості з тим, щоб можна
було в одному формулярі визначати попередні результати, зробити
зарахування пересортиць і вивести остаточні результати. Це скоротить
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час на виведення результатів інвентаризації, поліпшить наочність
відомостей, а також відображених у них результатів.
Ми вважаємо, що послідовне виконання наведених процедур
комп’ютеризованого сегменту методики інвентаризаційного процесу
розв’язує велику кількість проблемних питань, серед яких:
дотримання об’єктивності, точності первинних і вторинних
показників,
скорочення
терміну
проведення,
зменшення
трудомісткості інвентаризаційного процесу.
Використання автоматизованого обліку при проведенні
інвентаризації, як правило, скорочує на 40-50% терміни її проведення,
усуває ймовірне виникнення помилок у номенклатурних номерах,
цінах та запобігає викривленню результатів інвентаризації.
Важливим моментом при проведенні інвентаризації є створення
інвентаризаційної комісії. Вона є одним із суб’єктів інвентаризації та
на неї покладається обов’язок проведення інвентаризації.
Склад інвентаризаційної комісії визначається наказом
(розпорядженням) керівника, який, як правило, видається на початку
календарного року.
Згідно вимог законодавства на підприємствах передбачено
створення постійно діючих інвентаризаційних комісій, а на великих
підприємствах, де через значний обсяг робіт проведення
інвентаризації не може бути забезпечене однією комісією,
створюються робочі комісії.
Висновки. Виходячи з вище сказаного матеріалу, можемо
зробити висновок, що потрібно посилити контроль за проведенням
інвентаризації на підприємстві.
На успіх інвентаризації в основному впливають такі чинники:
- правильне рішення керівника щодо проведення інвентаризації;
- підбір кадрів, які здатні втілювати в життя рішення керівника
щодо об’єктивного проведення інвентаризації;
- контроль виконання – під яким розуміють постійний, груповий
аналіз процесу і результатів роботи членів інвентаризаційних комісій.
Отже, можна сказати, що проведення інвентаризації та розгляд
проблем і шляхів вдосконалення її проведення на підприємстві на
сьогодні є досить актуальною темою, яка потребує детального
розгляду.
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Стаття висвітлює теоретичні питання дебіторської заборгованості, досліджено
класифікацію дебіторської заборгованості для потреб бухгалтерського обліку.
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The article covers the theoretical question of account receivables, the receivables
classification for the needs of accounting, is explored.
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Постановка проблеми. Однією з найважливіших умов
функціонування суб’єктів господарювання є ефективне управління
фінансами, зокрема оборотними активами, де однією з головних
складових виступає дебіторська заборгованість. В умовах глобалізації
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економіки фінансовий стан більшості підприємств є не стабільним, що
призводить до уповільнення платіжного обороту і зростання частки
дебіторської заборгованості в активах підприємств.
Сьогодні в період глобальних змін в різних сферах діяльності
суспільства питання дебіторської заборгованості є досить актуальним,
адже фінансовий стан підприємства значною мірою залежить саме від
наявності та ефективного управління цим видом заборгованості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико –
методичні питання управління дебіторською заборгованістю
висвітлені у працях М.Д. Білика, І.О. Бланка, Є. Брігхема,
М. Гольцберга,
М.В. Грідчиної,
О.Є. Ґудзь,
А.М. Карбовник,
Г.Г. Кірейцева, В.В. Ковальова, Г.М. Колпакової, І. Б. Садовської та
інших. Проте недостатньо дослідженим залишаються багато спірних
питань щодо обліку дебіторської заборгованості, що потребує
подальшого їх вивчення та впровадження в практичну діяльності
обліку підприємств.
В зв’язку із постійною зміною нормативної бази, відбуваються
зміни
у
методичних
аспектах
управління
дебіторською
заборгованістю, відповідно з’являються проблеми, які потребують
вирішення на рівні кожного підприємства. З цією метою, дослідження
даної проблематики буде проведено на підставі даних закритого
акціонерного товариства «Чернігівриба», що спеціалізується на
переробці та реалізації рибних товарів.
Метою статті є дослідження теоретико-методичних і
практичних засад обліку розрахунків з покупцями та замовниками,
виявлення нагальних проблем, пов’язаних з обліком розрахунків із
дебіторами на підприємстві ЗАТ «Чернігівриба» за допомогою аналізу
фінансової і статистичної звітності.
Викладення
основного
матеріалу.
Функціонування
підприємств в умовах конкурентної боротьби вимагають ефективного
управління активами, однією із основних складових яких виступає
дебіторська заборгованість. Слід зазначити, що вчені у своїх працях по
різному визначають зміст дебіторської заборгованості та
класифікують її за різними ознаками. Успішне управління
дебіторською заборгованістю не можливе без чіткого розуміння її
економічного змісту та відповідної класифікації, яка являється
головним джерелом інформації при прийнятті управлінських рішень.
Розглянемо зміст дебіторської заборгованості та її класифікацію, що
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наведені у табл.1 та табл. 2 відповідно.
Таблиця 1
Визначення дебіторської заборгованості
Автор, джерело
Визначення
П(с)БО 10 «Дебіторська Дебіторська
заборгованість
сума
заборгованість» [7]
заборгованості дебіторів
підприємству на певну дату.
Н. Матицина [6]
Дебіторська
заборгованість
–
розмір
неспроможності суб’єкта підприємницької
діяльності виконати грошові зобов’язання
перед підприємством
після
настання
встановленого договором строку їх оплати.
О.Г. Лищенко [5]
Дебіторська заборгованість – фінансовий
актив, який є контрактним правом
отримувати грошові кошти або цінні папери
від іншого підприємства.
В. Бєлозерцев [1]
Дебіторська заборгованість – грошове
вираження вимушеної або заздалегідь
запланованої
господарсько-економічної
операції
кредитного
характеру
з
контрагентами, яка була у минулому та борг
за неї може бути достовірно визначений,
узгоджений з контрагентом та сплачений
підприємству у майбутньому, а в поточний
момент
відображений
у
балансі
підприємства як актив.
Г.Г. Кірейцев [3]
Дебіторська заборгованість – це складова
оборотного капіталу, яка є комплексом
вимог до юридичних чи фізичних осіб, щодо
сплати товарів, продукції, послуг.
Підсумовуючи вищезазначене та поширюючи визначення
економічної категорії «дебіторська заборгованість» пропонуємо
власне визначення поняття «дебіторської заборгованості», як такої що
є правами (вимогами), що належать продавцю (постачальнику) як
кредитору на отримання боргів контрагентами, та фінансовим
ресурсом, що тимчасово вилучений з кругообігу суб’єкта
господарювання і (та) підлягає поверненню в майбутньому,
очікуваному періоді. Це одна із форм існування оборотних засобів, що
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обслуговує процес обігу продукції (реалізації готової продукції та
повернення грошових засобів у вигляді сплати).
Таблиця 2
Класифікація дебіторської заборгованості
Автор, джерело
Класифікаційна
Класифікаційна група
ознака
За об’єктами щодо Орендаря за фінансовою
яких
виникає орендою,
яка
дебіторська
відображається у балансі
Т.В. Гладких [2]
заборгованість
орендодавця; забезпечена
векселями;
інша
довгострокова; за товари,
роботи,
послуги;
за
розрахунками;
інша
поточна
О.І. Кобилянська За
причинами Виправдана;
не
[4]
виникнення
виправдана
Залежно
від Споживачів;
інших
характеру відносин
контрагентів
Залежно від терміну Довгострокова;
А.А. Романюк [8] погашення
короткострокова
Залежно
від Термінова; прострочена;
своєчасності сплати відстрочена
боржником
Залежно
від Забезпечена;
не
забезпеченості
забезпечена
Залежно від форми Вексельна; акредитивна;
розрахунку
чеками;
платіжними
дорученнями
Як видно із табл.2 вчені проводять класифікацію дебіторської
заборгованості за різними ознаками, що пояснюється різними цілями і
індивідуальними підходами до управління. Відповідно, це свідчить
про
необхідність
різнопланової
класифікації
дебіторської
заборгованості в системі бухгалтерського обліку. А.А. Романюк
наводить більш широку класифікацію [8], однак в даному випадку слід
зазначити, що ознака «залежно від форм розрахунку» є складовою
ознаки «залежно від забезпеченості» , а отже не може створювати
свою класифікаційну множину. Класифікація у працях зарубіжних
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науковців суттєво відрізняється, оскільки в основу покладений
принцип: «різна дебіторська заборгованість для різних управлінських
цілей» [9].
Отже, дослідивши класифікацію дебіторської заборгованості
доцільно запропонувати здійснення класифікації розрахунків з
дебіторами за такими ознаками: суб’єкт дебіторської заборгованості;
сума заборгованості; причина виникнення. Додаткові параметри
дозволять оперативно впливати на стан дебіторської заборгованості з
метою її стягнення, виявляти прийоми повернення боргів.
Управління дебіторською заборгованістю на підприємствах
передбачає розробку і впровадження ефективного його механізму
управління, який передбачає такі етапи як: формування стандартів
платоспроможності покупців та їх оцінку (дебіторська заборгованість
у попередньому періоді); обґрунтування умов платежу та прийомів
стягнення дебіторської заборгованості; прийняття рішень стосовно
методів управління дебіторською заборгованістю; впровадження
системи контролю за рухом дебіторської заборгованості; вибір
підприємством прогресивних форм рефінансування дебіторської
заборгованості.
Слід впровадити систему укладення договорів із покупцями та
замовниками за гнучкими умовами щодо термінів і форм оплати, в
основу якої покладено визначення платоспроможності покупців,
застосування попередньої оплати до несумлінних платників,
забезпечення суворого контролю за надходженням платежів на
рахунок та виконанням законодавчо встановленої відповідальності за
затримку платежів, застосовування форм розрахунків, які гарантують
їх своєчасність і сучасних форм рефінансування. Операції з
факторингу дають змогу підприємству зменшити витрати, а саме:
уникнути втрат за безнадійними боргами; усунути фінансові ризики;
скоротити період погашення дебіторської заборгованості та кількість
безнадійних боргів.
Доцільним є розгляд дебіторської заборгованості на підставі
даних обліку функціонуючого підприємства. З цією метою було
обрано ЗАТ «Чернігівриба», що спеціалізується на переробці та
реалізації рибних товарів.
Дослідивши структуру розрахунків з дебіторами слід зазначити,
що на кінець 2010 року зменшилась сума розрахунків з покупцями на
5523,66 тис. грн., що свідчить про здійснення відвантаження рибних
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товарів на умовах післяплати, відповідно розрахунки з дебіторами
зросли в 2 рази, а саме на 84,4 тис. грн.. Така ситуація є досить не
сприятливою для підприємства, оскільки в подальшому виникли деякі
фінансові труднощі щодо розрахунку за своїми зобов’язаннями,
підтвердженням цього є збільшення статті розрахунку з
постачальниками на 69,06 тис. грн.
Таблиця 3
Аналіз розрахунків з дебіторами ЗАТ ―Чернігівриба»
На кінець
На кінець
2009 року
2010 року
Розрахунки з дебіторами
питома
Питома
тис.грн.
тис.грн.
вага,%
вага,%
Розрахунки з вітчизняними
2944,37
60,1
2663,69
55,84
покупцями
Розрахунки
з
різними
84,29
1,71
168,69
3,54
дебіторами
Розрахунки
з
1868,50
38,19
1937,56
40,62
постачальниками
Разом
4897,16
100,00
4769,94
100,00
Оскільки для аналізу наявності дебіторської заборгованості
даних фінансових звітів (Балансу) замало, дослідимо сформовану
облікову політику даного підприємства.
Загальновідомо, що облікова політика розробляється кожним
підприємством у встановленому законодавством порядку. Її
формування воно організовує самостійно, однак ступінь свободи
обмежений державною регламентацією бухгалтерського обліку, яка
визначена переліком методик і облікових процедур. Організація
формування облікової політики полягає в тому, що з усієї сукупності
способів реалізації прийомів обираються придатні на даний момент за
конкретних умов.
Аналізуючи облікову політику ЗАТ ―Чернігівриба» слід сказати,
що вона не відповідає загальній моделі побудови облікової політики.
Не розкриті такі питання ,як:
1. форма ведення бухгалтерського обліку (весь облік ведеться в
програмі 1С), організація бухгалтерського обліку (тип ведення
облікового процесу).
2. облік і оцінка основних засобів;
3. норми і методи нарахування амортизації основних засобів;
385

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

4. облік довгострокових і короткострокових фінансових
інвестицій;
5. визнання, оцінка і облік дебіторської заборгованості, метод
нарахування резерву сумнівних боргів;
6. оцінка і облік запасів товарно-матеріальних цінностей;
7. розподіл транспортно-заготівельних витрат;
8. визнання і облік доходів (зазначено, що закриття 7 класу
рахунку «Доходи діяльності» проводиться щомісяця, а 79 «Фінансові
результати» - один раз в рік у грудні);
9. визнання і облік витрат (вказано лише те, що облік витрат
здійснюється без застосування 8 класу рахунку «Витрати за
елементами», а закриття 9 класу рахунків «Витрати діяльності»
проводиться щомісяця).
Питання організації обліку дебіторської заборгованості не
знайшло свого відображення в обліковій політиці ЗАТ «Чернігівриба».
Отже, не створені належні умови для організації своєчасного та
повного відображення у обліку операцій, пов’язаних з обліком
розрахунків із дебіторами, не визначені методи нарахування резерву
сумнівних боргів та порядок списання безнадійної заборгованості з
балансу; не висвітлюються особливості діяльності підприємства, що
може стати причиною одержання недостовірної інформації про
майновий і фінансовий стан.
Висновки. З метою ефективнішого управління дебіторською
заборгованістю необхідно уточнити визначення дебіторської
заборгованості як права (вимоги), що належать продавцю
(постачальнику) як кредитору на повернення боргів контрагентами та
фінансовий ресурс, що тимчасово вилучений з кругообігу і підлягає
поверненню в майбутньому, а також доповнити класифікацію
розрахунків із дебіторами за такими ознаками: суб’єкт дебіторської
заборгованості, сума дебіторської заборгованості та причина
виникнення.
Застосовувати модель формування та реалізації механізму
управління дебіторською заборгованістю, який включає наступні
етапи: формування стандартів платоспроможності покупців та їх
оцінка (дебіторська заборгованість у попередньому періоді);
обґрунтування політики управління дебіторською заборгованістю по
відношенню до покупців і замовників; прийняття рішень стосовно
методів управління дебіторською заборгованістю; впровадження
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системи контролю за рухом дебіторської заборгованості;
обґрунтування підприємством сучасних форм рефінансування
дебіторської заборгованості.
З метою контролю та підвищення ефективності управління
дебіторською заборгованістю за товари, роботи і послуги
рекомендовано ввести субрахунок ―Розрахунки за відстроченими
платежами‖, на якому слід обліковувати розрахунки, за якими було
відстрочено виконання зобов’язань за договорами.
У процесі контролю за залишками дебіторської заборгованості
доцільно використовувати такі методи як: графік старіння, що показує
співвідношення неоплачених платежів за часовою ознакою; дні
неоплачених продажів.
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Розкрито сутність понять «інвестиційний потенціал». Дана оцінка
привабливості інвестиційного потенціалу аграрного сектору економіки Миколаївської
області для іноземних інвесторів. Визначені напрями формування ефективного
інвестиційного потенціалу.
Ключові слова: інвестиції, потенціал, інвестиційний потенціал, фактори
інвестиційного клімату, іноземний інвестор.
Concept «investment potential» is defined in this article. Estimation of appeal of
investment potential in agrarian sector of economy in Mykolaiv region for foreign investors
is carried out. Formation directions of effective investment potential is defined.
Key words: investments, potential, investment potential, factors of investment
climate, foreign investor.

Постановка проблеми. Сьогодні, в умовах пошуку ефективної
моделі функціонування аграрної сфери економіки, не виникає
суперечок щодо стратегічної ролі інвестицій та необхідності
залучення інвестиційних ресурсів, у тому числі і іноземних у цю
сферу. Інвестиції займають одне з чільних місць в розвитку
економічних процесів, вони є одним із найбільш вагомих,
визначальних факторів розвитку будь-якої держави. Для подолання
умов обмеженості інвестиційних ресурсів інвестиційна привабливість
як категорія виступає основним критерієм, на базі якого формуються
інвестиційна стратегія з боку інвестора та інвестиційна політика
держави. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває питання
визначення інвестиційної привабливості аграрного сектора, як одного
з пріоритетних напрямів залучення капіталу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі
інвестиційного потенціалу аграрного сектору економіки присвячено
фундаментальні роботи таких видатних українських науковців, як
Гайдуцький А.П., Чернятін С. А., Абсава Л.А., Гуткевич С.А.,
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Ключник А. В. та інших. Хоча дана тематика достатньо детально
опрацьована, поза увагою залишається питання утворення,
накопичення та трансформації іноземного інвестиційного потенціалу.
Викладення основного матеріалу дослідження. В останні роки
інвестиційна привабливість аграрного сектору України значно зросла.
Цьому сприяли і розвиток позитивних тенденцій в економіці, і
зростання попиту на сільськогосподарську продукцію, і позитивні
приклади багатьох західних компаній, які прийшли на український
ринок.
Інвестиції – це всі види майнових та інтелектуальних цінностей,
що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності,
в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається
соціальний ефект [1].
Потенціал – це можливості, наявні сили, запаси, засоби, що
можуть бути використані [2].
На нашу думку, інвестиційний потенціал аграрного сектору
економіки – це базова фундаментальна основа розвитку аграрної
сфери, яка включає в себе вкладення в ресурси та інфраструктуру, які
в подальшому будуть використані, майнових та інтелектуальних
цінностей з метою збільшення обсягів виробництва, підвищення
якості продукції та одержання прибутку.
Інвестиційна привабливість аграрного сектору для інвесторів, в
тому числі і іноземних визначається системою факторів, які
поділяються на:
- загальні –
характеризують інвестиційний клімат країни
(політична та фінансова стабільність, правові гарантії захисту
інтересів інвесторів, розвиток інвестиційної інфраструктури, розвиток
ринкових відносин, питома вага державного сектору, рівень ризиків,
умови страхування та ін.);
- галузеві або по видах економічної діяльності – визначають
рівень капіталоємкості, оборотності та віддачі капіталу, вкладений в
певний вид діяльності;
- територіальні – характеризують клімат, природо-економічні
умови виробництва,
наявність сировинної бази, робочої сили,
транспортних шляхів, ринків збуту;
- ідивідуальні – це рейтингова оцінка, місце розташування,
площа земельних угідь, наявність виробничих потужностей,
показники балансу суб’єктів господарської діяльності (привабливості,
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ліквідності, стабільності), оцінка ризиків та інших факторів [3].
Умови сьогодення визначають необхідність залучення
іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки Миколаївської
області. Для цього необхідно визначити його привабливість через
оцінку сучасного стану регіону та систему факторів, які його
визначають.
Щодо загальних факторів, можна сказати – це фактори макро- та
мезорівнів. Сучасна нормативно–законодавча база достатньо
сприятлива для підвищення інвестування в українську економіку, з
кожним роком стає більш покращеною для іноземних інвесторів.
Проте нестійка економічна та політична позиція України підвищує
рівень ризику щодо вкладання іноземних інвестицій.
Галузевий фактор впливу на вкладання інвестицій іноземними
інвесторами
впливає
позитивно,
так
як
більшість
сільськогосподарських підприємств, які працюють на території
Миколаївської області є рентабельними, і вкладений капітал без
проблем вкладається в нове виробництво, тобто є оборотним.
Територіальний фактор є одним із головним фактором впливу,
як і загальний на визначення привабливості інвестиційного потенціалу
для іноземних інвесторів. На півдні України, в басейні нижньої течії
Південного Бугу на площі понад 24,6 тис. кв.км розкинулися землі
Миколаївської області.
Миколаївська область – один з
високорозвинених індустріальних регіонів України. Адміністративно
область поділена на 19 районів. В області налічується 5 міст обласного
підпорядкування, 17 селищ міського типу та понад 908 сільських
населених пунктів.
За особливістю природних умов територія області належить до
степової зони. Клімат помірно-континентальний з м'якою
малосніжною зимою і жарким посушливим літом. Природні та
кліматичні
умови
області
сприятливі
для
інтенсивного
високоефективного розвитку сільського господарства. Провідне місце
в структурі сільського господарства північних районів посідає зернобурякове рослинництво з розвинутим тваринництвом молочном'ясного напрямку, південних – зерно-олійницько-плодоовочеве з
тваринництвом м'ясо-молочного напрямку. В сільських місцевості
розташовані головним чином підприємства переробної, поліграфічної
промисловості та будівельних матеріалів [4].
Сільське господарство має визначальне значення у досягненні
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продовольчої безпеки держави, а Миколаївщина володіє 5% орної
землі в Україні, і виробляє конкурентоспроможну як на внутрішньому,
так і на зовнішньому ринках сільськогосподарську продукцію.
Виробнича структура сільського господарства - рослинницькотваринницька. Природнокліматичні умови та родючі землі області
сприяють формуванню великого потенціалу агропромислової галузі,
дозволяють
отримувати
високі
врожаї
практично
всіх
сільськогосподарських культур. Наявність розвинутої власної
сировинної бази дає можливість ефективно працювати підприємствам
харчової та переробної промисловості [5].
Сільське господарство області є дуже важливою галузю
економіки Миколаївщини. Але існують значні проблеми для розвитку
технологій виробництва, зокрема закупівля нової техніки,
устаткування, модернізація застарілого обладнання, закупівля більш
якісного посадкового матеріалу та інші проблеми аграрного сектору
які
знижують
конкурентоспроможність
вітчизняного
агропромислового комплексу та гальмують реалізацію продукції за
кордон через низьку якість. Ця проблема склалася з причини, що
більшість земель знаходяться у володіння фермерів або підприємств.
Як і держава, фермерські, одноосібні та приватні господарства
фінансово не в змозі придбати все необхідне для подальшого
розвитку. В такій ситуації необхідне втручання іноземних інвесторів,
які б могли збагатити фонд сільськогосподарського виробництва
інвестиціями.
Характеризуючи територіальний фактор Миколаївської області,
поділимо регіон на зони: Північна зона (Арбузинський, Братський,
Єланецький райони), Західна зона (Врадіївський, Доманівський,
Кривоозерський, Первомайський райони), Центральна
зона
(Веселинівський, Вознесенський, Новоодеський райони), Південна
зона (Березанський, Жовтневий, Миколаївський, Очаківський,
Снігурівський райони), Східна зона (Баштанський, Березнегувацький,
Казанківський, Новобузький райони).
Якщо розглянути Миколаївську область в 5 зонах, то слід
виділити, що вона має має достатню кількість зрошуваних
сільськогосподарських земель для вкладення іноземних інвестицій.
Щодо робочої сили, можна сказати, що Миколаївська область має
достатню кількість вільних від роботи працездатних людей, яких
можна залучити в процес інноваційних перетворень. Основні галузі
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сільськогосподарського виробництва це рослинництво (вирощування
зернових та зернобобових культур, овочів, баштанних культур,
садівництво, виноградарство, вирощування картоплі, тощо) та
тваринництва (вирощування великої рогатої худоби, свиней, птиці,
вівці, кози, перепілок, фазани, риборозведення, тощо).
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Рис.1.Територіальні
особливості
інвестиційного
клімату
Миколаївської області (без врахування міста Миколаїв та міст
обласного значення)
Джерело: власні дослідження

Також позитивним в області при інвестуванні нових проектів
агропромислового комплексу є те, що існує наявність незайнятої
робочої сили – біля 21 тис. осіб, які б могли бути задіяні при
розширенні виробництва або при створенні нових підприємств.
Щодо транспортних шляхів, Миколаївщина має вихід до
відкритого моря та річок через порти, автомобільні шляхи довжиною
4780 км., міжнародного значення – Одеса – Новоазовськ, національні
– Миколаїв – Дніпропетровськ, Кіровоград – Миколаїв та безліч доріг
регіонального значення. Також існують залізничне сполучення – має
сполучення з всіма обласними центрами України. В передмісті
Миколаєва розташований діючий аеропорт.
Існуючих транспортних зв’язків Миколаївська область має
багаторозгалуджену систему, забезпечена всіма видами транспорту,
які добре налагодженні і ефективно використовуються.
Індивідуальні
фактори впливу на іноземні інвестиції в
Миколаївську область діють позитивно. Так, регіон має достатню
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кількість сільськогосподарських угідь, вигідне місце розташування та
наявність виробничих потужностей.
Миколаївщина має біля 2 млн. га земель сільськогосподарського
призначення, з них рілля становить більше 1,56 млн. га. Отже досить
розвинене вирощування продукції рослинництва. Щодо ризиків,
можна сказати, що нормативно – законодавча база для підвищення
інвестування в українську економіку з кожним роком стає більш
покращеною для іноземних інвесторів. Проте нестійка економічна та
політична позиція України підвищує рівень ризику.
Аналізуючи наведені вище фактори впливу на іноземні
інвестиції в аграрний сектор економіки Миколаївської області можна
охарактеризувати ранжуванням факторів інвестиційної привабливості
для іноземного інвестора.
Для ранжування найбільш значущих факторів інвестиційної
привабливості аграрного сектору економіки Миколаївської області, а
також для оцінки ступеня їх впливу на іноземного інвестора вважаємо
за необхідне розробити зведений профіль інвестиційного середовища
(табл. 1). Оцінювання ступеня впливу фактора на іноземні інвестиції
будемо здійснювати шляхом експертної оцінки за такою шкалою
балів: сильний – 3; помірний – 2; слабкий – 1; відсутній – 0.
Таблиця 1
Характер, ступінь та загальне значення впливу факторів на іноземні
інвестиції в аграрний сектор економіки Миколаївської області
Фактори

Характер
впливу (+,-)

Ступінь
впливу

Загальне
значення

1.1. Політична стабільність

-

3

0

1.2. Фінансова стабільність

-

3

1

1.3. Правові гарантії

-

3

1

1.4. Рівень ризиків

-

2

1

1.5. Умови страхування

-

2

2

Усього в середньому

-

2,6

1

2.1. Рівень капіталоємкості

+

3

1

2.2. Оборотність та віддача
капіталу

+

3

2

1. Загальні

2. Галузеві
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Продовження табл. 1
Усього в середньому

+

3

1,5

3.1. Сировинна база

+

3

3

3.2. Робоча сила

+

2

3

3.3. Транспортні шляхи

+

2

3

3.4. Ринки збуту

+

3

2

3.5. Клімат

-

3

0

Усього в середньому

+

2,6

2,2

4.1. Місце розташування

+

3

3

4.2. Площа
сільськогосподарських угідь

+

2

3

4.3. Наявність виробничих
потужностей

-

2

1

4.4. Баланс суб'єктів
господарської діяльності

+

3

2

Усього в середньому

+

2,5

2,25

Привабливість інвестиційного
потенціалу
Джерело: власні дослідження

+

2,67

1,74

3. Територіальні

4. Індивідуальні

Розглядаючи дану таблицю, можна сказати, що привабливість
інвестиційного
потенціалу
аграрного
сектору
економіки
Миколаївської області для іноземних інвесторів складає 1,74 бали із
максимальних 3. Середній бал значимості факторів, які впливають на
інвестиційну привабливість складає 2,67 бала, тобто, загальний
показник по області менший на 0,93 бали. На це вплинули загальні
фактори, такі як: політична та фінансова нестабільність України,
відсутність правових гарантій, погані умови страхування через що
виникають ризики для проведення будь якої діяльності. Позитивно на
загальний показник вплинули індивідуальні фактори, що пояснюється
великою площею сільськогосподарських угідь, вигідним місцем
розташування та ін.
Висновки. На нашу думку, інвестиційний потенціал аграрного
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сектору економіки – це базова фундаментальна основа розвитку
аграрної сфери, яка включає в себе вкладення в ресурси та
інфраструктуру, які в подальшому будуть використані, майнових та
інтелектуальних цінностей з метою збільшення обсягів виробництва,
підвищення якості продукції та одержання прибутку.
Проаналізувавши всі фактори інвестиційного потенціалу,
зробимо висновок, що Миколаївська область має багату сировинну
базу, достатньо робочої сили, добре розвинені транспортні шляхи,
сприятливий клімат для розвитку сільського господарства, родючі
землі, природо-економічні умови виробництва.
Проблемами області є те, що макроекономічні показники, такі як
політична та економічна позиція держави, правовий устрій і
несприятливий останніми роками клімат погіршують оцінку
інвестиційної привабливості не тільки Миколаївської області, а й в
загалом України в цілому.
Отже, галузі сільського господарства – це ті напрямки, куди
інвестори можуть вкладати кошти і вони обов’язково отримують
очікуваний прибуток. Наприклад, у північних районів зерно-бурякове
рослинництво з розвинутим тваринництвом молочно-м'ясного
напрямку,
південних
–
зерно-олійницько-плодоовочеве
з
тваринництвом м'ясо-молочного напрямку.
Отже, Миколаївська область є досить привабливою для
інвесторів, про це свідчать розглянуті фактори інвестиційної
привабливості в даній статті.
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Постанова проблеми. Лісове господарство являє собою вид
економічної діяльності, головна мета якої полягає у відтворенні
лісових резервів, їх охороні та збереженні. Господарська діяльність
підприємств лісового господарства спрямована на послідовне та
планомірне використання і відновлення лісових ресурсів, підвищення
якісного складу та продуктивності лісів, що є досить актуальним на
даному етапі господарювання.
Важливою ділянкою роботи лісогосподарських підприємств є
своєчасне забезпечення достовірною інформацією про витрати на
виробництво. Звідси випливає, що собівартість продукції являється
найбільш чутливим інструментом, який відображає досягнення, як
окремих структурних підрозділів так і підприємства в цілому.
Варто відзначити, що такий показник, як собівартість продукції
на лісових підприємствах на сучасному етапі не є достатньо
мобілізованим засобом покращення господарської діяльності
виробничих підрозділів. Це можна пояснити тим, що методи
калькулювання собівартості не враховують особливостей лісової
галузі, що призводить до не ефективного використання лісового
фонду.
В таких умовах лісозаготівельні підприємства не приділяють
належної уваги для правильного визначення собівартості окремих
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видів продукції. Такі підприємства обмежуються визначенням
собівартості окремих конкретних видів продукції, складають
калькуляції по двох-трьох переважаючих видах виробів, а більша
частина продукції залишається поза межами калькулювання, а отже
не контролюється та не аналізується.
Мета дослідження. Розкрити основні аспекти управлінського
обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості
лісопродукції; виявити основні проблеми та шляхи удосконалення
обліку виробничих витрат з метою раціонального, ефективного та
комплексного використання лісового фонду.
Аналіз останніх наукових досліджень. Здійснюючи аналіз
літературних джерел стосовного даного питання можна сказати,
вагомий внесок у його вирішення внесли такі науковці, як І.Р.
Юхновський, Ю.М. Дебринюк, Н.М. Кисіль, Р. Грачова, С.С. Дикий,
Ю.Ф. Козловська. Р.А. Алборов, І.А. Басманов, В.В. Сопко, Н.В.
Мазуркевич, С.В. Бойко, К.В. Романчук проф. Ф.Ф. Бутинець, проф.
В.Б. Івашкевич, проф. В.Ф. Палій, проф..
Окрім вітчизняних науковців тема обліку витрат на виробництво
та калькулювання собівартості цікавила і закордонних вчених, а саме:
французького вченого А. Пастермаджан, молдовську вчену А.Д.
Недерицева, американського інженера Г. Емерсон, американського
бухгалтера Х. Грант, В.Е. Керімов. Х. Андерсон, Д. Колдуелл, Р.В.
Моргунов, X. Андерсена, А. Апчерча, Дж. Арнольда, Е.А. Аткінсона,
К. Друрі, Дж. Pica, С.С. Сатубалдіна, Т. Скоуна, Я.В. Соколова, С.О.
Стукова
Викладення основного матеріалу. На даному етапі
господарювання на лісозаготівельних та лісо обробних підприємствах
вкоріннився, так званий, котловий метод обліку затрат, який є доволі
застарілим методом. Фактичні затрати при цьому методі визначаються
на основі даних про витрати виробництва в цілому.
Методика визначення показників собівартості на основі
відображення витрат на виробництва призводить до того, що витрати
підприємства(які залежать і не залежать від діяльності окремих
підрозділів) об’єднані разом.
Згідно з таким обліком витрат не можливо визначити
собівартість продукції різних підрозділів, визначити та проаналізувати
результати роботи на лісосічних, лісо транспортних та
нижньоскладських етапах роботи. Не можна також проаналізувати
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ефективність використання обладнання, пов’язаного із заготівлею
сировини, засобів транспортування, вплив факторів, які визначають
рівень собівартості продукції.
Відповідно до діючої Інструкції з планування, обліку та
калькулювання собівартості продукції лісоексплуатації [1], у загальній
продукції лісозаготівель облікові підлягає лише стовбурна деревина.
На визначення її собівартості відносять усі експлуатаційні витрати на
освоєння лісового фонду. Побічна продукція така, як гілки, сучки,
вершки, хвоя, кора не обліковується і не оприбутковується, що не
відповідає сучасному рівні господарювання та раціонального
використання лісового фонду.
Відповідно до діючих положень, до складу продукції
лісозаготівельного виробництва включаються тільки стовбурна
деревина – ділові сортименти і дрова. Решту продукції вважають
відходами, що не можна вважати правильним.
Згідно із Лісовим Кодексом України лісовий фонд – це
комплексна потенційна сировина[10]. Тобто в обліку повинен
відображатись весь комплекс продукції, не лише стовбурну деревину.
Свою думку стосовно даного твердження висловив Ю.М
Дебринюк. За його словами: «У лісозаготівельному виробництві по
суті не повинно бути такого поняття, як «відходи». Поняття «відходи»
більш притаманне переробним галузям промисловості та аграрного
сектора економі». На його думку, в процесі лісозаготівель до відходів
можна віднести лише тирсу, яка утворюється при спилюванні. Тирса
дійсно змінює фізичну форму деревини і повинна вважатися
відходами, а вся інша біомаса не змінює свого фізичного стану.[2]
Таку думку підтримав і розвинув у своєму руслі інший вчений –
Ю.С. Соболєв На його думку навіть тріски від надрубу стовбура
залишаються деревиною, і можуть бути повноцінною сировиною,
наприклад, для виготовлення технологічної тріски для виробництва
плит. Адже в сучасних умовах найвищу ефективність масового
використання лісопродукції забезпечує глибока хіміко-механічна
переробка деревини, продуктами якої є тарний паркет, ДСП, ДВП. І.Р.
Із зростанням виробництва ресурси нижчої якості, що
використовуються як повноцінні замінники ділової деревини,
недоцільно надавати іншого економічного значення, відмінного від
економічного значення стовбурної деревини Соболєв вважає за
доцільне всю заготівельну біомасу дерева об’єднати під назвою
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«Технологічна деревинна сировина» і включити до складу основної
продукції лісозаготівель, оскільки ця сировина може ефективно
використовуватися майже так само, як і стовбурна деревина.[3]
При здійсненні заготівлі не можна обійтись без такої продукції,
як хвої та кори. Звичайно, що їх питома вага в загальному
підприємстві не значна, однак не включення їх до складу побічної
продукції є не зовсім правильним. Адже дана побічна продукція має
свої особливі властивості і може приносити економічні вигоди для
підприємства.
На думку Дикого С.С., потреба повного використання
деревинної сировини викликає потребу у перегляді об’єктів обліку
витрат та калькулювання. За його словами «Для раціонального
управління недостатньо знати собівартість заготівлі тільки стовбурної
деревини». Для того аби правильно розрахувати прибуток, а також
ефективність лісозаготівель, калькулювання необхідно здійснювати за
всією номенклатурою продукції, що заготовлюється. Це дасть змогу
підвищити облік витрат виробництва, правильність розрахунку
собівартості усіх видів продукції.
Висновки. Отже, на підставі проведених досліджень варто
сказати, що система обліку витрат, що діє на даний час, спрямована
лише на отримання відомостей про витрати підприємства в цілому по
лісозаготівельному виробництву та поквартальне здійснення
калькулювання собівартості продукції. Така система обліку витрат на
лісозаготівельних підприємствах не забезпечує повної та достовірної
інформації про формування собівартості і здійснення контролю та
аналізу за рівнем витрат, які несе підприємство. При такому обліку
витрат не можливо виявити вплив окремих факторів, які впливають
на величину витрат, а отже і на фінансові результати підприємства в
цілому.
На нашу думку, для того аби правильно визначити прибуток,
рентабельність, ефективність заготівель, облік витрат на виробництво
та калькулювання собівартості продукції повинен здійснюватися за
всією лісопродукцією, яка заготовляється. Використання кожного
виду деревинної сировини як об’єкта калькулювання дасть змогу
підвищити достовірність обліку затрат на виробництво.
Таким чином, повний облік усього фактичного обсягу
заготівельної продукції дасть змогу виявляти витрати нераціонального
використання лісосічного фонду та орієнтувати підприємства на
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необхідність його комплексного засвоєння. Визначення собівартості
усіх видів продукції є доволі громістким процесом, який потребує
значних зусиль(часу та грошових коштів), про те дасть змогу
підвищити ефективність всього лісозаготівельного виробництва, а це,
в свою чергу, призведе до раціонального, а головне, ефективного
використання всього лісового фонду.
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В статті розглядаються основні проблеми соціального страхування в Україні
та, як наслідок, введення єдиного соціального внеску. Охарактеризовано його як з
позитивного, так і з негативного боку. Також проведено аналіз нововведеної звітності,
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The article reviews the main problems of social fear-government in Ukraine and,
consequently, the introduction of the single social tax. Characterizes it as with the positive
and negative side. Also the analysis of innovation accounts presented to the social insurance
and changes made to it.
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Постановка проблеми. Основною метою існування соціального
страхування в Україні є створення стабільної фінансової системи для
економічного захисту людини у зв’язку з безробіттям, тимчасовою
втратою працездатності, нещасним випадком на виробництві та
професійним захворюванням, старістю за рахунок страхових внесків
роботодавців та застрахованих осіб. Від ефективності функціонування
системи соціального страхування залежить соціальна захищеність
мільйонів громадян, що гарантована Конституцією України. Проте за
часи незалежності вітчизняна система соціального захисту була досить
недосконалою. Це пояснюється громіздкістю законодавчих актів,
постійною зміною ставок відрахувань, частою зміною звітних форм та
порядку їх заповнення. Також однією з проблем нинішньої системи
соціального захисту є невідповідність українського законодавства
міжнародним стандартам, що певним чином заважає Україні ввійти до
європейської спільноти та забезпечувати захист населення на
відповідному рівні.
Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. Питання
проблематики української системи соціального страхування та
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потреби його реформування знайшло своє відображення в працях
багатьох науковців та практиків, таких як Скрипкіної К., Шамрай Г.,
Козій Т, Бокова О. та ін. Проте у зв’язку з тим, що відбулися
кардинальні зміни у законодавстві, дане питання потребує подальшого
вивчення та вдосконалення.
Метою статті є дослідження сучасного стану соціального
страхування в Україні, його реформування шляхом введення єдиного
соціального внеску. Також поставлена мета прослідкувати динаміку
зміни подання та заповнення звітних форм по ЄСВ за поточний рік.
Виклад основного матеріалу. Задля прискорення адаптації
законодавства України до міжнародного виникає необхідність
ратифікації базових Конвенцій МОП №102 про мінімальні норми
соціального забезпечення та №157 про встановлення міжнародної
системи збереження прав в галузі соціального забезпечення.
Також, з метою врегулювання розбіжностей в законодавстві та
порядку справляння відрахувань внесків до державних Фондів
соціального страхування, після численних дебатів був прийнятий
Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010
р. №2464-VI. Основною ідеєю Закону є запровадження єдиного внеску
на загальнообов’язкове соціальне страхування, що замінює страхові
внески до чотирьох фондів соціального страхування: Пенсійного
фонду; Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності; Фонду соціального страхування на випадок
безробіття; Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві.
Згідно п.2 ч.1 ст.1 даного Закону під єдиним соціальним внеском
розуміється консолідований страховий внесок, збір якого
здійснюється до системи загальнообов’язкового державного
соціального страхування в обов’язковому порядку та на регулярній
основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених
законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на
отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами
загальнообов’язкового соціального страхування [5].
З моменту введення в дію Закону розгорнулася палка полеміка в
професійних колах щодо позитивних та негативних сторін ЄСВ (див.
табл.1).
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Таблиця 1
Двоїстість впровадження ЄСВ
Позитивна сторона
Негативна сторона
Полегшення
процедури Потреба реорганізації процесу
обчислення і сплати ЄСВ, обліку
розрахунків
із
шляхом
заміни
одним соціальними фондами, вибір
внеском
численних облікових
номенклатур
та
відрахувань.
рахунків
бухгалтерського
Диференціація
ставок обліку.
забезпечить
об’єктивно Вимушений
постійний
нарахувати суму, що підлягає контроль
за
зміною
сплаті
до
державного законодавства
щодо
бази
бюджету.
нарахування
та
формами
Спрощення
процедури звітності
звітування
перед
соціальними
фондами
–
відповідно
нововведенням
страхувальником подається
лише
один
звіт
до
Пенсійного фонду.
З таблиці бачимо, що оновлена система соціального страхування
як і будь-який новостворений елемент має певні недоліки, що
потребують опрацювання та удосконалення.
Як вже згадувалося, нововведений ЄСВ замінює всі внески, що
сплачувалися окремо до кожного соціального фонду.
Раніше
страхувальник (працедавець) перераховував належну до сплати суму
самостійно до кожного з Фондів соціального страхування. Та з
введенням ЄСВ страхувальник перераховує єдину суму до Пенсійного
фонду, яка потім розподіляється між іншими фондами.
Нинішня схема проходження коштів ЄСВ представлена на рис.1.
Логічно, що із кардинальною перебудовою системи соціального
страхування в державі, зміниться і процедура звітування підприємств
(страхувальників) перед Пенсійним Фондом.
Варто зазначити, що на момент прийняття Закону було не
відомо які форми звітностей і в якому порядку будуть подавати
суб’єкти господарювання. Лише 08.10.2010 р. було затверджено
Постановою правління Пенсійного фонду України №22-2 «Порядок
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формування та подання страхувальниками звіту щодо сум
нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування». Звіт формується на підставі бухгалтерських
та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування
(обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат
(доходу), на які відповідно до Закону нараховується єдиний внесок.
Повинен містити основні дані про страхувальника та перелік таблиць
звіту.
Платники ЄСВ

Рахунки для зарахування внесків по категоріям та класам професійного
ризику виробництва управління ПФУ в районах, містах. Рахунки
відкриті в ГУДКУ

Рахунки для зарахування внесків по категоріям та класам професійного
ризику виробництва головних управлінь ПФУ в АР Крим, областях,
м.Києві та Севастополі, відкриті у відповідних ГУДКУ

Рахунки відкриті на центральному рівні ДКУ на ім’я Пенсійного фонду
України

Засобами програмного забезпечення страхові кошти розподіляються
автоматично за видами загальнообов’язкового державного соціального
страхування відповідно до визначених Законом пропорцій (у відсотках)
та перераховуються на рахунки фондів, відкриті в ДКУ

Пенсійний
фонд
України

Фонд загальнообовязкового державного соціального страхування
України на випадок
безробіття

Фонд соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та
професійних захворювань
України

Рис. 1. Схема проходження коштів ЄСВ [8]
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Звіт формується страхувальником або відповідальною особою
страхувальника та включає таблиці:
1. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб
та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України;
2. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та
суми нарахованого єдиного внеску;
3. Звіт про суми єдиного внеску, передбачені договором про
добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного
соціального страхування, які підлягають сплаті, та суми доплати до
органів Пенсійного фонду України [2].
Також варто зазначити, що відповідно чинній Постанові
правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності від 18.01.2011 №4 страхувальники мають подавати
також Звіти за формою Ф4-ФСС з ТВП та Ф14-ФСС з ТВП згідно з
додатками 1 та 2 цього Порядку. Зазначена звітність подається лише
тими
страхувальниками,
які
протягом
звітного
періоду
використовували кошти Фонду [4].
Крім того, в Законі України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
та витратами, зумовленими похованнями» від 18.01.01р. №2240-ІІІ,
зазначено, що оплата листків непрацездатності за рахунок Фонду
здійснюється страхувальниками. Тому вони повинні вести детальний
облік використання наданих їм Фондом коштів [3].
Важливим поки що недоліком в системі звітування перед
Пенсійним
фондом
України
залишається
нестабільність
законодавства. Зокрема частого внесення змін, що стосуються подання
звітних форм.
Наприклад, з 1 серпня 2011 року було внесено зміни до Порядку
22-2. Варто зазначити, що зміни, які були внесені до даного Порядку,
направлені в основному на приведення норм цього документа у
відповідність до норм чинного законодавства. Починаючи зі звіту за
серпень 2011 року, страхувальники-роботодавці, в т.ч. фізичні особипідприємці, які використовують працю фізичних осіб за трудовими
договорами та цивільно-правовими договорами на виконання робіт
зобов’язані подавати звіт із ЄСВ за новою формою додатка 4 до
Порядку 22-2.
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Додаток 4, як і раніше складається з титульного аркуша та
дев’яти таблиць, із яких звичайно страховики-роботодавці
заповнюють лише чотири. Саме до деяких з цих таблиць були внесені
зміни. А саме, в таблиці 5 з’явився новий реквізит «Категорія особи».
Перелік можливих категорій застрахованих осіб наводиться у виносці
під таблицею 5. До таких категорій відносять: 1 –наймані працівники
із трудовою книжкою, тобто ті, для яких це місце роботи є основним;
2 –наймані працівники без трудової книжки, тобто сумісники; 3 –
особи, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовим
договором; 4 –особи, яким надано відпустку для догляду за дитиною
від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку; 5 –особи,
яким надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.
З 1 серпня 2011 року таблиці 5 та 7 мають три статуси
«початкова», «скасовуючи» та «додаткова». Відмітка «Х» вноситься
до клітинки відповідного варіанта [7].
Важливою зміною є
запровадження нового Звіту –додаток 7 «Звіт про настання нещасного
випадку на виробництві чи професійного захворювання». Зазначений
звіт подається у разі настання нещасного випадку на виробництві чи
професійного захворювання із застрахованою особою, у тому числі із
фізичною особою, яка обрала спрощену систему оподаткування, або
членом сім'ї, який бере участь у провадженні підприємницької
діяльності. Звіт обов’язково подають протягом двох робочих днів
після настання страхового випадку стосовно таких осіб [1].
Висновки. Недосконалість законодавства, постійна зміна ставок
та звітних форм викликала потребу кардинальної перебудови
соціального страхування. Першим кроком до вирішення цього
питання було прийняття Закону України «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від
08.07.2010 р. №2464-VI.
Нинішня ситуація впровадження в дію нової системи
соціального страхування потребує час від часу певних змін та
удосконалення. Так, з 1 серпня 2011р. набрали чинності зміни, що
стосуються Звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Починаючи зі звіту за серпень 2011 року, страхувальникироботодавці, в т.ч. фізичні особи-підприємці, які використовують
працю фізичних осіб за трудовими договорами та цивільно-правовими
договорами на виконання робіт зобов’язані подавати звіт із ЄСВ за
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новою формою додатка 4 до Порядку 22-2. Запровадження нового
Звіту –додаток 7 «Звіт про настання нещасного випадку на
виробництві чи професійного захворювання».
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Стаття присвячена визначенню місця амортизації і зносу в процесі відтворення
основних засобів. Досліджено багатогранність поглядів вчених на зміст даних
економічних категорій. Уточнено визначення терміну амортизація.
Ключові слова: амортизація, знос, відтворення основних засобів.

407

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

The article is concerned with the problem of determining the place of amortization
and depreciation of fixed assets in the process of reproduction many points of view
belonging to different scientist on the content of the given economic categories.
Concretization of the term ―amortization‖ is made.
Keywords: amortization, depreciation, reproduction of fixed assets.

Постановка проблеми. Усі основні засоби, без винятку,
підлягають зносу як моральному, так і фізичному, тому всі
підприємства мають справу із проблемою відтворення основних
засобів. Знос – це об’єктивно існуюче явище, що пов’язане із впливом
матеріальних факторів зовнішнього середовища і внутрішніх фізикохімічних процесів, які руйнують матеріали, з яких виготовлені основні
засоби (фізичний знос), а також із впливом науково-технічного
прогресу (моральний знос).
На сьогодні актуальність даної теми є досить важливою оскільки
важливим стає питання відтворення основних засобів сільського
господарства, їх щонайшвидшого оновлення. Адже ще у 1977 році І.
І. Лукінов зазначав: „...розвиток суспільного виробництва і його
ефективність,
якість
і
собівартість
виробленої
продукції
безпосередньо залежать від якісних параметрів функціонуючих
виробничих фондів...‖ [1, с.48]. Уряд України визначив головні
стратегічні напрями своєї діяльності щодо аграрного сектора, серед
яких чільне місце займає технічне забезпечення і технологічне
оновлення аграрного виробництва [2].
Аналіз публікацій і досліджень. В роботі вивчено погляди
економістів минулого і сучасності, а саме: Корецького М.Х., Мертенса
В.П., Мацибора В.І., Андрійчука В.Г., Пархоменка В.М., щодо
економічного змісту процесу відтворення, а також місця в ньому
амортизації і зносу, проаналізовано нормативну базу [8 – 10].
Проведені нами дослідження свідчать про відсутність єдиного підходу
щодо економічної сутності амортизації і зносу, їх місця і ролі у
процесі відтворення, а тому ця проблема вимагає поглибленого
дослідження в подальшому.
Метою даної праці є з’ясування місця і ролі амортизації та зносу
у процесі відтворення основних засобів шляхом, а також уточнення
сутності даних економічних категорій.
Виклад основного матеріалу. Очевидно, що ігнорування
принципу
необхідності
оновлених
основних
засобів
як
найважливішого механізму, що складає матеріальну основу
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циклічного розвитку економічної системи, погіршує матеріальне
забезпечення аграрного сектору України і скорочує реальні
можливості найшвидшого виходу з кризи, що має місце зараз.
Значимість даної проблеми вимагає розгляду змісту самого поняття
"відтворення", його економічної суті.
Серед вітчизняних вчених важливе місце в дослідженні
проблеми відтворення належить І.І. Лукінову. Його монографія „
Воспроизводство и цены‖, яка побачила світ у 1977 р., була дуже
помітним явищем для того часу. Фундаментальність її визначається,
безумовно, і тим, що вона не втратила свого наукового значення і в
наші дні. Слід зазначити, що в ній важливе місце відведено розгляду
проблеми відтворення ресурсного потенціалу.
Першою теоретичною основою аналізу відтворення основних
засобів в економічній літературі прийняті положення К. Маркса про
кругообіг основного капіталу [3], згідно з яким, в процесі кругообігу
основного капіталу відбувається перенесення його вартості на готовий
продукт, перетворення в грошову форму і накопичення вартості
засобів праці у вигляді резервного грошового фонду. Наступним
етапом є перетворення основного капіталу в предметну форму засобів
праці. Схематично даний процес відтворення можна зобразити таким
чином (рис. 1).
Виробниче
використання наявних
основних засобів

Заміщення зношених
основних
засобів новими основними
засобам

Створення грошового
резерву для відтворення
основних
засобів за
рахунок амортизаці

Рис. 1.
підприємства

Схема

відтворення
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На рис. 1 ми зобразили схему, простого відтворення, в
результаті якого постійно підтримуються на одному рівні наявні
основні засоби, тобто їх кількість не збільшується і не зменшується,
структура також залишається незмінною, але існує і розширене
відтворення основних засобів.
Н.Д. Єлецький зазначає: "Розширене відтворення, на відміну від
простого чи звуженого, характеризується створенням в подальшому
господарському періоді більшої кількості благ в порівнянні з рівнем
попереднього періоду й динамікою якісних параметрів, що необхідно
розуміти як "розширення форм благ і вдосконалення їх споживних
властивостей" [4].
На думку М.Х. Корецького та К.С. Берестового, які
стверджують, що відтворення має на увазі не тільки виробництво
самого продукту, але й відновлення в необхідних пропорціях чинників
виробництва. Накопичення – невід’ємний частина розширеного
відтворення, а динаміка зростання фонду накопичення тісно пов’язана
з поняттям економічного зростання [5].
Термін „відтворення основних засобів‖ в економічній літературі
визначено як „процес виробничого використання основних засобів, їх
зносу, амортизації, підтримки в робочому стані через здійснення
ремонтів, а також відновлення в натурі‖ [6, 7]. Таке визначення
повністю узгоджується із схемою відтворення, що запропонована, з
якої можна стверджувати, що процес відтворення здійснюється у двох
напрямках:
1) відтворення за вартісними параметрами;
2) фізичне оновлення або створення нових основних засобів.
Але треба підкреслити, що ці два напрямки нерозривні і не
можуть існувати один без одного.
Відмінність в тому,
що
відтворення основних засобів в натурально-речовій формі проходить
лише дві стадії: формування, або оновлення, та знос (відсутня стадія
амортизації).
У зв’язку із розглядом проблеми відтворення основних засобів
важливим, на нашу думку, є з’ясування і уточнення економічного
змісту таких понять, як "знос", "амортизація" і "зношування",
оскільки, як показало вивчення економічної літератури, часто має
місце їх ототожнення. Ми вже звертали увагу на те, що зносу
підлягають усі без винятку основні засоби, при цьому немає ніякого
значення факт участі їх у процесі виробництва, тобто знос
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поширюється і на недіючі основні засоби, а отже, є явищем, що існує
об’єктивно. Зношування є економічним процесом. На нашу думку,
зношування являє собою не що інше, як втрати основними засобами
вартості внаслідок зносу, як фізичного, так і морального. Тобто,
можна стверджувати, що зношування є відображенням зносу в
економічній дійсності. Отже, це різні поняття. Таким чином,
зрозуміло, що зношування є основою амортизації, але їх не можна
поєднувати, оскільки поступова втрата основними засобами своєї
вартості і її перенесення на знову створену продукцію в результаті
виробничого використання основних засобів – це два окремих
процеси: перший є зношуванням, а другий – амортизацією.
Щодо змісту терміну "амортизація", то існує безліч думок з
цього приводу і, як результат, відсутність єдності. Взяти хоча б
нормативну базу: Законом України "Про оподаткування прибутку
підприємств" [8] амортизація визначається як "поступове відношення
витрат на придбання, виготовлення або поліпшення основних засобів
на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах
норм амортизаційних відрахувань" (п.п. 8.1.1. ст.8). Таке визначення,
з нашої точки зору,
є економічно некоректним, оскільки не
відображає зміст процесу амортизації.
П(С)БО № 7 "Основні засоби" [9]
дає таке визначення
амортизації – "систематичний розподіл вартості, що амортизується,
необоротних активів протягом строку їх корисного використання
(експлуатації)".
У зв’язку з цим, через обмежений строк використання вартість
необоротних активів, вт. ч. основних засобів, повинна розподілятися
на витрати виробництва і обігу протягом усіх років їх експлуатації;
термін амортизації в обліку розуміється не як фізичний знос або
зниження ринкової вартості об’єкту протягом цього часу, а як
списання вартості необоротних активів протягом часу їх корисного
функціонування; амортизація не є процесом оцінки вартості.
В.М. Пархоменка, який виділяє економічну і податкову
амортизації, і, в свою чергу, під першою розуміє „поступове
відшкодування підприємству вартості таких об’єктів, що знаходяться
на правах власності, фінансового лізингу, оренди тощо шляхом
включення амортизації до витрат діяльності‖ [10].
Економічна енциклопедія трактує цей термін наступним чином:
"амортизація – процес перенесення вартості засобів праці по мірі їх
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зносу на продукт, що виробляють з їх допомогою, і використання цієї
вартості для наступного відтворення засобів праці‖ [11].
В результаті дослідження поглядів вчених на економічний зміст
амортизації можна виділити такі основні позиції (рис. 2).
А
М
О
Р
Т
И
З
А
Ц
І
Я

Грошовий вираз зносу

Процес перенесення вартості зносу
на собівартість продукці

Прийом або метод бухгалтерського обліку

Рис. 2. Економічний зміст амортизації
Беручи до уваги зазначене вище, нами було уточнено визначення
терміну "амортизація основних засобів" для виробничої сфери. Отже,
амортизація основних засобів – це економічний процес
систематичного
розподілу
і
перенесення
на
собівартість
новоствореного продукту (виконаних робіт чи наданих послуг)
вартості основних засобів, що беруть участь у створенні даного
продукту (виконанні робіт чи наданні послуг), що втрачається
протягом строку їх корисної експлуатації, з метою використання цієї
вартості як джерела для подальшого відтворення основних засобів.
Висновки. Провівши дослідження ми встановили, що
"амортизація" і "знос" є різними економічними категоріями (знос –
виробнича, а амортизація – фінансова категорія). Адже знос
відображає втрату основними засобами вартості в процесі їх
виробничого споживання внаслідок моральних та фізичних чинників,
тоді як амортизація є частиною вартості об’єктів, що перенесена на
знову створений продукт (виконані роботи, надані послуги), яка при
реалізації останнього створює фінансові умови для відтворення
основних засобів.
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The article splits the accounting support for the receivables management into two
levels: financial and administrative. Their regulation is also considered.
Keywords: accounting support; information support; management; receivables;
financial accounting; management accounting.

Постановка проблеми. Сучасні трансформаційні процеси в
українській економіці обумовлюють різноманіття господарської
поведінки власників та менеджерів промислових підприємств.
Специфіка виробничої діяльності потребує значного обсягу оборотних
активів, в тому числі активів у розрахунках, тому для цих підприємств
проблема ефективного управління дебіторською заборгованістю,
спрямованого на оптимізацію загального її розміру та забезпечення
своєчасної інкасації, має дуже важливе значення. Стан економіки
України характеризується необґрунтованими політичними подіями,
некерованими інфляційними процесами, нестабільністю суспільних
зв'язків та іншими несприятливими для розвитку економіки
чинниками. Результатом впливу несприятливих чинників є зниження
ділової активності підприємств, їхня низька платоспроможність, яка
здебільшого призводить до кризового стану господарюючих суб'єктів.
Характерними ознаками низької платоспроможності підприємств є
несвоєчасність повернення дебіторської заборгованості, повернення
заборгованості в неповному обсязі, що сприяє виникненню сумнівної
та безнадійної дебіторської заборгованості. Важливою передумовою
уникнення зазначених проблем є створення належним чином
організованої системи інформаційного забезпечення, основною
частиною якої є бухгалтерський облік.
Аналіз останніх джерел і публікацій. Сучасні теоретичні та
методичні аспекти досліджуваної в роботі проблеми певною мірою
висвітлювалися в працях вітчизняних науковців та вчених країн СНД.
Обліку дебіторської заборгованості присвячені праці М.Д. Білик, С.Ф.
Голова, Л. Городянської, О.В. Коблянської, В.М. Костюченко, Н.М.
Матициної, Л.В. Нападовської, А.П. Шаповалової та інших.
Проблеми управління дебіторською заборгованість висвітлені у
багатьох
підручниках,
посібниках,
монографіях
провідних
вітчизняних і зарубіжних авторів, серед яких варто виділити О.І.
Бланка, Л.О. Лігоненко, А.А. Мазаракі, Н.М. Новикову, Г.В. Ситник
тощо.
Проте інформаційному забезпеченню обліку дебіторської
заборгованості приділено недостатньо уваги, тому актуальним є
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дослідження іноземного досвіду з метою удосконалення існуючої
ситуації на теренах України.
Мета статті. Дослідження інформаційного забезпеченість
обліку дебіторської заборгованості в системі управління підприємств з
метою її вдосконалення для прийняття оптимальних управлінських
рішень.
Виклад основного матеріалу. Система інформаційного
забезпечення дебіторської заборгованості підприємства складається з
двох частин – фінансової та управлінської.
Щодо операційного циклу дебіторська заборгованість
поділяється на довгострокову (не виникає під час нормального
операційного циклу і буде погашена після 12 місяців з дати балансу)
та поточну (виникає під час нормального операційного циклу) [5].
Види класифікаційного групування довгострокової і поточної
дебіторської заборгованості надано Планом рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій № 291
та Інструкцією до його застосування [6; 7].
До довгострокової дебіторської заборгованості відносяться:
заборгованість за майно, яке передане у фінансову оренду (субрахунок
181), довгострокові векселі одержані (субрахунок 182), інша
дебіторська заборгованість (субрахунок 183).
Поточна дебіторська заборгованість складається з таких видів:
- короткострокові векселі одержані (рахунок 34);
- розрахунки з вітчизняними покупцями (субрахунок 361);
- розрахунки з іноземними покупцями (субрахунок 362);
- розрахунки з учасниками ПФГ (субрахунок 363);
- розрахунки за виданими авансами (субрахунок 371);
- розрахунки з підзвітними особами (субрахунок 372);
- розрахунки за нарахованими доходами (субрахунок 373);
- розрахунки за претензіями (субрахунок 374);
- розрахунки за відшкодування завданих збитків (субрахунок 375);
- розрахунки за позиками членів кредитних спілок (субрахунок
376);
- розрахунки з іншими дебіторами (субрахунок 377);
- резерв сумнівних боргів (субрахунок 38).
Складовими фінансового обліку довгострокової і поточної
дебіторської
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заборгованості є первинний, поточний та узагальнюючий облік
(табл. 1)
Таблиця 1
Складові процесу фінансового обліку
Види фінансового
Процес інформаційного забезпечення
обліку
Первинний облік
Документування господарських операцій,
їх вимірювання
Поточний облік
Хронологічні
та
систематичні
відображення господарських операцій на
підставі первинних документів на
рахунках бухгалтерського обліку та
регістрах.
Узагальнюючий облік
Підготовка бухгалтерської фінансової
звітності,
контрольних,
аналітичних
таблиць.
Облік дебіторської заборгованості в системі управління
підприємством повинен здійснюватися з моменту підписання
договору, де зазначаються суть та умови угоди, обов'язки сторін щодо
виконання умов домовленості та відповідальність сторін у разі
порушення таких зобов'язань.
Визначення поняття договору та види договорів здійснено у
Цивільному кодексі України (ЦКУ) [2].
Стаття 626 ЦКУ трактує поняття договір як домовленість двох
або більше
сторін, спрямовану на встановлення, зміну або припинення
цивільних прав та обов'язків [2].
Види договорів, які є підставою для інформування
відповідальних осіб щодо розрахунку з дебіторами, описано в
Цивільному кодексі України. Умовно такі договори можна поділити
на три групи:
довгострокової дебіторської заборгованості (довгострокової
фінансової оренди, довгострокового вексельного забезпечення);
поточної
дебіторської заборгованості (договір купівліпродажу, договір поставки, договір комісії);
забезпечують
право
вимоги
інкасації
дебіторської
заборгованості (договір доручення, договір факторингу).
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Крім ЦКУ, питання договірних зобов'язань регламентує
Господарський кодекс України (ГКУ), хоча тлумачення поняття
господарського договору у цьому нормативно-правовому акті
відсутнє.
Відповідно до вимог ГКУ (ст. 179), господарсько-договірні
зобов'язання визначаються як «майново-господарські зобов'язання, які
виникають між суб'єктами господарювання на підставі господарських
договорів» [1]. Договір вважається укладеним за умови його
підписання учасниками угоди або, крім того, завірення його підписом
нотаріуса.
Юридичне засвідчення співпраці договірними засадами не
оформлюється
бухгалтерськими записами і не фігурує в облікових регістрах,
але відноситься до етапу первинного обліку, оскільки договір «містить
відомості про господарську операцію», а також є «письмовим
свідоцтвом, яке фіксує та підтверджує господарські операції,
включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх
проведення» [6]. Бухгалтерські записи формуються в момент переходу
права власності на товари (роботи, послуги), підставою для здійснення
яких є первинні документи.
Визначення поняття «первинний документ» надається Законом
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
та Положенням про документальне забезпечення записів у
бухгалтерському обліку [3; 6].
Відповідно до статті 1 Закон України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні», первинний документ – це
документ, який містить відомості про господарську операцію та
підтверджує її здійснення [3]. Положенні про документальне
забезпечення записів у бухгалтерському обліку первинні документи
визначають як «письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують
господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи
адміністрації (власника) на їх проведення» [6]. Наведені визначення
первинних документів не відрізняються суттєво, а, навпаки,
доповнюють один одного. Первинні документи повинні бути складені
під час здійснення господарської операції або безпосередньо після її
закінчення [6]. Впорядкування облікової інформації, відображеної у
первинних документах, здійснюється в облікових регістрах.
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Первинні джерела інформаційного забезпечення обліку
дебіторської заборгованості відображені у табл. 2.
Таблиця 2
Первинні документи обліку дебіторської заборгованості
Довгострокова
Поточна дебіторська заборгованість
дебіторська
Вітчизняні контрагенти
Іноземні
заборгованість
контрагенти
Виникнення дебіторської заборгованості
Договір оренди
Накладна
Комерційні
Акт прийманняРахунок-фактура
документи
передачі
ТТН (МТ-1)
(рахунок-фактура,
Платіжне
рахунок
invoice)
доручення
Транспортні
накладні (СМRзалізничні накладні,
авіанакладні, ТТН)
Платіжні документи
на перерахування
платежів до митниці
Акт наданих послуг Акт виконаних робіт,
наданих послуг
Договір
Податкова накладна
безвідсоткової
позики
Погашення дебіторської заборгованості або її забезпечення
Виписка банку
Виписка банку
Виписка банку
Прибутковий
Прибутковий касовий
касовий ордер
ордер
Довгостроковий
Короткостроковий
вексель
векель
Розрахунки за бартерними контрактами
Рахунок-фактура, акт приймання-передачі
Рух
первинних
документів
як
складових
системи
інформаційного забезпечення фінансового обліку дебіторської
заборгованості необхідно регулювати шляхом створення графіка
документообороту. Графік документообороту впроваджується в
систему управління підприємством наказом керівника. Оформлення
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графіка документообороту може бути як схематичне, так і у вигляді
переліку робіт зі створення, перевірки й обробки документів із
зазначенням відповідальних осіб, термінів виконання та взаємозв'язку
з іншими виконавцями за центрами відповідальності. Система
інформаційного забезпечення обліку підприємства неможлива без
поділу такого підприємства на структурні одиниці, економічні
суб'єкти, сфери (сегменти) діяльності, в межах яких встановлено
персональну відповідальність менеджера за контрольовані ним
показники. Переважна більшість фахівців України в галузі
управлінського обліку, зокрема С.Ф. Голов і Л.В. Нападовська,
розглядають поділ підприємства на структурні одиниці, в межах яких
передбачено відповідальність за відповідні економічні показники. Такі
структурні одиниці називають центрами відповідальності [12; 20].
Сформований графік документообороту можна вважати
початком управлінського обліку в системі інформаційного
забезпечення обліку дебіторської заборгованості, оскільки його
створення відбувається всіма центрами відповідальності підприємства
(від нижчого до вищого), а узгодження та підписання на
адміністративному рівні – керівником підприємства.
Управлінський облік дебіторської заборгованості є складовою
системи обробки та підготовки інформації про діяльність
підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління
підприємством [3]. На думку авторів посібника «Управлінський
облік»: «Інформаційна система управлінського обліку – це
інформаційна система, яка використовує вхідну інформацію та
відповідні процеси, щоб одержати результати, що відповідають точно
визначеним цілям підприємства» [21]. Кожне підприємство може
обирати шлях регламентації управління своєю діяльністю: від
відсутності будь-яких правил до жорсткого регулювання принципів
роботи й основних господарських процесів.
Необхідно звернути увагу на неможливість досконалої обробки
та підготовки інформації для прийняття управлінських рішень без
впровадження на кожному підприємстві політики управлінського
обліку. Цю політику необхідно регламентувати документом «Наказ
про політику управлінського обліку на підприємстві», який
включатиме такі розділи: управлінський облік активів, управлінський
облік власного капіталу та управлінський облік зобов'язань.
Формування вимог до управлінського обліку дебіторської
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заборгованості відображатиметься у підрозділі запропонованого
наказу як управлінський облік оборотних активів підприємства. Такий
розділ повинен регламентувати необхідність введення відповідних
внутрішніх стандартів управлінського обліку. Головною метою
створення таких стандартів, як зазначає Н.А. Альбрехт, є «ефективне
сприяння і координація бізнесу, який стане більш прозорим і
передбачуваним» [9]. Слід зазначити, що у компаніях, де відсутні
внутрішні стандарти, виникають проблеми, пов'язані з плануванням
роботи, відсутністю єдиних форм управлінської звітності,
визначенням причин збоїв основних господарських процесів,
визначенням відповідальних осіб, незадоволенням працівників
оцінкою їхньої роботи.
Враховуючи економічну ситуацію в Україні, за останні 3 роки
непогашення дебіторської заборгованості підприємств складає 40–
60%, що підтверджує необхідність внутрішньої стандартизації
управлінського обліку.
Рішення щодо внутрішньої стандартизації управлінського
обліку на підприємстві повинне пройти декілька етапів:
1. визначення сфер діяльності, які необхідно стандартизувати;
2. розробка відповідних стандартів;
3. узгодження розроблених стандартів;
4. впровадження узгоджених стандартів;
5. термін
випробування
(експеримент)
впроваджених
стандартів;
6. аудит впроваджених стандартів.
З метою прискорення інкасації дебіторської заборгованості та
запобігання її збільшення в майбутньому необхідно розробити чіткий
план дій, зосереджених у внутрішньому документі.
У стандарті управлінського обліку дебіторської заборгованості
необхідно
зазначити такі складові: мету і призначення стандарту, сферу
застосування, тлумачення абревіатур, відповідальних осіб, описання
процесу реалізації товарів (вхідні і вихідні дані, перебіг процесу),
примітки, нормативні посилання, документальне оформлення, критерії
ефективності (показники досягнення мети). Опис процесу виникнення
дебіторської заборгованості повинен містити такі елементи: аналіз
фактичного стану дебіторської заборгованості підприємства, аналіз
стану дебіторської заборгованості на ринку, аналіз клієнтів
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(фінансовий стан звітності, їхнє становище на ринку, наявність
неофіційних даних), вибір типу кредитної політики (лояльна, помірна,
агресивна) і детальне обґрунтування вибору, класифікаційне
групування клієнтів, застосування знижок за скорочення терміну
розрахунків та штрафних санкцій за його порушення.
Висновки. Сьогодні, в період фінансової кризи, проблема
ефективного управління дебіторською заборгованістю потребує
глибокого і комплексного підходу. Слід зазначити, що досконала
обробка та підготовка інформації для прийняття управлінських рішень
неможлива без впровадження на підприємствах політики
управлінського обліку. Цю політику необхідно регламентувати
документом «Наказ про політику управлінського обліку на
підприємстві», який включатиме такі розділи: управлінський облік
активів, управлінський облік власного капіталу та управлінський облік
зобов'язань. Формування вимог щодо управлінського обліку
дебіторської заборгованості відображатиметься у підрозділі
«Управлінський облік оборотних активів підприємства».
З метою деталізації вимог до підготовки інформації про
управління дебіторською заборгованістю на підприємстві доцільно
розробити внутрішній
стандарт управлінського обліку дебіторської заборгованості.
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Обгрунтовані переваги використання сучасних автоматизованих систем
управління на підприємствах готельного бізнесу в забезпеченні менеджерів
оперативною інформацією щодо стану розрахунків замовників готельних послуг,
сформованих на основі аналітичних даних бухгалтерського обліку
Ключеві слова: замовники готельних послуг, стан розрахунків,
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Advantages of the use of modern automated control the system on enterprises hotel
business are grounded in providing of managers operative information on the state of
calculations of customers of hotel services, formed on the basis of analytical information of
record-keeping
Keyword: customers of hotel services, state of calculations, automated systems of
management

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Готельний
бізнес є одним з найперспективніших і успішно розвинутих напрямків
бізнесу в Україні. Готелі, призначені для тимчасового проживання
людей, все частіше перетворюються на туристичний повносервісний
комплекс, у якому надаються безліч різних послуг. Як і будь-який
бізнес готельний бізнес прагне до збільшення доходу й шукає
ефективні шляхи для досягнення бажаного фінансового результату.
При дослідженні діяльності готелів м.Кривого Рогу, з'ясовано
що найпоширенішою формою оплати готельних послуг є
безготівковий розрахунок – 55,7%. Цією формою розрахунку
скористалися підприємства та установи (94,5%), інші споживачі (0,1%)
та нерезиденти (5,4%). Також уваги заслуговують розрахунки
готівкою, які складають 21,6% та розрахунки платіжними картками –
22,6%. Готівкою в основному розраховується населення, підприємства
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та інші споживачі, частка яких у загальній сумі готівкових розрахунків
складають 43,6%, 54,3% та 2,1% відповідно. Непогашена дебіторська
заборгованість за готельні послуги на дату складання річної звітності
коливається у межах 12%-18% від загального обсягу наданих послуг
готелями та належить юридичним особам (підприємствам та
установам).
Тому стан розрахунків замовників готельних послуг повинен
знаходитися на постійному контролі управлінців. В управлінні
процесом реалізації послуг практично завжди необхідно мати
інформацію про замовників послуг; реальних та можливих замовників,
якість послуг, стан розрахунків за основними та додатковими
готельними послугами тощо, яку вони можуть одержати лише з
оперативних даних. З метою отримання аналітичної інформації про
різні бізнес-процеси готелів, в тому числі і процес постачання
готельних послуг, необхідно використовувати сучасні автоматизовані
системи управління (АСУ) які враховують галузеві особливості
роботи готелів.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Огляд економічної літератури [1-4] та нормативних
документів[5-6] показав, що незважаючи на грунтовні теоеретичні та
практичні дослідження питань організації обліку на підприємствах
готельного бізнесу, управління розмірами поточної дебіторської
заборгованості, зокрема таким її видом, як заборгованість за послуги,
останнім часом поза увагою науковців залишилися практичні
розробки процедури організації аналітичного обліку розрахункових
операцій із замовниками готельних послуг з використанням
управлінських автоматизованих систем. Тому необхідно узагальнити
досвід вітчизняних готелів та представити які ж
переваги
використання сучасних АСУ, які враховують галузеві особливості
роботи готелів, в забезпеченні інформацією менеджерів щодо стану
розрахунків замовників готельних послуг, сформованих на основі
аналітичних даних бухгалтерського обліку.
Цілі статті. Обгрунтувати переваги використання сучасних
автоматизованих систем управління, які враховують галузеві
особливості роботи готелів, в забезпеченні інформацією менеджерів
щодо стану розрахунків замовників готельних послуг, сформованих на
основі аналітичних даних бухгалтерського обліку.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обгрунтуванням отриманих наукових результатів. Основною
діяльністю готелю є надання готельних послуг. Готельні послуги
класифікуються на основні та додаткові.
Основнi послуги – обсяг готельних послуг, що включають
проживання та надання харчування (снiданку), що включенi до
вартостi номеру i надаються споживачу.
Основними готельними послугами є проживання та надання
харчування (снiданку), що включенi до вартостi номеру i надаються
споживачу. Споживачі готельних послуг користуються готельними
номерами.
Готель має право застосовувати вільні ціни і тарифи, та систему
знижок на всі послуги, що надаються, за винятком тих, щодо яких
здійснюється державне регулювання цін та тарифів. Готель визначає
перелік основних послуг, які входять у ціну номера (місця в номері).
Вартість номерів залежить від категорії номеру, кількості кімнат,
кількості місць та за місцем розташування.
В готельному господарстві невід’ємною складовою є організація
додаткових готельних послуг. Додатковi послуги – обсяг готельних
послуг, що не належать до основних, замовляються та сплачуються
додатково.
Майже 63% готелів міста відносяться до повносервісних готелів.
Крім обов'язкових послуг (розміщення, харчування), надається цілий
комплекс різних послуг, що називають «додаткові послуги», які
надають привабливість готельному підприємству. Тільки додаткові
послуги виокремлюють готелі із низки інших. До додаткових послуг
віднеситься: прання, прасування; послуги сауни; оренда конференцзалів, кімнати переговорів та обладнання; відвідування спортивнооздоровчого комплексу (басейн, тренажерна зала); роздрібна торгівля
напоями; послуги з оренди приміщення для фотозйомок; послуги
поповнення мобільного зв’язку; послуги камери схову, сейф в
Reception і сейф у номері, пункти обміну валюти і замовлення квитків
(на літак, поїзд, автобус, таксі тощо), пункт прокату автомобілів,
автостоянка та ін.
Цей перелік доповнюється, видозмінюється й диференціюється
залежно від розмірів готелю, його місцезнаходження і цільового
призначення, рівня комфортабельності й інших умов. На додаткові
послуги розробляються прейскуранти цін [6].
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За надані готельні послуги оформлюються рахунки, податкові
накладні та акти виконаних робіт. Підставою для виписки перелічених
документів для юридичних осіб або для їх представників є договір. З
фізичними особами заключається публічний договір на
умовах,
представлених у прейскурантах цін на основні та додаткові готельні
послуги.
Оплата готельних послуг може здійснюватися як у перший день,
тобто під час поселення мешканця, так і в останній день. Термін і
форма оплати за проживання встановлюються адміністрацією готелю.
Порядок та форми розрахунків між готелем та замовником готельних
послуг визначаються в господарських договорах. Фізичні особи –
споживачі готельних послуг розраховуються виключно готівкою або
платіжними картками; представники юридичних осіб – безготівково
або платіжними картками. Підприємства працюють із замовниками –
тримачами платіжних карток, тому укладають договори еквайрингу
(обслуговування) з банком – членом відповідної платіжної системи.
На рис.1 показані основні блоки готельної структури, які
пов’язані з АСУ «Едельвейс». Система побудована в архітектурі
«клієнт-сервер».
Відділ
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14

Відділ маркетингу
13
3
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Рис.1. Інформаційні потоки в АСУ «Едельвейс»
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Документообіг на підприємствах готельного бізнесу має свої
особливості та регулюється відповідно до Інструкції про порядок
ведення документообігу при наданні готельних послуг [5]. Кожний
документ допомагає ідентифікувати замовника (гостя) готельних послуг за
різними ознаками (представники юридичних осіб, фізичні особи,
резиденти, нерезиденти, за формами розрахунків, види послуг, які він
отримує та ін.)
Розрахунки покупців за готельні послуги проводяться у
безготівковій, готівковій формах та з використанням платіжних
карток.
Враховуючи велику кількість дрібних операцій, пов'язаних з
обслуговуванням замовників готельних послуг, робота працівників
бухгалтерії ускладнюється при підготовці оперативної інформації.
Так, перед бухгалтерами постають завдання щодо підготовки даних
для управління процесом надання готельних послуг та станом
розрахунків замовників: які послуги надані готелем та контроль їх
якості замовником, порядок формування суми платежу для замовника
основних та додаткових послуг, форми розрахунків за послуги. Для
впорядкування перелічених питань на підприємствах готельного
бізнесу
рекомендується
використовувати
АСУ.
Найбільш
пристосованою є АСУ «Едельвейс» – це система управління готелем
(Property Management System, або PMS).
Основна задача АСУ «Едельвейс» – автоматизація служб
бронювання і розміщення, комерційного відділу та бухгалтерії
мешкання. АСУ «Едельвейс» є концентратором та постачальником
інформації про гостей та поточний стан готелю, який виходить із
суміжних систем (відділів). До них відносяться:
– бухгалтерська система готелю;
– АСУ ресторану;
– телефонна станція (через тарифікатор розмов);
– система контролю доступу (електронні замки);
– система видалення бронювання тощо.
Основні інформаційні потоки оперативної інформації, що
надходять до бухгалтерії наведено у табл.2.
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Таблиця 2
Основні інформаційні потоки оперативної інформації щодо надання
готельних послуг, що надходять до бухгалтерії за допомогою АСУ
«Едельвейс»
№
Інформація, яка передається до бухгалтерії
з/п
1.
- інформація про стан рахунків гостей
- ввод даних про заїзди (chek-in, chek-out); розміщення
2.
гостей; поточна робота з клієнтом
- інформація про зміни вартості тих чи інших
3.
стандартних типів чи блюд, чи інших послуг, які
надаються рестораном
- організація відкриття / закриття відповідного класу
4.
телефонного доступу у номері
- повна інформація про здійсненні дзвінки та їх вартість з
5.
одночасним включенням у рахунок клієнта
6.
- інформація про надані послуги, їх вартості та оплата
7.
- інформація про запит клієнта тих чи інших послуг
8. - сервісні функції (побудка, запис телефонних дзвінків)
- статистична інформація, що надається з можливістю
9.
аналізу за різними критеріями чи групами критеріїв
- зміна цін, видів послуг надання знижок для тих чи інших
10.
туроператорів, категорій туристів
- інформація про поточні завантаження та кількість броні
11.
на майбутнє
- резервування із вказуванням статусу, кількості та типу
номерів, які замовляються; інформація про групу ; час
12.
заїзду та виїзду, можливих послуг, які замовленні тощо;
інформація про внесення авансових платежів
- інформація про всі платежі, які отримані всіма
службами; дані бухгалтерських проводок за звітний
13.
період (зміна, бізнес-день, неділя, місяць тощо) та друк
стандартних звітів; доступ до журналу подій/проводок
Організація обліку розрахунків із замовниками готельних
послуг з використанням АСУ «Едельвейс» представлена рис.3.
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РЕСЕПШИН
(адміністратори, АСУ «Едельвейс»)

Розрахунки
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рахунки

Заявка на
бронювання

Готівковий
розрахунок

Касовий звіт
адміністратора

Платіжні
картки
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Звіт по платежам
Бухгалтер з обліку розрахунків із
замовниками готельних послуг
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Виписка
банку
Податкова
накладна
Акт виконаних
робіт

Касова книга

Контрагант-Кінцевий
споживач
Акт виконаних робіт
Роздрібна видаткова
накладна
Операція
«поповнення
рахунку»
Податкові накладні

КонтрагантКінцевий
споживач
Акт виконаних
робіт
Роздрібна
видаткова
накладна
Операція
«поповнення
рахунку»
Податкові
накладні

Рис.3.Організація обліку розрахунків із замовниками готельних
послуг в умовах використання АСУ «Едельвейс»
Отже, належна організація обліку з метою отримання
аналітичних даних для управління розрахунками із замовниками
готельних послуг в умовах використання автоматизованих систем
управління (АСУ) сприяє ефективному управлінню та контролю за
якістю наданих послуг, порядком формування суми платежу для
замовника основних та додаткових послуг, формами та станом
розрахунків за послуги.
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© Сардачук А.О.
Історичні аспекти розвитку сутності бухгалтерського балансу. Стаття
присвячена дослідженню історії виникнення категорії «баланс» та сучасному
розумінню змісту балансу. Розглянуто етапи еволюції теорії балансу, визначено роль
балансу, як інформаційної основи для управління підприємством.
Ключові слова: баланс, балансознавство, метод бухгалтерського обліку,
фінансова звітність.
Historica aspects of the nature of the balance sheet. The article investigates the
history of the category of "balance" and the modern understanding of balance. We consider
the stages of evolution theory of balance, the role of balance as a basis for information
management.
Keywords: balance, method of accounting, financial reporting.

Постановка проблеми. Баланс - найважливіший документ
фінансової звітності, основне джерело інформації для управління,
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планування, організації виробництва, аналізу для внутрішніх та
зовнішніх користувачів . В цьому документі відображені все майно
підприємства та джерела його утворення. Баланс століттями
вивчається як центральна форма фінансової звітності, основний
документ про фінансово-майновий стан підприємства. Щоб
забезпечити успіх на ринку, створити належний імідж підприємства,
потрібний якісний аналіз усіх показників фінансово-господарської
діяльності. Результати такого аналізу надають інформацію для
прийняття правильних управлінських рішень та підвищення
конкурентоспроможності підприємства. Інформаційною базою для
такого аналізу є фінансова звітність.
Баланс є одним з найважливіших понять бухгалтерського обліку.
Ще на початку минулого століття І.Ф. Шерр назвав бухгалтерський
баланс «альфою та омегою обліку». Наведені вище факти дають
підстави для постійного дослідження, вдосконалення та вивчення
балансу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань
техніки та методології складання балансу присвячено низку праць
науковців, таких як Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, М.В Кужельний, В.Г
Лінник, В.М. Пархоменко, В.В. Сопко, Р.Л. Хом’як. На їх науковий
доробок значною мірою спираються сучасні дослідники. У своїх
працях вчені досліджують баланс як форму фінансової звітності та
баланс як елемент методу бухгалтерського обліку.
Цілі статті. Метою статті є дослідити історичні аспекти
складання бухгалтерського балансу підприємствами, оцінити
інформативність балансу для потреб аналізу та управління
підприємством, з’ясувати відмінності між поняттям балансу як методу
бухгалтерського обліку та формою фінансової звітності.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих результатів. В побутовому розумінні
баланс означає рівновагу, тотожність надходжень і витрат;
балансувати – дотримувати відповідності наявних господарських
засобів і джерел їх утворення.
Перший аналог балансу з’являється в античний період розвитку
обліку. В античному Римі розвивався бюджетний облік в межах усієї
країни. В окремих провінціях велась книга, яка називалась бреваріум.
В подальшому в літературі цей регістр отримав назву книги
імперських рахунків, яку можна розглядати як першим балансом
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державного господарства. [7,c.44].
Щодо часу появи самого терміну «баланс» думки науковців
розходяться. Р. де Рувер вважав, що слово «баланс» вперше
зустрічається в фінансових звітах у 1427 р. незалежно від того, чи
були на справді дані звіти балансами в сучасному розумінні цього
терміну, А. Чмиреллі вказував, що термін «баланс» вперше
зустрічається в звіті банку Медичі за 1495 рік. Перші достовірні
відомості про застосування терміну «баланс» в бухгалтерській
практиці подаються в розрахунковій книзі певного італійського
банкірського дому в 1408 р. У літературі слово «баланс» уперше
з'являється в праці відомого італійського математика Луки Пачолі, що
побачила світ в 1494 р., та в книжці Бенедикта Котрульї, яку було
написано в 1458 р., але видано тільки в 1573 р. у Венеції. У
законодавстві про баланс уперше згадує Торговий кодекс Наполеона,
який було видано 1807 р.
Вже до кінця 14 століття комерсанти середньовіччя складали
баланси не тільки для контролю обороту. Купці та банкіри починають
використовувати баланс як знаряддя контролю та управління
господарством.[7, c.75]. Після того як подвійний запис отримав
визнання в 14 столітті баланс набув нового значення. Недоліком
середньовічного балансу був перевантаження статей балансу. Це було
спричинено відсутністю в практиці обліку розділення рахунків на
синтетичні та аналітичні.
Більшість французьких авторів 15-18 століття трактували баланс
як:
1. двошалькові терези;
2. документ, який визначає фінансовий результат;
3. символ подвійного запису на рахунках;
У вченні французьких авторів ми зустрічаємося зі спробами
економічної фінансової інтерпретації балансу у Пурра, який трактував
актив як акумулятивні витрати на купівлю та утримання цінностей і з
чисто юридичним його тлумаченням у С. Рікара, який пояснював весь
актив як борг перед власником, а пасив борг самого власника. [7, c.99].
В 1835 р. бельгієць П. Увра вперше поставив питання про
необхідність єдиних форм звітності, насамперед балансу і планів
рахунків.
В 19-ому на початку 20 століття облік стає наукою. З’являються
нові погляди на поняття «баланс».
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Наприклад, Чербоні вважав що баланс - це вищий рахунок який
розпадається на два рахунки: 1) власника та 2)агентів та
кореспондентів, останній є синтезом двох рахунків: агентів та
кореспондентів. [7, c.121]
Значний інтерес до розкриття сутності бухгалтерського балансу
проявився у працях радянських учених ще у 30-40-ті роки 20 ст. Ними
запропоновані різні підходи до визначення сутності даного поняття,
що підтримуються і сучасними науковцями. Серед них – визначення
балансу як:
 Об’єктивно існуючої облікової категорії (О. П. Рудановський);
 Елементу методу бухгалтерського обліку (Р. Я. Вейцман);
 Способу відображення майна за складом і розміщенням і за
джерелами формування (М. С. Помазков);
 Рівності дебетових та кредитових оборотів за рахунками
бухгалтерського обліку ( М. А. Блатов) [7]
О. П. Рудановський визначав баланс окремо існуючим. У своїх
працях він вказував: «Баланс є душею господарства, існування якої є
не менш реальним, ніж матеріального інвентарю господарства. Баланс
можна осягнути тільки розумом, а не можна як інвентар відчути в
натурі.» [8, c.678]
Отже, ми дослідили такі основні періоди розвитку балансу:
1.Зародження облікових систем (4000 р. до н.е. – VІІ ст. н.е.).
Почали з’являтися перші аналоги балансу у Стародавньому Римі.
2.Початок застосування подвійного запису у бухгалтерії
(початок ХV століття – кінець XVIII століття). Будова балансу стає
складнішою, з’являються актив та пасив. Основні представники: С.
Рікар, Пурр, П. Увр та інші.
3.Облік стає наукою (XIX – XX століття). Баланс
удосконалюється, з’являється класифікація балансів, популярною є
балансова теорія Шерра. Основні представники: Шерр ,Ф. Венн, М.С.
Лунський, Циммерманн, Крайбіг та інші.
Таблиця 1
Еволюція теорії балансу
№
з/п
1

Століття

Характеристика теорій балансу

Науковці

До XIV
ст..

Баланс означав рівновагу, тотожність надходжень і
витрат; балансувати – дотримувати відповідності
наявних господарських засобів і джерел їх
утворення.

Л. Борхардт
А. Гарфф
Ф.Л. Гриффіс
Я.В. Соколов
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Продовження табл. 1
2

XIV

Слово «баланс»
ед. з
з'являється в праці
відомого італійського математика Луки Пачолі,
що побачила світ в 1494 р.

3

Поч.
XVкінець
XVIII
XIX-XX

Баланс трактували як:
- двошалькові терези;
- документ, який визначає фінансовий результат;
- символ подвійного запису на рахунках;
Баланс удосконалюється, з’являється класифікація
балансів, популярною є балансова теорія ед..
Виділено дві мети балансу:
1. виявляти фінансовий результат
2. оцінювати власність.

4

А. Чмиреллі
Лука Пачолі,
Бенедикт
Котрульї
С. Рікар,
Пурр, П. Увр
Шерр,
Ф. Венн,
М.С.
Лунський,
Циммерманн,
Крайбіг

Отже, поняття «баланс» має багату історію. Почало свій
розвиток це поняття ще до нашої ери та продовжує удосконалюватись
до теперішнього часу. Перше рівняння балансу з’явилося ще в Китаї
близько 8000 років тому. Слово «баланс» походить від латинського
слова «bilanx», що означає «двошальковий». У літературі слово
«баланс»
ед. з
з'являється в праці відомого італійського
математика Луки Пачолі, що побачила світ в 1494 р., та в книжці
Бенедикта Котрульї, яку було написано в 1458 р., але видано тільки в
1573 р. У Венеції. У законодавстві про баланс ед. з згадує
Торговий кодекс Наполеона, який було видано 1807 р. Для визначення
фінансового результату баланс вперше застосовується в кінці ХІV
століття. Вже в ХХ століття баланс починають використовувати як
стандартизовану форму фінансової звітності, з’являються міжнародні
та національні стандарти фінансової звітності.
Отже, баланс — це не просто складова методу бухгалтерського
обліку, його елемент; це найважливіший документ бухгалтерської
звітності, суттєве джерело інформації для управління, планування,
організації виробництва, нормування, аналізу, контролю. Баланс є
обліковою категорією, синтезом облікових записів, а тому його треба
вміти читати і критично оцінювати з погляду змісту, будови,
раціонального використання даних. [1]
Бухгалтерський баланс визначають як спосіб групування і
відображення в грошовому вимірнику стану господарських засобів та
джерел їх утворення. В підручнику Кужельного М. В. зазначається що
саме ця особливість балансу дає змогу визначити, якими засобами
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володіє підприємство (матеріалами грошовими засобами, готовою
продукцією та ед.), а також з яких джерел ці господарські засоби
отримані (пайових внесків акціонерів, бюджетного фінансування,
кредитів банку тощо).
Таке групування господарських засобів показує, від кого,
скільки і на які цілі отримано кошти, а також у що ці кошти вкладені,
в якій формі вони подані й де використовуються. За допомогою
згрупованих таким чином даних про господарські засоби адміністрація
здійснює контроль за їх наявністю та використанням. Баланс, у якому
відображені господарські засоби, складається з двох частин. Перша –
актив, друга – пасив. В активі відображають склад, розміщення і
використання засобів, у пасиві – джерела утворення коштів та їх
цільове призначення. Бухгалтерський баланс може мати вертикальну і
горизонтальну форми. Нині в Україні існує єдина горизонтальна
форма бухгалтерського балансу (актив – ліва частина, пасив – права),
за структурою максимально наближена до міжнародних стандартів. За
даними бухгалтерського балансу оцінюють фінансовий стан
підприємства, його стійкість, платоспроможність, інвестиційну
привабливість. [2, с. 56]
Висновки. Отже, поняття «баланс» має багату історію. Почало
свій розвиток це поняття ще до нашої ери та продовжує
удосконалюватись до теперішнього часу. Баланс – як елемент методу
бухгалтерського обліку є більш теоретичним поняттям, методичним
прийомом узагальнення і представлення економічної інформації про
підприємство. А баланс як форма фінансової звітності – це документ з
визначеними реквізитами, формою, порядком складання і подання
конкретним користувачам. Отже, під одним терміном ми розуміємо
дві різні категорії. Баланс, як науковий метод обліку втілюється при
практичному застосуванні у
ед. з
складання і надання
конкретного документу – балансу.
Можна зробити ед. з
про те що в бухгалтерському обліку
термін «бухгалтерський баланс» використовують як один із елементів
методу обліку та як центральну форму фінансової звітності. На
сучасному етапі розвитку бухгалтерського обліку існує потреба в
розмежуванні цих двох понять та в уникненні подальших
неоднозначних тлумачень сутності бухгалтерського балансу.
Список використаних ед. з:
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У статті досліджено поняття ризику та виявлено недосконалість визначення з
позиції сучасних економічних тенденцій. Систематизовано наявні трактування ризику
та на основі отриманих результатів запропоновано власне тлумачення даної категорії.
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This article explores the concept of risk and found inadequate to determine the
position of the current economic trends. Systematizes the existing interpretation of risk
based е the results is given its own interpretation of this category.
Keywords: risk, uncertainty.

Постановка проблеми. З сучасних економічних тенденцій стає
зрозумілим, що ризик виникає при здійсненні будь-яких видів
діяльності, пов’язаної з виробництвом та реалізацією продукції,
здійсненням товарно-грошових і фінансових операцій, соціальноекономічних і науково-технічних проектів. З наявних тенденцій
випливає, що без врахування ризику практично будь-яка діяльність є
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потенційно небезпечною. З огляду на це, дослідженню категорії
«ризик» присвячено багато наукових праць, але існує неоднозначність
у тлумаченні провідних науковців щодо поняття «ризик», яке на нашу
думку потребує уточнення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження
щодо сутності категорії «ризик» знайшли відображення у працях
зарубіжних і вітчизняних учених-ризикологів: А. Смітта, І.
Шумпетера, О. С. Віханский, Г. Б. Клейнер, Л. Н. Тепман, Ф. Найта, А.
Мура, Х. Кейта, В.В. Вітлінського, О.І. Ястремського, В.М. Бобиль,
А.А. Мороз, В.Н Севрук, Ю.К. Сметанська, М.А. Тоцький, Л.О.
Примостка, І.Т. Балабанов та інших.
Аналізуючи дискусії щодо поняття «ризик», варто зазначити, що
І.Т. Балабанов є одним із перших серед дослідників пострадянських
країн, яким запропоновано загальний підхід щодо поняття «ризик».
Так, на думку дослідника під ризиком слід розуміти, можливий
негативний наслідок певної події, що передбачається здійснити щодо
конкретного об’єкта [1]. На нашу думку, дане трактування є
недопустимим, оскільки ризик як економічна категорія, може мати не
тільки негативне вираження, а й позитивне.
Так, Л.О. Примостка під ризиком розуміє певну подію, щодо
якої існує ймовірність грошових витрат та спостерігаються негативні
зміни в обсягах, дохідності, вартості та структури активів і пасивів [7].
На нашу думку, з точки зору практики, дійсно ризик пов’язаний з
певною втратою коштів, але мова аж ніяк не може йти про негативні
тенденції діяльності певної установи.
Слід зазначити, що досить повним та сучасним є визначення
ризику ед. . Г. Г. Кірейцева, а саме: «Під ризиком слід розуміти
можливість виникнення збитку внаслідок дії в переважній більшості
зовнішніх факторів, які при оцінці ситуації (перед прийняттям
рішення) були невідомі та вплив яких може змінити ймовірність
досягнення бажаного результату» [6]. На нашу думку, дане
тлумачення є досить повним та відображає сутність ризику, проте
якщо перевести поняття ризику в площину фінансових категорій,
можна сказати, що ризик – це ймовірність виникнення збитків, втрат
або недоотримання прибутку порівняно з прогнозним варіантом.
Цілі статті. Економічно свіжий погляд щодо більш глибокого
трактування змісту поняття «ризик», на нашу думку, дасть змогу
ширше ідентифікувати ризик та застосувати відповідні практичні
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аспекти щодо його управління та мінімізації. Саме тому, метою статті
є дослідження і систематизація існуючих нині трактувань поняття
«ризик» їх критичний аналіз, та виокремлення власного бачення даної
категорії.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На сьогодні
немає загальноприйнятого трактування поняття „ризик‖, його
концептуального змісту. Адже, ризик – це складне явище, що має
безліч незбіжних, а іноді протилежних реальних основ. Розглянемо
ряд визначень ризику, що даються вітчизняними і зарубіжними
авторами з різних сфер науки (таблиця 1.1).
Таблиця 1.1
Систематизація наукових досліджень категорії «ризик»
Джерело
Волков И. М. Проектный ед. з /
И. М. Волков, М. В. Грачева. – М.:
Банки и Биржи, Юнити, 2010. – 423
с.
Финансовый менеджмент / Под
ед.. Г. Б. Поляка. – М.: Финансы,
Юнити, 2009 – 518 с.
Черкасов В. В. Проблемы риска в
управленческой деятельности:
моногр. – М.: Рефл-бук; К.: Ваклер,
2008. – 288 с.
Машина Н. І. Економічний ризик:
методи його вимірювання: навч.
Посіб. – К.: Центр навч. Л-ри, 2011.
– 188 с.
Івченко І. Ю. Економічні ризики:
навч. Посіб. – К.: Центр навч. Л-ри,
2007. – 304 с.
Машина Н. І. Економічний ризик:
методи його вимірювання: навч.
Посіб. – К.: Центр навч. Л-ри, 2011.
– 188 с.
Донець Л. І. Основи
підприємництва: навч. Посіб. / Л. І.
Донець, Н. Г. Романенко. – К.:
Центр навч. Л-ри, 2008. – 320 с.

Трактування поняття «ризик»
Ризик – потенційна, чисельно вимірна
можливість втрати [2].
Ризик – це вартісний
вірогідної події [3].

вираз

втрат

Ризик – шанс несприятливого результату,
небезпека, загроза втрат і пошкоджень
[4].
Ризик – це дія, яка тією чи іншою мірою
загрожує суб’єкту певною втратою [5].
Ризик – це імовірність виникнення
збитків чи недоодержання доходів у
порівнянні з прогнозованим варіантом у
результаті здійснення підприємницької
діяльності [6].
Ризик – це невизначеність наших
фінансових результатів у майбутньому
[5].
Ризик
–
ступінь
невизначеності
отримання майбутніх чистих доходів [7,
с.124].
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Продовження табл. 1
Машина Н. І. Економічний ризик:
методи його вимірювання: навч.
посіб. – К.: Центр навч. л-ри, 2011.
– 188 с.

Донець Л. І. Основи
підприємництва: навч. посіб. / Л. І.
Донець, Н. Г. Романенко. – К.:
Центр навч. л-ри, 2008. – 320 с.

Машина Н. І. Економічний ризик:
методи його вимірювання: навч.
посіб. – К.: Центр навч. л-ри, 2011.
– 188 с.

Ризик – це дія (діяння, вчинок),
виконувана в умовах вибору (у ситуації
вибору в надії на щасливий результат),
коли у разі невдачі є можливість (ступінь
небезпеки)
опинитися
в
гіршому
становищі, ніж до вибору (ніж у разі
нездійснення цієї дії) [5, с. 136].
Ризик – це діяльність, пов’язана з
подоланням невизначеності в ситуації
неминучого вибору. У процесі якого є
можливість кількісно і якісно оцінити
імовірність досягнення непередбаченого
результату, невдачі чи відхилення від
мети [7, с. 136].
Ризик – це об’єктивно-суб’єктивна
категорія, яка пов’язана з подоланням
невизначеності,
випадковості
і
конфліктності в ситуації неминучого
вибору й відображає ступінь досягнення
очікуваного результату [5, с. 14].

Сьогодні термін „ризик‖ широко використовується не тільки в
спеціальних дослідницьких областях, але і масовій прогностичній
практиці. Ми вільно говоримо про комерційні, підприємницькі,
екологічні, інвестиційні, технологічні і політичні ризики, ризик
захворіти, померти або програти. В більшості випадків мова фактично
йде про ситуації, розвиток яких може призвести до негативних
наслідків і ознаки яких відомі по прецеденту і в тій чи іншій мірі
виявляються в теперішній момент. Це той основний контекст, в якому
ставляться практичні завдання мінімізації ризику.
У праці «Економічний аналіз» [9, с. 259] Є. В. Мних частково
аналізує ризик підприємницької діяльності і подає своє пояснення
підприємницькому ризику як такому, що характеризує ймовірність
загрози і втрати підприємством частини своїх ресурсів,
недоотримання прибутку чи виникнення додаткових витрат у разі
виникнення подій, які впливають на зміну параметрів функціонування
економічної системи. Це визначення є аналогічним визначенню, що
подане у роботі «Ризики у сучасному бізнесі» [8], відмінність цих
визначень полягає у визначенні джерела виникнення. Є. В. Мних
вважає, що випадкові події є джерелами ризику, а П. Г. Грабовий –
підприємницька діяльність, як джерело виникнення ризику.
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Оцінка вірогідності небажаного завершення виноситься на
основі аналізу факторів, які впливають і служать прогнозом розвитку
ситуації. Практичне завдання мінімізації ризику та небезпеки
наслідків вирішується шляхом виділення факторів, які їх
обумовлюють та пошуку засобів їх нейтралізації. Подібну стратегію
не можна назвати оптимальною, постільки вона потребує перебору
багатьох окремих факторів-перемінних (варіативність ситуації) та їх
сполучень. Більш конструктивно, на наш погляд, змістовнопсихологічний аналіз ситуацій, пов'язаних з ризиком, і перш за все
визначення основних характеристик ситуацій, які традиційно
відносяться до ризикованих.
Не викликає заперечення, що поняття „ризик‖ пов’язують з
рядом уявлень: про ситуацію, яка ще не наступила; про вірогідне
завершення ситуації; про неблагополучне завершення ситуації. Ризик,
таким
чином,
виражає
прогностичну оцінку
вірогідності
неблагополучного завершення ситуації, яка розвивається (ще не
закінчилася), що в цілому є не зовсім так.
На нашу думку, ризик – це не описова (атрибутивна)
характеристика ситуації, а оціночна категорія, нерозривно пов'язана з
діями людини.
Доцільно зазначити, що ризик можна оцінювати не тільки з
точки зору отримання витрат, а й одержання зиску. Однак в цьому
випадку всі ситуації ризику можуть розглядатись як ситуації
прийняття рішень суб'єктом в умовах невизначеності. Для більш
точного визначення ризику (ситуації ризику) необхідно перш за все
порівняти це поняття з поняттям небезпеки (небезпечної ситуації).
Так, М.А.Котик (1981) описує небезпечні ситуації, як ситуації –
які відображають зовнішній вплив і викликають пошкодження
„субъектно-организменной целостности субъекта‖ [10]. Потрібно
відмітити, що по-перше, вірогідність пошкоджень в небезпечних
ситуаціях оцінюється достатньо високо. А вся психологія безпеки
зводиться до пошуку факторів та умов, при яких вірогідність
небажаного
завершення
зменшується.
По-друге,
сутність
формулювання такого поняття як «небезпека», означає об'єктивну
оцінку ситуації, в якій виявляється суб'єкт незалежно від того, чи буде
він в ній діяти чи ні. Небезпека, таким чином, рівнозначна загрозі
пошкодження, яка виходить із самої ситуації, дії суб'єкта в якій
направлені на їх запобігання або зменшення. Психологічно інший
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зміст мають ситуації, в яких джерелом небезпеки є дії самого суб'єкту.
Небезпека в цьому випадку повинна розумітися ширше – як
„зрушення‖ намірів, планів, очікувань та інше.
Тому, на нашу думку, в зв'язку з цим доцільно ризиковані
ситуації, які потенційно можуть варіативно закінчуватися, розділити
на дві групи (рис. 1.1).

Ризик
Перша група – ті ситуації,
завершення яких може бути
неблагополучним для
суб'єкта, але безпосередньо не
залежить від нього і не
визначається його
потенційними діями, –
ситуації несприятливого
ризику;

Друга група – ситуації,
завершення яких прямо
залежить від дій людини,
визначається її рішенням і
актуальними діями, – ситуації
сприятливого ризику.

Суб’єкт господарювання

Рис. 1.1 Умовний поділ ризикованих ситуацій.
* Авторська розробка

При такому розподілі ризикові ситуації, де здійснюється вплив
зовнішніх неконтрольованих факторів, останні можуть бути
небезпечними, якщо є підстава для прогнозування несприятливих або
катастрофічних
наслідків
(наприклад:
збиток,
ймовірність
банкрутства). Ситуації можливого настання економічних негараздів
внаслідок фінансових або комерційних процесів, які розвиваються в не
залежності від поточних дій господарюючого суб’єкта, не слід
визначати як ризиковані. Ситуації ризику виникають тільки тоді, коли
з'являється суб'єкт, який діє в цій ситуації. При цьому потрібно
відмітити, що ситуація ризику може бути небезпечною, якщо суб'єкт
повинен в ній діяти, але небезпечна ситуація не обов'язково являється
ризикованою. Ризик в його „чистому‖ вигляді ще не пов'язаний з
небезпекою. Для різних суб'єктів, діючих в одних і тих же умовах,
ситуація може бути різною – ризикованою для одного і не
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ризикованою для іншого. Ризик в цьому випадку може бути
визначеним як можливість не одержати бажаний результат в
прогнозованій діяльності, або ж як імовірність отримання певної
вигоди.
Крім того, на нашу думку, необхідно відобразити трактування
ризику з позитивного аспекту цієї категорії. У зв’язку з цим,
пропонуємо власне тлумачення такого поняття як ризик. Отже, ризик
– це ймовірність господарюючого суб’єкта отримати відповідний
результат (фінансовий, господарський, соціальний) у наслідок
здійснення останнім певних дій, що проявляється в настанні
позитивних або ж негативних подій.
Висновки. Підсумовуючи викладене, наголошуємо на
необхідності чіткішого визначення такої категорії як «ризик». Так, на
нашу думку запропоноване вище визначення у повній мірі відображає
ризик, як складову діяльності підприємства. Крім того, керуючись
даним визначенням, на наше переконання, можливим є більш глибока
ідентифікація ризику, а також ефективніше застосовувати відповідні
практичні аспекти щодо його управління та мінімізації.
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Постановка
проблеми.
Питання
конкуренції
і
конкурентоспроможності перебувають у центрі уваги дослідників
протягом усієї історії розвитку економічних відносин. На
сьогоднішній
день
існує
багато
визначень
понять
«конкурентоспроможність»
та
«конкурентоспроможність
підприємства».
На думку Покропівного С.Ф. [4], конкурентоспроможність
підприємства – це його здатність до ефективної господарської
діяльності і забезпечення прибутковості в умовах конкурентного
ринку, тобто, це здатність забезпечити випуск і реалізацію
конкурентоспроможної продукції яка має будь-які переваги в
порівнянні з продукцією інших товаровиробників.
Як зазначає X. Фасхієв, висока конкурентоспроможність
підприємства зумовлюється наявністю трьох ознак: задоволеності
споживачів та їх бажання зробити повторну покупку; відсутності
претензій до фірми з боку суспільства, акціонерів та партнерів;
відчуття гордості працівників фірми за діяльність у ній та бажання
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сторонніх отримати роботу саме в цій компанії [6].
За таких умов слід звернути увагу на багатозначності трактувань
сутності
понятть
«конкурентоспроможність»
та
«конкурентоспроможність підприємства» сучасними вченимиекономістами.
Метою даної статті є дослідження різних трактувань понять
«конкурентоспроможність»
та
«конкурентоспроможність
підприємства» та формулювання власних тлумачень їх змісту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Свій вагомий внесок
у розробку даної проблеми зробили відомі вітчизняні і закордонні
вчені такі, як Ожогов С.І., Книш М.І., Забєлін П.В., Моісеєва Н.К.,
Грошев В.П, Кредісов А.И., Фатхутдинов Р.А., Райзберг Б.А.,
Кіперман Г.Я., Скударь Г.М., Ю.М.Пахомов, Д.Г.Лук’яненко,
Б.В.Губський та ін.
Актуальність. Конкурентоспроможність виявляється лише в
умовах конкуренції і через конкуренцію. В країнах з ринковою
економікою конкурентоспроможність підприємства є результатом
переплетіння факторів, породженим об`єктивним розвитком
продуктивних сил і які відображають результати політики великих
монополій в боротьбі за якість, ринки збуту і отримання прибутку.
У широкому розумінні конкурентоспроможність означає
можливість вигравати в змаганнях за попит споживача[7].
Що стосується сфери економіки, то конкурентоспроможність –
це наявність певних властивостей, що дають переваги для суб’єкта в
економічному змаганні.
Сьогодні багато вчених визначають конкурентоспроможність
підприємства як узагальнюючу оцінку його конкурентних переваг у
питаннях формування ресурсного потенціалу, якості задоволення
споживчого попиту та досягнутої, за рахунок цього, ефективності
функціонування господарчої системи на момент чи протягом періоду
оцінювання [5].
Основною метою дослідження є подальший розвиток
формування
різних
підходів
до
трактування
понять
«конкурентоспроможність»
та
«конкурентоспроможність
підприємства» в економічній теорії.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження.
Конкурентоспроможність є одним з основних понять, яке активно
використовується в теорії та практиці економічного аналізу, виступає
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багатоаспектним поняттям, що в перекладі з латинської мови означає
суперництво, боротьбу за досягнення найкращих результатів [2;58].
Для її характеристики використовується поняття порівняльних
витрат (Д. Рікардо), порівняльних переваг (Є. Хекшер, Б. Олін),
порівняння конкурентних переваг, чинників управління та
продуктивності використання ресурсів (М. Портер), конкурентного
статусу фірми (І. Ансофф) [8;105].
Слід звернути увагу на багатозначності трактувань сутності
поняття «конкурентоспроможність» сучасними вченими-економістами
(табл.1).
Таблиця 1
Погляди вчених-економістів на категорію конкурентоспроможність
Автор
визначення
Ожогов С.І.
Книш М.І.
Забєлін П.В.,
Моісеєва Н.К.

Грошев В.П.

Кредісов А.И.

В. Стівенсон

М.О. Ермолов

Визначення конкурентоспроможності
Здатність витримувати конкуренцію, протистояти
конкурентам 2;132.
Ступінь привабливості даного продукту, для
здійснюючого реальну покупку споживача 9;92.
Здатність приносити прибуток у короткостроковому
періоді не нижче заданого, або перевищення над
середнім прибутком 6;35.
Комплекс споживчих властивостей товару, що
визначає його відмінність від інших аналогічних
товарів по ступені й рівню задоволення потреб
покупців і витратам на його купівлю й експлуатацію
11;97.
Характеристика товару, що відображає його
відмінність від аналогічного конкурентного товару як
по ступені відповідності конкретної потреби, так і по
витратах на її задоволення 10;207.
Конкурентоспроможність характеризує те, «наскільки
ефективно компанія задовольняє потреби клієнта
порівняно з іншими компаніями, що пропонують
подібний товар або послугу» 13;165.
Конкурентоспроможність
це
відносна
характеристика, яка відображає відмінності у процесі
розвитку певного виробника від виробника
конкурента як по ступеню задоволення власними
товарами, так й
по ефективності виробничої
діяльності 4;90.
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Продовження табл. 1

Печінкин А. та
Фомін В.

Хруцький В.Є.,
Корнєєва І.В.,

Фатхутдинов
Р.А.

Піддубний, І.О.,
Піддубна А.І.

Райзберг Б.А.

Конкурентоспроможність – складне багатоаспектне
поняття, яке визначає здатність товару зайняти та
вдержати позицію на конкурентному ринку в певний
період за конкуренції з іншими аналогічними
товарами.
Розрізняють: конкурентоспроможність продукції
(властивість, яка оцінюється за сукупністю основних
техніко-економічних, якісних і вартісних показників,
що відрізняють товар від товару – конкурента) та
рівень конкурентоспроможності продукції (відносна
характеристика продукції як товару, що відображає
ступінь її переваги на даному ринку перед товаром –
конкурентом). За критерій конкурентоспроможності
пропонують брати відносну долю продажу товару,
що оцінюється 10;205.
Конкурентоспроможність – це стабільна можливість
задовольняти певні потреби покупців краще, ніж
конкуренти, та завдяки цьому вдало продавати
продукцію з прийнятними фінансовими результатами
для виробника 3;132.
Конкурентоспроможність – це властивість об’єкта,
що характеризується ступенем реального чи
потенційного задоволення ним конкретної потреби у
порівнянні
з
аналогічними
об’єктами,
представленими
на
даному
ринку.
Конкурентоспроможність
визначає
здатність
витримувати
конкуренцію
у
порівнянні
з
аналогічними об’єктами на даному ринку 14;103.
Конкурентоспроможність – це потенціальна або
реалізована здатність економічного суб’єкта до
функціонування у релевантному зовнішньому
середовищі, яка ґрунтується на конкурентних
перевагах і відображає його позицію відносно
конкурентів 12;104.
Конкурентоспроможність – це реальна та потенційна
можливість фірм у існуючих для них умовах
проектувати, виготовляти та збувати товари, що за
ціновими та неціновими характеристиками є більш
привабливими для споживачів, ніж товари їх
конкурентів 5;129.
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Розбіжності та різноманітність авторських позицій стосовно
визначення поняття конкурентоспроможності пов’язані з:
 ототожненням конкурентоспроможності підприємства та
конкурентоспроможності продукції або послуг;
 масштабами
розгляду
конкурентоспроможності:
на
регіональному, національному або світовому ринку (підприємство,
галузь, країна);
 заміною одного поняття іншим (конкурентний статус,
конкурентний рівень);
 характеристикою
будь
–
якої
складової
конкурентоспроможності підприємства: конкурентоспроможність
виробничого, трудового потенціалу.
Незважаючи на різні підходи до визначення його суті, всі
дослідники відмічають порівняльний і часовий (динамічний)
характер цього показника:
 порівняльний характер означає, що конкурентоспроможність
не є явищем, притаманним конкретному об’єкту; вона не випливає з
його внутрішньої природи, а проявляється тільки за умов порівняння
даного об’єкта з іншими; її можна оцінити порівнянням найбільш
суттєвих показників діяльності підприємств; результатом цього
порівняння є визначення рівня конкурентоспроможності;
 часовий характер (динамічність) означає, що досягнутий в
окремий проміжок часу рівень конкурентоспроможності підприємства
не може розглядатися як довгострокова характеристика його ринкової
позиції незалежно від ефективності діяльності; протидія інших
суб’єктів господарювання, рішучість та активність їх конкурентних
стратегій можуть привести до втрати досягнутої позиції та зниження
рівня конкурентоспроможності.
У цілому, існують різні
підходи до класифікації
конкурентоспроможності:
 за територіально-географічною ознакою – міжнародна і
внутрішньо
національна
конкурентоспроможність;
конкурентоспроможність в межах окремих регіонів (районів);
 залежно від масштабності економічних об’єктів конкурентоспроможність товару, підприємства-виробника, галузі і/або
комплексу галузей, національної економіки;
 у тимчасовому прояві – конкурентоспроможність на певну
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дату
або
проміжок
часу
у
минулому,
поточна
конкурентоспроможність, конкурентоспроможність в перспективі.
Наведемо характеристику видів конкуренції за масштабністю
економічних об’єктів.
Конкурентоспроможність товару відображає його здатність
більш повно відповідати запитам покупців порівняно з аналогічними
товарами, представленими на ринку [10;192]. Вона визначається
конкурентними перевагами: якістю товару, його технічним рівнем,
споживчими властивостями, цінами, встановлюваними продавцями
товарів; перевагами в гарантійному і післягарантійному сервісі,
рекламі, іміджі виробника, а також ситуація на ринку, коливання
попиту. Високий рівень конкурентоспроможності товару свідчить про
доцільність його виробництва і можливості вигідного продажу.
Разом з тим, конкурентоспроможність товару – це не уміле
маневрування в ринковому просторі і в часі, а головне, - максимальне
врахування вимог і можливостей конкретних груп покупців. Причини
конкурентоспроможності товару необхідно шукати в конкурентних
перевагах окремих його характеристик, що є наслідком ефективнішого
управління процесом розробки, реалізації і експлуатації пропонованої
продукції.
На нашу думку, конкурентоспроможність – це потенційна
здатність підприємства, ефективно використовуючи конкурентні
переваги, краще за конкурентів задовольняти потреби і запити
споживачів, і відстоювати свої позиції на ринку.
Наведемо підходи до визначення конкурентоспроможності
підприємства (табл.1.2).
Таблиця 1.2
Змістовне наповнення дефініції «конкурентоспроможність
підприємства»
Джерело

Азоєв Г.Л.

Визначення
Здатність ефективно розпоряджатися власними і позиковими
ресурсами в умовах конкурентного ринку. Виробництво і
реалізація конкурентоспроможних товарів – обов’язкова умова
конкурентоспроможності фірми.
У ширшому сенсі для забезпечення конкурентоспроможності
необхідна систематична робота по всьому виробничогосподарському циклу, що приводить до конкурентних переваг у
області НДКР, виробництва, управління, фінансів, маркетингу
тощо. Конкурентоспроможність фірми – результат її конкурентних
переваг по всьому спектру проблем управління компанією 1;39.
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Продовження табл. 1.2
Зав'ялов
П.С.,
Лозовський Л.Ш.,
Поршнєв
А.Г.,
Райзберг Б.А.
Кіперман Г.Я.

Перцовський Н.І.

Фатхутдінов Р.А.
Хруцьким
В.Є,
Корнєєва І.В.
А.П.Градова

Скударь Г.М.

Ю.М.Пахомов,
Д.Г.Лук’яненко,
Б.В.Губський. –

Азоєв
Г.Л.,
Челенков А.П.

Іванов Ю.Б.

Здатність фірми, компанії конкурувати на ринках з виробниками й
продавцями аналогічних товарів за допомогою забезпечення більш
високої якості, доступних цін, створення зручних умов для
покупців, споживачів 8;134.
Здатність протидіяти на ринку іншим виробникам і
постачальникам аналогічної продукції (конкурентам) як за рівнем
задоволення своїми товарами або послугами конкретної суспільної
потреби, так за ефективністю виробничої діяльності 6;32.
Можливість ведення ефективної господарської діяльності і її
практичної прибуткової реалізації в умовах конкурентного ринку.
Це узагальнюючий показник життєвої стійкості підприємства,
його вміння ефективно використовувати свій фінансовий,
виробничий, науково-технічний і трудовий потенціали 2;130.
Здатність фірми випускати конкурентоспроможну продукцію, її
перевага стосовно інших підприємств даної галузі усередині
країни й за її межами 14;209.
Здатність успішно оперувати на конкретному ринку (регіоні збуту)
у даний період часу шляхом випуску й реалізації
конкурентоспроможних виробів і послуг 7;62.
Конкурентоспроможність фірми може бути визначеною як її
порівняльна перевага по відношенню до інших фірм даної галузі
всередині країни та за її межами[5;125].
Відносна характеристика, що віддзеркалює відмінності процесу
розвитку даного виробника від виробника-конкурента як за
ступенем задоволення своїми товарами чи послугами конкретної
суспільної потреби, так і за ефективністю виробничої діяльності
4;92.
У широкому розумінні конкурентоспроможність - це обумовлені
економічними, соціальними і політичними факторами позиції
країни або товаровиробника на внутрішньому і зовнішньому
ринках. В умовах відкритої економіки вона може визначатися і як
здатність країни (фірми) протистояти міжнародній конкуренції на
власному ринку і ринках третіх країн 11;103.
Конкурентоспроможність фірми - це можливість фірми ефективно
розпоряджатись власними й залученими ресурсами в умовах
конкурентного
ринку.
Виробництво
та
реалізація
конкурентоспроможних
товарів
обов’язкова
умова
конкурентоспроможності фірми 1;75.
Конкурентоспроможність підприємства – це певна система, що
складається з безперервно взаємодіючих факторів і характеризує
ступінь реалізації потенційних можливостей підприємства по
надбанню та утриманню впродовж тривалого періоду часу
конкурентної переваги. Тому під конкурентоспроможністю слід
розуміти не тільки ефективність, але і динаміку пристосування
підприємства до змінних умов зовнішнього середовища 7;67.
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Продовження табл. 1.2
Швейцарська
організація
―European
managment forum‖
А.П. Градов

М. І. Круглов

Конкурентоспроможність компанії – її реальна потенційну
здатність проектувати, виробляти та збувати за існуючих умов
товари, які за ціновими і неціновими характеристиками
є
привабливішими для споживачів, ніж товари їх конкурентів
[2;125].
Конкурентоспроможність фірми - її порівняльна перевага відносно
інших фірм даної галузі в країні та за її межами 4;94.
Конкурентоспроможність підприємства - система економічних
категорій, елементами якої є конкурентоспроможність продукції і
фінансова конкурентоспроможність. Це економічна категорія, за
допомогою якої виявляється перевага даного виробника, по рівню
задоволення споживачів продукцією, з урахуванням ефективності
фінансово – господарської діяльності 3;129.

Визначення
конкурентоспроможності
підприємства
за
Кіперманом Г.Я. є неповним, тому що не враховує, що організації
конкурують на конкретних ринках у певний період часу, перевагою те, що підкреслюється ефективність господарської діяльності як
вирішальний
елемент
конкурентоспроможності
підприємства.
Розуміння сутності «конкурентоспроможності підприємства» за
Фатхутдіновим
Р.А.
є
неповним,
тому
що
зводить
конкурентоспроможність фірми до випуску конкурентоспроможної
продукції, фактично тим самим, прирівнюючи ці два поняття. Ті ж
недоліки має визначення, дане Хруцьким В.Є., Корнєєвой І.В., але на
відміну
від
Фатхутдінова
вони
конкретизує
те,
що
конкурентоспроможність досягається на конкретних ринках у даний
період часу.
Більшість вчених з даної проблематики пропонують об'єднати в
одне
поняття
«конкурентоспроможність
товару»
й
«конкурентоспроможності підприємства. Дане твердження буде не
зовсім вірним, тому що покупець не завжди знає, якому виробнику
належить даний товар, а навіть якщо й знає назву фірми, то ця назва не
завжди про щось говорить. Конкурентоспроможність продукції та
конкурентоспроможність
фірми
–
виробника
продукції
співвідносяться між собою як частина і ціле. Можливість компанії
конкурувати на певному товарному ринку безпосередньо залежить від
конкурентоспроможності товару та сукупності економічних методів
діяльності фірми, які впливають на результати конкурентної боротьби.
Р. Хейс, С. Уїлрайт і Д. Кларк виділяють чотири основні рівні
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конкурентоспроможності підприємства [12;95]:
 Керівництво підприємств першого рівня розглядає організацію
управління як щось внутрішньо нейтральне. Свою роль керівники
підприємства бачать лише в тому, щоб випускати продукцію, не
піклуючись ні про які сюрпризи для конкурентів і споживачів. Вони
упевнені в конструкції і технічному рівні своєї продукції, організації
збуту і ефективності реклами. Такий підхід приносить успіх, якщо
підприємство зуміє знайти свою ринкову нішу, яка убереже його від
негайної конкуренції. Але якщо підприємство переростає нішу, йому
неминуче доводиться вступати в конкурентну боротьбу з іншими
виробниками і піклуватися про створення конкурентних переваг;
 Компанії
другого
рівня
конкурентоспроможності
прагнуть до того, щоб їх підприємства повністю відповідали
стандартам, встановленим їх основними конкурентами, - технічним
прийомам, технологіям, методам організації виробництва ведучих
підприємств галузі. Вони слідують тим же принципам і підходам в
управлінні якістю продукції і працею, але деяким компаніям
використання стереотипів не додає конкурентоспроможності, і в умовах
загострення конкурентної боротьби вони від них починають відходити.
 Компанії
третього
рівня
конкурентоспроможності
досягають успіху в конкурентній боротьбі, завдяки не стільки функції
виробництва, скільки функції управління, якості, ефективності
управління і організації виробництва в найширшому сенсі. Такі
компанії на багато років випереджають своїх конкурентів;
 Компанії четвертого рівня конкурентоспроможності
кидають виклик будь-якому конкуренту по всьому світу в будь-якому
аспекті виробництва або управління; це підприємства світового класу.
Компанії третього і четвертого рівнів конкурентоспроможності є
«стратегічно важливими
підприємствами», або «стратегічними
підприємствами».
У системі японського менеджменту дотримуються думки, що
конкурентоспроможність компанії може бути виражена через
п'ятирівневу ієрархію факторів [3;56].
Згідно японської моделі конкурентоспроможності, на першому
рівні ієрархії - частка компанії на ринку, яка визначається наступною
функцією:

частка  F (частка в попередній період, Q, P, S , Z ),
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де Q - порівнювана якість товарів; P - відносна ціна товарів; S
- фактор, що враховує просування продукції на ринок; Z - фактор, що
враховує потужність збутової мережі компанії.
Якість продукції в цій функції відображає дизайн, розміри і
рівень власне якості, диференціацію продукції, і сегментацію ринку.
На другому рівні цієї ієрархії конкурентоспроможність повинна бути
підкріплена трьома найважливішими факторами – здатністю до
розвитку, виробничими і збутовими потужностями. На третьому рівні
ієрархії - стратегія «продукт - ринок», на четвертому - здатність
вищого керівництва компанії ухвалювати такі рішення, які реалізують
на практиці три перші фактори конкурентоспроможності компанії. На
п'ятому рівні - підсумки функціонування компаній в попередньому
періоді, де особливо важливий прибуток компанії як джерела ресурсів
боротьби за ринок.
Як можна зрозуміти з аналізу наведених визначень, основними
ознаками конкурентоспроможності як одного з критеріїв
ефективності економічного суб’єкта є:
- відносний (порівняльний) характер – конкурентоспроможність
проявляється тільки через порівняння характеристик економічного
суб’єкта з характеристиками інших суб’єктів даного ринку;
- релевантний характер критерію конкурентоспроможності,
який означає, що траєкторія руху даного економічного суб’єкта (його
конкурентна позиція) відносно інших суб’єктів може бути визначена
тільки в межах релевантного зовнішнього середовища;
- часовий
характер
(динамічність)
критерію
конкурентоспроможності характеризує положення суб’єкта у
конкурентному полі в координатах часу як результат його
конкурентної діяльності.
На нашу думку, конкурентоспроможність підприємства – це
комплекс економічних характеристик, орієнтованих на потреби та
запити споживачів, уміння своєчасно і адекватно реагувати на зміну
цих потреб, знання стану і тенденції розвитку ринку, уміння
створювати конкурентоспроможну продукцію і доводити її до
споживачів, які віддадуть перевагу їй над іншими товарами на ринку.
Висновки.
У
ринковій
системі
господарювання
конкурентоспроможність як економічна категорія виступає ключовою,
так як вона відображає економічні, науково-технічні, виробничі,
організаційні, управлінські, маркетингові та інші можливості
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підприємства. Ці можливості реалізуються в продукції та послугах, що
конкурують з аналогами на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Існує дуже велика кількість підходів до трактування понять
«конкурентоспроможність»
та
«конкурентоспроможність
підприємства». У цій статті розглянуто розбіжності та різноманітність
авторських
позицій
стосовно
визначення
поняття
конкурентоспроможності,
наведено
підходи
до
визначення
конкурентоспроможності підприємства.
Також, враховуючи трактування сутності понять сучасними
вченими-економістами, ми сформулювали власні тлумачення їх
змісту.
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У статті розглянуті проблеми функціонування технологічних парків в Україні.
З’ясовано, що технопарковий рух передбачає зростання привабливості національної
економіки. Подано заходи державної підтримки розвитку технопарків для формування
сприятливих умов інноваційного розвитку держави.
Ключові слова: інноваційний розвиток, технопарки, потенціал, інноваційна
діяльність.
The article deals with problems of technology parks in Ukraine. It was found
technopark movement involves growing attractiveness of the national economy. Filed
measures for state support for technology parks to create favorable conditionsfor innovation
development.
Keywords: innovation development, industrial parks, potential innovation.

Актуальність проблеми. Сучасний розвиток економіки
неможливий без високоефективної, науково-обгрунтованої стратегії
інноваційної діяльності, здатної забезпечити конкурентоспроможність
аграрних підприємств на вітчизняних та світових ринках.
Пріоритети стабілізації української економіки вимагають
пошуку підходів до організації виробничо-господарської діяльності на
новій технологічній основі. Такі можливості на сучасному етапі
розвитку продуктивних сил закладені, перш за все, у сфері інновацій.
Саме інновації стають рушійним фактором, здатним суттєво вплинути
на формування конкурентоспроможності національної економіки.
Основними елементами інфраструктури, що забезпечує
функціонування інноваційної моделі національної економіки є
технопарки. Для розвитку економіки нашої країни запроваджують
особливу економічну політику, яка включає надання податкових та
кредитних пільг, цільове фінансування окремих інноваційних
розробок, державне замовлення на інноваційну продукцію тощо.
Аналіз останніх досліджень. Проблемам розвитку інновацій та
інноваційної діяльності значна увага приділяється у роботах таких
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вітчизняних вчених, як Гордієнко В.П., Демченко Т.Б., Артеменко
Л.П., Юхименко Т.В., Дудаєва І.Б., Бут С.Ю., та ін.
Метою є дослідження сучасного стану функціонування
технологічних парків в Україні.
Викладення основного матеріалу дослідження. Україна
традиційно вважається державою з вагомим науковим потенціалом,
визнаним у світі науковими школами, розвинутою системою
підготовки кадрів. Проте, в Україні ще не створені сприятливі умови
для інноваційних зрушень [2].
Важливим фактором розвитку інноваційної інфраструктури є
створення принципово нових науково-технологічних структур
технопаркового типу [3].
Важливим елементом діяльності технопарку є його
взаємозв’язки з іншими інноваційними підприємствами. Така
співпраця дає можливість обмінюватися досвідом управління тими чи
іншими проектами, оцінювати ефективність діяльності галузі,
рентабельність інвестицій, знаходити потенційних партнерів. Однією з
найбільш впливових є Міжнародна асоціація технологічних парків,
але, на жаль, жоден з українських технопарків не є її членом [1].
Технологічні парки України - єдиний реально функціонуючий і
контрольований державою вид організації інноваційної діяльності. У
той же час, маючи значний потенціал для розвитку інноваційної
діяльності, в Україні функціонує тільки 16 технопарків (табл. 1),з яких
реально діє лише 4.
Це: ―Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка і
сенсорна техніка‖ та Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона,
Інститут монокристалів і ―Вуглемаш‖[5]. Саме ці технологічні парки
забезпечують 99% випуску інноваційної продукції всіх українських
технопарків [2].
Таблиця 1
Технологічні парки України, які включені до державного реєстру
№
п/п

1

Назва технопарку

Дата
створення

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, млн. грн.

Напівпровідникові технології і
матеріали,оптоелектроніка та
сенсорна техніка (м. Київ)

червень
2009

406
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Продовження таблиці 1
2
3
4
5

Інститут електрозварювання
ім. Є.О. Патона (м.Київ)
Інститут монокристалів (м.
Харків)
Вуглемаш (м. Донецьк)
листопад
Інститут технічної теплофізики
(м. Київ)

6

Київська політехніка (м. Київ)

7

Інтелектуальні інформаційні
технології (м. Київ)

8

Укрінфотех (м. Київ)

9

Агротехнопарк (м. Київ)

10

Еко-Україна (м. Донецьк)
Наукові і навчальні прилади
(м. Суми)

11
12

Текстиль (м. Херсон)

13

Ресурси Донбасу (м. Донецьк)
Український мікробіологічний
центр синтезу та новітніх
технологій (м. Одеса)
Яворів (Львівська обл.)
Машинобудівні технології (м.
Дніпропетровськ
ВСЬОГО

14
15
16

липень
2000
липень
2000
2001
вересень
2002
червень
2003
грудень
2003
листопад
2002
жовтень
2007
-

8792
2957
54
5
30
14
-

-

-

грудень
2007
-

-

-

-

-

1,5
12259,5

Закон
України
«Про
інноваційну
діяльність»
від
04.07.2002р.№40-ІV визначає правові, економічні та організаційні
засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні,
встановлює форми стимулювання державою інноваційних процесів і
спрямований на підтримку розвитку економіки України інноваційним
шляхом. Державну підтримку одержують суб’єкти господарювання
всіх форм власності, які реалізують в Україні інноваційні проекти, що
належать до одного з пріоритетних напрямів інноваційної діяльності,
затверджених Верховною Радою України[4].
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Спеціальний режим інноваційної діяльності запроваджується для
технологічного парку строком на 15 років і діє при виконанні
проектів технологічного парку.
Для реалізації проектів технологічних парків технологічним
паркам, їх учасникам та спільним підприємствам, що виконують
проекти технологічних парків, державою надаються цільові субсидії у
вигляді:
- звільнення від ввізного мита при ввезенні в Україну для
реалізації проектів технологічних парків нових устаткування,
обладнання та комплектуючих,
а також матеріалів, які не
виробляються в Україні;
- податкового векселя на суми податкового зобов’язання, що
нараховуються згідно із Законом України «Про податок на додану
вартість» ( 168/97-ВР ) при імпорті нових устаткування, обладнання
та комплектуючих, зі строком погашення на 720 календарний день, а
при імпорті матеріалів, які не виробляються в Україні, зі строком
погашення на 180 календарний день з дня надання векселя органу
митного контролю;
- суми податку на прибуток, одержаного при реалізації проектів
технологічних парків, нарахованого в порядку,
встановленому
Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» [9].
На жаль, не всі технологічні парки стали регіональними
полюсами зростання. Так, окремі технопарки України майже не
використовують свій потенціал, що не дозволяє модернізувати та
оновити матеріально-технічну базу наукових установ та навчальних
закладів, вдосконалити систему контролю технологічних процесів у
виробництві, тощо.
Варто зазначити, що 13 жовтня цього року заступник голови
Харківської облдержадміністрації Юрій Сапронов повідомив про
плани щодо створення технопарку "Слобожанщина" на кордоні Росії
та України, що дозволить молодим ученим реалізувати багато ідей.
"Майбутнє України - за інноваційно-інвестиційною моделлю
розвитку з молодими фахівцями та вченими. Виробництво продукції з
високою доданою вартістю на основі інноваційно-інвестиційної
моделі - це той шлях, яким повинна йти Україна. Показовим є приклад
Росії, яка за п'ять років багато чого досягла в економічному розвитку,
тоді як наша країна весь цей час продовжувала котитися вниз. Два,
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максимум три роки дається нам, щоб реалізувати програму реформ
президента України Віктора Януковича[8].
Крім цього, віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко повідомив, що у
Київській області може виникнути технопарк на зразок американської
Кремнієвої (Силіконової) долини або російського Сколково[6], при
цьому пояснюючи, що спільно з представниками бізнесу планується
створення технопарку на території близько 140 га. в Київській області.
Висновки. Отже, важливим фактором розвитку економіки
України є створення принципово нових науково-технологічних
структур технопаркового типу.
Технологічний парк розглядається як форма територіальної
інтеграції науки, освіти і виробництва у вигляді об’єднання наукових
організацій, проектно-конструкторських бюро, навчальних закладів,
виробничих підприємств або їх підрозділів з метою прискорення
розробки і застосування науково-технічних і техніко-технологічних
досліджень.
Саме технологічні парки можуть стати тими організаційними
структурами, де впроваджуються
в практику
прикладні і
фундаментальні наукові дослідження, створюються сприятливі умови
для реалізації процесу освоєння нових ідей та винаходів вченими,
інженерами і винахідниками. Технологічні парки також сприяють
підвищенню соціально-економічного розвитку території, оскільки
з’являються нові робочі місця, покращуються можливості
використання місцевої ресурсної бази, поліпшується якісний стан
інфраструктури, збільшуються доходи населення, створюються
сприятливі умови для інвестиційної діяльності.
Технологічні парки можуть забезпечити в Україні створення і
виробництво високотехнологічної продукції як для потреб
внутрішнього ринку, так і для підвищення її експортного потенціалу
за умови розширення її регіональної мережі.
На нашу думку, для розвитку технопаркових структур в Україні,
необхідно вжити заходів щодо стимулювання їх роботи, шляхом
нормативно-законодавчої підтримки їхньої діяльності, а також
застосування пільгових режимів оподаткування не лише для
технопарків, а й для інвесторів, які фінансують ці технопарки.
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ПОГЛЯДИ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ВЧЕНИХ НА
ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ
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Розглянуто основні аспекти класифікації витрат на вітчизняних підприємствах.
Констатовано, що вітчизняні суб’єкти господарювання повинні самостійно
класифікувати витрати за такими ознаками, які найбільшою мірою є зручними у
використанні та відповідають різним потребам управління. Розглянуто проблемні
питання щодо групування витрати за впливом на навколишнє середовище
Ключові слова: витрати, класифікація витрат, змінні витрати, екологічні
витрати, релевантні витрати
The basic aspects of classification of charges are considered on domestic enterprises.
It is established, that the home subjects of menage must independently classify charges on
such signs, that in a most degree are comfortable in the use and answer the different
necessities of management problem questions are Affected in relation to grouping of
expense after influence on an environment
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Постановка проблеми. Витрати виступають тією категорією,
яка є характерною для господарської діяльності підприємства,
незалежно від виду його діяльності та форми власності. В умовах
інтенсифікації виробництва, виникнення конкурентно–ринкового
середовища, комп’ютеризації процесів виробництва, надання
підприємствам повної господарської та юридичної самостійності,
відповідальності за результати своєї діяльності особливої актуальності
набувають рішення, спрямовані на ефективніше використання
ресурсів, необхідних для здійснення виробничо – господарської
діяльності, що в свою чергу підвищує роль виробничих витрат та
створення ефективної системи управління витратами для забезпечення
конкурентоспроможності продукції та стійкого фінансового
становища на ринку.
Щоб глибше оцінити вплив витрат на збереження і покращення
загальної прибутковості діяльності підприємства, необхідно
забезпечити їх науково обґрунтовану класифікацію за окремими
ознаками.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню різних
аспектів класифікації витрат присвячено ряд наукових праць
вітчизняних і зарубіжних вчених економістів: В.І. Бачинського,
П.С.Безруких, С. Ф. Голова, К.Друрі, М.Х.Жебрака, В.Б.Івашкевича,
Т.П.Карпової, П.О. Куцика, Л.В.Нападовської, П.П. Новіченко, В.Ф.
Палія, В.В. Сопко, Ч.Т. Хорнгрена та Дж. Фостера та ін.
Метою дослідження є визначення оптимального варіанту
класифікації виробничих витрат вітчизняних підприємств з
врахуванням галузевих особливостей, що дозволить отримувати
найбільш повну інформацію для ухвалення правильних, раціонально
обґрунтованих управлінських рішень та сприяти підвищенню
ефективності механізму управління витратами.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності», «витрати – зменшення економічних вигод у вигляді
вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до
зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за
рахунок його вилучення або розподілу власниками) [1]. Аналогічне
визначення поняття витрат наведено в загальних положеннях до
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Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові
результати».
Різний характер витрат, правильне розуміння їх призначення,
економічної ролі у виробництві визначають необхідність науково
обґрунтованої класифікації витрат.
Класифікація витрат – науково обґрунтоване групування витрат
за визначеними однорідними ознаками для цілей обліку, аналізу,
контролю, планування та прийняття управлінських рішень стосовно
процесу виробництва продукції.
Класифікація, в загальному понятті, – це один із методів
пізнання та вивчення об’єктів. Класифікація витрат потрібна для
визначення вартості продукції та відповідно для ціноутворення, і
визначення собівартості одиниці продукції, тобто локальних затрат.
Групування витрат є важливим не тільки для розрахунку собівартості,
а й для встановлення певного співвідношення між ними з метою
взаємного контролю та узгодження. Одним із визначальних моментів
раціональної організації обліку витрат є їх економічно обґрунтована
класифікація, що, в свою чергу, залежить від правильного вибору
класифікаційних ознак.
Важливість значення класифікації витрат підкреслює В.В.Сопко
та зазначає що «велике значення класифікації витрат в управлінні
ними і, перш за все, для здійснення калькуляції собівартості продукції
для різних потреб управління» [2,c. 270].
П.С. Безруких розглядає класифікацію витрат як «зведення за
визначеними ознаками всієї різноманітності витрат на виробництво і
реалізацію продукції в економічно обґрунтовані групи, які включали б
витрати, однорідні по своєму змісту або близькі між собою» [3, c. 37].
І.О.Белебеха зазначає, що класифікація витрат - це «необхідний
науковий елемент пізнання всіх витрат, які існують на підприємстві, і
частини тих, що забезпечують створення продукції» [4,c. 11].
Протягом тривалого часу питанням класифікації витрат
приділялася велика увага. Однак, єдиної класифікації витрат, яка б
задовольняла всіх науковців та практиків, до сьогодні не розроблено,
тому в практиці використовуються різні групування витрат за
класифікаційними ознаками (табл.1).
Дані таблиці показують, що найбільш поширеною є
класифікація витрат на виробництво за такими ознаками: за видами
витрат (за економічними елементами та калькуляційними статтями), за
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способом віднесення вартості на собівартість (прямі, непрямі), за
відношенням до обсягу виробництва (змінні, постійні), за місцями
виникнення (витрати виробництва, цеху, дільниці).
Таблиця 1
Погляди вітчизняних та зарубіжних вчених
на класифікацію витрат

За
об’єктами
витрат
За відношенням до
обсягу
виробництва
За календарними
періодами
За періодичністю
виникнення
За роллю в процесі
виробництва
За періодичністю
обчислення
За
ступенем
агрегування
продукту
За відношенням до
технологічного
процесу
За відношенням до
діючих норм
За
видами
продукції
За
порядком
віднесення витрат
на
період
генерування
прибутку

Друрі К. [6]

Жебрак М.Х. [7]

Івашкевич В.Б. [8]

Індукаєв В.П. [9]

Карпова Т.П. [10]

Методичні
рекомендації № 47
[11]

Новіченко П.П.,
Рендухов І.М. [12]

Хорнгрен Ч.Т.,
Фостер Дж. [13]

1
За
місцями
виникнення
За видами витрат

Вандер Віл.Р.,Палій
В. [5]
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Продовження таблиці 1
За
можливістю
впливу на витрати
Для
визначення
фінансового
результату
Для
прийняття
рішень
Витрати
на
виробництво
додаткової одиниці
продукції
За структурою

+

+

+
+

+
+

+

За
функціями
управління
За
доцільністю
витрачання
За відношенням до
форм праці
За
ступенем
планування

+

+

+
+

+
+

+

+

Більшість вітчизняних вчених рекомендують проводити
класифікацію витрат відповідно до Методичних рекомендацій з
формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості №
47, затверджені наказом Державного комітету з промислової політики
України від 02.02.2001р. № 47, які регламентують перелік витрат, що
входять до складу виробничих витрат підприємства [11].
Однак, на нашу думку, зазначена класифікація витрат у
Методичних рекомендаціях далеко не є ідеальною, тому, що вона не
зовсім відповідає сучасним вимогам управління. Зокрема, у них
відсутні ознаки класифікації стосовно, які б формували інформацію
необхідну для прийняття обґрунтованих управлінських рішень,
можливості впливу на витрати, ролі в процесі виробництва, ступеня
узагальнення, планування, контролю, що є надзвичайно актуальним в
умовах орієнтації національної економіки на ринок.
Проведені дослідження показали, що вітчизняні суб’єкти
господарювання повинні самостійно класифікувати витрати за такими
ознаками, які найбільшою мірою є зручними у використанні та
відповідають різним потребам управління. Ми погоджуємося з
думкою Л.В.Нападовської, яка зазначає, що «ознак класифікації має
бути рівно стільки, щоб можна було з їх допомогою отримати
найбільш повну інформацію з метою задоволення потреб різних груп
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споживачів» [14, c. 137].
Слід зазначити, що сьогодні класифікація витрат набула іншого
забарвлення. Все більшого значення набуває поняття релевантних та
постійних і змінних витрат. Критичний аналіз основних моментів
пов’язаних, із класифікацією витрат, що публікуються у
спеціалізованій літературі, показав, що доцільно уточнити деякі
ознаки групування витрат, зокрема групування витрат щодо
можливостей їх впливу на управлінське рішення та стосовно
залежності від обсягу виробництва.
При прийнятті рішення щодо можливості економії витрат їх
поділяють на релевантні та нерелевантні. Першими слід вважати
витрати, на які можна впливати, тобто ті, які стосуються конкретного
рішення або величина яких може бути змінена внаслідок прийняття
рішення. Водночас цю класифікацію недоцільно ототожнювати з
групуванням на ефективні та неефективні. Тому деякі автори, зокрема
В.Е. Керімов [6], розглядаючи питання групування витрат щодо
прийняття управлінських рішень, обгрунтовано ділить витрати на явні
та альтернативні, релевантні та нерелевантні, ефективні та
неефективні. На нашу думку, з цим слід погодитися, адже в
конкретних умовах діяльності підприємства певні витрати можуть
визнаватися релевантними, але вплинути на них практично
неможливо, не дивлячись на те, що такі витрати можуть бути визнані
неефективними.
Підставою для впливу на рівень собівартості продукції у значній
мірі є групування витрат залежно від впливу на них обсягу
виробництва. Майже у всіх наукових працях витрати підрозділяються
на змінні і постійні. Змінні витрати – це витрати, які змінюються разом
із зміною обсягу виробництва, тобто ці витрати в розрахунку на
одиницю продукцію являються більш-менш постійними, тому із
зростанням обсягу виробництва загальна сума витрат зростатиме і
навпаки. Постійні витрати не залежать від обсягу виробництва, тому із
збільшенням виходу продукції витрати в розрахунку на одиницю
продукції будуть зменшуватися.
Разом з тим ряд авторів виділяють при цьому ще одну групу
витрат, які називають змішані, так як вони складаються з постійних та
змінних (постійні і змінні компоненти). Так до складу напівпостійних
витрат слід відносити витрати, які змінюються ступінчасто при зміні
обсягу виробництва. Вважаємо, що за таких умов, при розрахунку
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впливу обсягу виробництва на нечітко визначений розмір конкретних
витрат (спостерігаються коливання змінних витрат, наприклад, по
місяцях року в розрахунку на одиницю) слід застосовувати графік
зміни витрат залежно від обсягу виробництва подібно до того, як це
робиться при вирівнюванні рядів динаміки. Це дозволить більш чітко
визначати рівень змінних витрат на одиницю продукції.
Висновки. Нові умови господарювання, які характеризуються
загостренням конкуренції на світових ринках промислової продукції,
невизначеністю та мінливістю економічних, соціальних, політичних
факторів, вимагають від підприємств підвищення ефективності
виробництва, впровадження прогресивних форм господарювання та
управління
виробництвом,
подолання
безгосподарності
та
безвідповідального ставлення до використання наявних ресурсів. Тому
головним завданням для вітчизняних підприємств за цих умов є
вдосконалення системи управління витратами для забезпечення їх
постійної ефективної діяльності. В свою чергу, управління витратами
вимагає нових підходів до вибору класифікаційних ознак для цілей
управління, недопущення необґрунтованих втрат, їх оптимізації та
економії.
Аналіз наведених класифікацій дає змогу стверджувати, що
вченими не згруповані витрати за впливом на навколишнє
середовище, що є досить актуальним в теперішніх умовах. Як відомо,
будь-яке підприємство являє собою відкриту систему, пов’язану з
навколишнім середовищем і перебуває з ним у відносинах
взаємозв’язку, і, тому повинно мати місце глибоке усвідомлення
гостроти екологічної ситуації та проблеми ресурсів, врахування
масштабів тієї шкоди, які підприємство своїми діями може заподіяти
довкіллю. Адже, як відомо, забруднення навколишнього середовища
відходами виробництва, стічними водами, нанесення шкоди довкіллю
внаслідок потенційних аварій, здійснює негативний вплив на флору і
фауну, на здоров’я населення, його працездатність, продуктивність та
тривалість життя. І саме тому нами пропонується включення до
класифікації групування витрат за впливом на навколишнє
середовище.
Звичайно, на сучасному етапі господарювання підприємства
можуть розширювати та конкретизувати ознаки класифікації витрат,
які могли б вирішувати більшість завдань, що стоять перед системою
управління витратами.
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У даній статті розглянуто проблеми правового забезпечення зайнятості дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сучасних умовах.
Ключові слова: дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування,
повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, закон.
The article describes the problems of orphans and children that are deprived of
parental care legal employment, in current conditions.
Keywords: orphan, child deprived of parental care, full state provision of orphans
and children deprived of parental care, law.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями.
Незважаючи на значну кількість вітчизняних законодавчих актів
у сфері правового забезпечення працевлаштування дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, деякі питання
цієї проблеми залишаються ще досить не вирішеними.
Проблема правового забезпечення зайнятості дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування – одна із актуальних
проблем державного регулювання зайнятості. Тому з метою якісного
підбору вакансій для цих категорій громадян та вдосконалення роботи
щодо взаємодії з соціальними партнерами у цьому напрямку
діяльності ведеться активна соціальна політика.
Аналіз досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми соціального сирітства та окремі питання
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, розглядали у своїх працях такі вчені й фахівці, як: В.В.
Андріїв, Н.Б. Болотіна, В.Я. Бурак, Л.С. Волинець, К.В. Добромислов,
М.Л. Захаров, О.I. Карпенко, В.Г. Кобелєва, Н.Ю. Максимова, О.Є.
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Мачульська, В.Ю. Москалюк, А.М. Нечаева, Д.А. Ніконов, І.В. Пєпіа,
П.Д. Пилипенко, Н.Т. Поліс, С.М. Прилипко, С.М. Синчук, І.М.
Сирота, Б.І. Стапіків, О.В. Стремоухов, Є.Г. Тучкова та ін. Проте нині
відсутні спеціальні комплексні дослідження теоретичних та
прикладних питань правового забезпечення ефективної зайнятості
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Цілі статті. Метою статті є аналіз існуючих проблем зайнятості
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також
розробка рекомендацій щодо перспективного розвитку зайнятості цих
соціально вразливих категорій громадян.
Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення
наступних цілей:
- розкрити правове визначення та статус таких соціально
вразливих категорій громадян, як діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування;
- визначити роль держави у житті дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування;
- провести удосконалення системи заходів щодо забезпечення
зайнятості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У всьому світі є
діти-сироти, і наша країна, звичайно, не виключення. Складна
соціально-економічна ситуація в країні сьогодні, на жаль, впливає і на
українську сім’ю. Йдеться мова про соціальне сирітство, тобто про
неблагополучні родини, яких позбавляють батьківських прав.
Правові, організаційні, соціальні засади та гарантії державної
підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
молоді із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, визначаються ЗУ ―Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування‖, який набув чинності 13.01.2005р. і є
складовою законодавства про охорону дитинства.
Юридичне визначення соціальних категорій дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, передбачено у ст. 1 Закону
України ―Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування‖
[2]. Так, дитина-сирота – це дитина, в якої померли чи загинули
батьки; а діти, позбавлені батьківського піклування, – це діти, які
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залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх
батьківських прав; відібранням у батьків без позбавлення батьківських
прав; визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними;
оголошенням їх померлими; відбуванням покарання в місцях
позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства;
розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від
сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження;
тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої
батьківські обов’язки; а також підкинуті діти, батьки яких невідомі,
діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти.
Статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського
піклування, – визначене відповідно до законодавства становище
дитини, яке надає їй право на повне державне забезпечення і
отримання передбачених законодавством пільг та яке підтверджується
комплектом документів, що засвідчують обставини, через які дитина
не має батьківського піклування.
Крім цього, законодавчо визначені такі терміни: державні
соціальні стандарти для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також осіб із їх числа, – це встановлені
законами мінімальні норми і нормативи забезпечення дітей-сиріт,
дітей, які залишилися без батьківського піклування, та осіб з їх числа;
особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, – особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років
померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей,
позбавлених батьківського піклування; державне утримання дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа
– повне забезпечення відповідно до державних соціальних стандартів
матеріальними та грошовими ресурсами дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа для
задоволення їх життєво необхідних потреб та створення умов для
нормальної життєдіяльності.
Стаття 8 Закону України ―Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування‖ передбачає, що держава здійснює повне
забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також осіб із їх числа [2].
Право на повне державне забезпечення в навчальних закладах
мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком
469

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

до 18 років та особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, при продовженні навчання до 23 років або
до закінчення відповідних навчальних закладів.
Нині наша держава фінансує дитячі будинки і школи-інтернати.
Державою узаконено систему пільг для дітей-сиріт: на утримання
житла, допомога при працевлаштуванні, пільги при вступі до
навчальних закладів, матеріальна допомога на навчання, державні
стипендії та ін.
Згідно з принципами, проголошеними у Статуті ООН про рівні та
невід’ємні права усіх членів суспільства, що є основою забезпечення
свободи, справедливості та миру на землі, Конвенція про права дитини
1989р. визнала право дитини на захист від економічної експлуатації та
від виконання будь-якої праці, яка може зашкодити її здоров’ю або
слугувати перешкодою в одержанні нею освіти чи наносити шкоду
здоров’ю та фізичному, розумовому, духовному, моральному та
соціальному розвитку [1, с.17].
В Указі Президента України ―Про затвердження заходів щодо
поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування‖ від 17.10.1997р. [4] йдеться про створення умов для
соціальної адаптації дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування
батьків. Для досягнення цього було доручено Раді Міністрів АРК,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям постійно окремо передбачати робочі місця для
працевлаштування дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування
батьків, під час бронювання робочих місць для громадян, які не здатні
на рівних конкурувати на ринку праці, а також з метою залучення до
трудової діяльності таких дітей.
Держава забезпечує дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, першим робочим місцем. Державні
соціальні стандарти і нормативи встановлюються щодо мінімального
стандарту відносно забезпечення першого робочого місця, яке не може
бути змінено за бажанням роботодавця протягом трьох років з
моменту початку такої роботи, а в разі неможливості надання такого
робочого місця — встановлення грошової компенсації на цей період,
яка виплачується особі з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, за рахунок коштів державного або
місцевого бюджетів.
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Основними законодавчими актами, що регламентують
працевлаштування та умови праці неповнолітніх, є Кодекс законів про
працю України [5] та Закон України ―Про зайнятість населення‖ [3], в
яких міститься комплекс норм про працю молоді, спрямованих на
забезпечення особливої охорони праці неповнолітніх.
Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
встановлені додаткові гарантії зайнятості. Відповідно до ст. 5 Закону
України ―Про зайнятість населення‖ держава забезпечує надання
додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатним
громадянам у працездатному віці, які потребують соціального захисту
і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, в тому числі дітям
(сиротам), які залишилися без піклування батьків [5].
Але варто відзначити певну декларативність норм, що містяться
в частинах 3 і 4 ст. 23 Закону України ―Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування‖. Покладаючи обов'язок
працевлаштувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, на державу, Закон чітко не передбачає механізму
реалізації даного обов'язку. Через це зазначені норми далеко не завжди
виконуються на практиці.
Певною мірою існують проблеми розпочати трудове життя
відразу після закінчення школи. Забезпечення таких дітей житлом та
робочим місцем законодавчо визначено, однак реально ці гарантії
практично не реалізуються. До речі, у разі відмови в прийомі на
роботу молодих громадян у межах встановленої квоти державна
служба зайнятості, відповідно до статті 5 Закону України ―Про
зайнятість населення‖, може застосовувати штрафні санкції за кожну
таку відмову у п’яти десятикратному розмірі неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян [3].
Закон України ―Про зайнятість населення‖ закріпив основні
принципи державної політики в галузі сприяння зайнятості і серед них
такі, як забезпечення рівних можливостей усім громадянам незалежно
від національності, статі, віку, соціального стану, політичних
переконань і відносин до релігії в реалізації права на добровільну
працю і вільний вибір зайнятості; розвиток трудових ресурсів;
попередження масової і скорочення тривалого безробіття; підтримка
трудової і підприємницької ініціативи громадян, сприяння розвитку
їхніх здібностей до продуктивної, творчої праці; забезпечення
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соціального захисту в області зайнятості, створення спеціальних
заходів у цьому для громадян, що мають особливі труднощі у пошуку
роботи, тобто допомога особливо нужденним у працевлаштуванні;
заохочення роботодавців до створення нових робочих місць, тощо.
На виконання державної політики, визначеної цими законами,
Президент України та Кабінет Міністрів України видали низку указів і
постанов, серед яких слід зазначити: Національну програму ―Діти
України‖від 18.01.1996р.; Укази Президента України: Про заходи
щодо забезпечення працевлаштування молоді від 06.10.1999р.; Про
заходи щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які
залишилися без піклування батьків від 17.10.1997р.; Про заходи щодо
поліпшення утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування від 29.11.2000р. тощо. Постанови Кабінету
Міністрів України: Про розвиток центрів соціальних служб для молоді
від 03.10.1991р.; Про соціальні служби для молоді від 13.08.1993р.;
Концепція державної системи професійної орієнтації населення від
27.01.1994р.; Положення про Комітет у справах неповнолітніх від
12.01.1996р.; Концепція професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації незайнятого населення від 01.02.1996р.;
Положення про працевлаштування випускників вищих навчальних
закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням
від 22.08.1996р.; Про стан реалізації державної молодіжної політики
від 18.06.1999р. 05.04.1994р.; Про поліпшення виховання, навчання,
соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування від 05.04.1994р. тощо [7].
На нашу думку, забезпеченню ефективної зайнятості дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа
сприятимуть такі заходи [8]:
1. Особливу увагу приділяти питанню залучення молоді до
оплачуваних громадських робіт. Необхідно організувати оплачувані
громадські роботи та сезонні роботи для всіх категорій незайнятого
населення, а також соціально вразливих категорій громадян, в тому
числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це
питання вирішувати при взаємодії служб зайнятості з місцевими
органами виконавчої влади та самоврядування, роботодавцями та
іншими зацікавленими організаціями.
2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам, органам місцевого
самоврядування, міськрайцентрам зайнятості, керівникам підприємств
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створити спеціальні фонди для фінансування громадських робіт на
об’єктах комунальної власності на основі залучення коштів
підприємств та бюджетів різних рівнів.
3. Управлінням освіти і науки облдержадміністрацій:
здійснювати контроль за працевлаштуванням молодих спеціалістіввипускників державних навчальних закладів, потреба яких була
заявлена підприємствами, установами, організаціями; забезпечити
поіменний контроль за працевлаштуванням випускників шкілінтернатів, дітей-сиріт, дітей, що залишилися без піклування батьків,
дітей-інвалідів.
4. Слід визнати, що в Україні всі діючи нормативні акти
відносно працевлаштування дітей-сиріт, дітей, що залишилися без
піклування батьків та осіб з їх числа, лише перелічують деякі моменти
з працевлаштування зазначеної категорії молоді. Тому слід на
законодавчому рівні розробити та затвердити спеціальний правовий
акт, який би регулював такі питання більш детальніше. Мабуть саме з
вищенаведених обставин відсутній спеціальний орган, який би
займався тільки питанням працевлаштування вказаної категорії дітей.
5. Чинний Перелік професій та спеціальностей, за якими
роботодавцям може надаватися дотація для забезпечення молоді
першим робочим місцем, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 19 березня 2006 р. №223, включає виключно
робітничі професії та спеціальності й потребує розширення [6].
6. Необхідно передбачити надання податкових пільг та
компенсаційних виплат роботодавцям, які приймають на роботу дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
Висновки. Розглянувши проблеми зайнятості дітей-сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського
піклування
було
запропоновано
рекомендації щодо удосконалення системи зайнятості даної категорії,
при впровадженні яких відбудеться покращення становища вразливих
верств населення та буде спостерігатися збільшення кількості
кваліфікованих фахівців у відповідності до потреб держави. Крім того,
покращення ситуації щодо зайнятості дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, призведе до зменшення
загальної кількості громадян, які відносяться до вразливих верств
населення.
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Актуальність теми. В умовах розвитку ринкових відносин
України, актуальною проблемою постає забезпечення ефективного
функціонування бюджетних установ. Їх діяльність забезпечує
виконання соціальних функцій держави. Зокрема, такими функціями
виступають: культурне, освітнє, медичне, наукове обслуговування
суспільства, безпека, оборона тощо.
Організація контролю за майном бюджетних установ посідає
важливе місце, оскільки є складовою ефективного виконання
вищезазначених функцій.
Стан дослідження проблеми. Проблемам функціонування обліку
і контролю майна присвячені наукові публікації вітчизняних
теоретиків і практиків Білухи М.Т., Крисюка В.І., Рубан Н.І., Ткаченко
І.Т. і інших. Проте, досить багато питань залишилось невирішеними.
Мета. Визначити проблеми фінансового контролю майна
бюджетних установ, та шляхи їх вирішення.
Основний матеріал. Для проведення контролю необхідно
визначити поняття «майно». На сьогодні чітко визначеного, єдиного
універсально вживаного визначення немає. Виходячи з ряду
законодавчих документів, можна навести наступні найбільш вдалі
означення даного поняття.
У Господарському кодексі України сформовано перелік
державного майна. До нього належать цілісні майнові комплекси
державних підприємств або їх структурних підрозділів, нерухоме
майно, а також майно, закріплене за державними установами і
організаціями з метою здійснення необхідної господарської
діяльності, майно, передане в безоплатне користування самоврядним
установам і організаціям або в оренду для використання самоврядним
установам та організаціям або в оренду для використання його в
господарській діяльності. Відповідно до Закону України «Про
власність» у власності держави можуть бути об’єкти соціальнокультурної сфери або інше майно, що становить матеріальну основу
суверенітету України і забезпечує її економічний та соціальний
розвиток.
Виходячи з вищесказаного можна дати загальне визначення
поняття «майно бюджетної установи» - сукупність рухомих і
нерухомих засобів і предметів праці, які перебувають у державній
власності. Бюджетні установи мають право оперативного управління
на закріплене за ними майно в обсязі, визначену в їхньому статуті
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(положенні). Орган, до сфери управління якого входять ці установи, а
також відповідні державні контролюючі органи, здійснюють контроль
за використанням і збереженням майна [3].
Найбільш проблемними у процесі практичного проведення
контролю є питання, пов’язані з орендою і списанням державного
майна.
При проведенні контролю правильності обліку орендних
операцій повинен бути обов’язково перевірений договір про оренду.
Він повинен відображати такі дані: об’єкт і термін оренди, розмір
орендної плати з урахуванням її індексації, порядок поліпшення
зданого в оренду майна і за чий рахунок (орендодавця чи орендаря)
воно проводиться, порядок страхування орендованого майна. Також
при перевірці необхідно встановити чи не є орендна плата меншою за
п’ять відсотків вартості основних засобів за рік або меншою, ніж
розмір плати обчислений за встановленими місцевими органами влади
нормами. Адже відхилення від даних показників свідчитиме про
зловживання відповідними посадовими особами. Перевірці підлягають
кошти, які отримані від здачі майна в оренду після проведення витрат,
пов’язаних з орендою. Вони повинні залишитися в розпорядженні
бюджетних установ лише на проведення витрат по основній
діяльності.
Якщо на балансі бюджетної установи знаходиться будівля,
приміщення якої орендують інші суб’єкти господарювання,
орендодавець укладає з орендарями наступні договори:
- договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або
іншого) майна, що належить до державної власності;
- договір про відшкодування витрат балансоутримувача на
утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних
послуг орендарю у відповідності з Формами типових договорів,
затверджених наказом Фонду державного майна України.
Відповідно до ст. 4 Закону України № 2269-ХІІ, об’єктами
оренди є: нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення) та інше
окреме індивідуально визначене майно бюджетних установ, що не
використовується установами для здійснення своїх функцій та може
бути передано в оренду без права викупу орендарем та передачі в
суборенду.
Орендна плата за нерухоме майно, що передавалось в
суборенду, визначалась з урахуванням частки вартості такого майна
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у загальній вартості орендованого майна за цінами, застосованими
при визначенні розміру орендної плати, і погоджувалась з
орендодавцем.
Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної
плати за майно, що передається в суборенду, сплачувалась орендарю,
який передає в суборенду орендоване ним майно. Різниця між
нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною,
що отримує орендар, погоджувалась з орендодавцем і
перераховувалась орендарем до державного бюджету. Різниця між
нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією
її частиною, що отримував орендар, визначалась шляхом
коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за
поточний місяць.
Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до державного
бюджету здійснювався орендодавцем.
Питання оренди залишається проблемним без законодавчого
регулювання, оскільки кожен з місцевих органів влади встановлює
свої норми орендної плати. Для
вирішення даного питання
пропонується встановлення єдиних загальнодержавних норм, які
будуть класифікуватись за групами основних засобів та за її періодом
експлуатації. Це дасть змогу уникнути зловживань, які мають місце
при здачі державного майна в оренду.
При управлінні майном в бюджетній установі виникають
питання, пов’язані з ліквідацією засобів праці. Проблемним на
сьогодні залишається те, що стовідсоткове нарахування зносу не є
підставою для списання засобу, хоча нарахування амортизації
припиняється.
Для визначення непридатності майна і встановлення
неможливості або неефективності проведення відновлювального
ремонту, а також для оформлення необхідної документації на його
списання наказом керівника установи створюється постійно діюча
комісія у складі: керівника або його заступника (голова комісії);
головного бухгалтера або його заступника (в установах і організаціях,
у яких штатним розписом посада головного бухгалтера не
передбачена, - особи, на яку покладено ведення бухгалтерського
обліку); керівників груп обліку (в установах, які обслуговуються
централізованими бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії,
які обліковують майно; працівників установи відповідного профілю
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або інших досвідчених працівників установи, які добре знають
об'єкти, що підлягають списанню.
Повноваження з визначення непридатності майна можуть бути
надані щорічній інвентаризаційній комісії.
Для участі в роботі комісії із встановлення непридатності майна,
що перебуває під наглядом державних інспекцій, запрошується
представник відповідної інспекції, який підписує акт про списання або
передає комісії свій письмовий висновок, який додається до акта.
При списанні з балансів установ майна, яке вибуло внаслідок
непередбачених подій, до акта про списання додається копія акта про
подію з поясненням причин, які викликали її, та вказуються заходи,
прийняті щодо винних осіб.
Якщо в результаті ліквідації майна окремі деталі, вузли,
матеріали можуть бути використані чи підлягають передачі в
установленому порядку, комісією додатково складається акт про
оцінку такого майна.
Усі деталі, вузли і агрегати розібраного та демонтованого майна,
які придатні для ремонту іншого майна, а також матеріали, отримані
від його ліквідації, оприбутковуються на відповідних субрахунках
бухгалтерського обліку, а непридатні деталі та матеріали
оприбутковуються як інші матеріали і підлягають обов'язковій здачі
установі, що займається збором такої сировини.
Наріжним каменем для будь-якої державної установи являється
заборона знищувати, викидати і здавати в лом техніку, апаратуру, що
містить дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння без попереднього
вилучення і одночасного оприбуткування цінних деталей. Адже
здійснення цих операцій неможливе у деяких містах і селах за
відсутності умов, які б могли здійснити оцінку дорогоцінних металів і
каміння [3].
Саме тому в умовах сьогодення здійснювати контроль за
вибуттям основних засобів важко, бо ті, які відносяться до
вищезазначених не списуються, а утримувати на балансі і кожен раз
необхідно перевіряти їх наявність.
У частині правового забезпечення контролю за майном
бюджетних установ визначеними є повноваження державних органів у
сфері управління майном.
Висновки. Оскільки бюджетні установи є, як правило,
невиробничими, і основні засоби у них досить тривалого
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використання, то необхідно було б удосконалити порядки нарахування
амортизації та зносу [2]. Вищезазначені питання необхідно розглянути
на законодавчому рівні. Деякі автори пропонують з метою проведення
ефективнішого контролю за майном створити у кожній бюджетній
установі службу внутрішнього аудиту [3]. Однак, це є недоцільним,
оскільки є достатня кількість державних контролюючих органів –
Державна контрольно-ревізійна служба, Державна податкова
адміністрація, Рахункова палата, Служба безпеки України тощо. Тому
створення згаданої установи приведе до дублювання функцій, розмиву
сфери відповідальності і збільшення витрат Державного бюджету на їх
утримання. А в сучасних умовах економіки нашої держави це є
недоцільним.
Для покращення діяльності суб’єктів державного фінансового
контролю необхідно врахувати досвід зарубіжних країн з проведення
фінансового контролю та закріпити в нормативно-правових актах і
обов’язки працівників, яким доручено здійснення державного аудиту.
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The paper investigated the main components of intellectual capital and offered the
most favorable approach to its formation. Revealsthe basic methodical going is exposed near
the estimation of intellectual capital in an agrarian sector.
Keywords: intellectual capital, human capital, cost, methodical approach,
estimation.

Актуальність теми. Затяжна криза національного сільського
господарства, істотне відставання еволюції українського села
зумовлюють об’єктивну необхідність пошуку нових шляхів зростання
аграрного виробництва. Зокрема, належить чітко визначитись з
пріоритетами управління галуззю в ринкових умовах.
Аналіз досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженню загальних аспектів інтелектуального
капіталу, його ролі і значення у суспільному відтворенні та управлінні
присвячені монографії двох останніх десятиріч Е. Брукінга, Т.
Стюарта, Г.В. Бромберга, Б. Лева, С.М. Климова, Б.Б. Леонтьєва, А.М.
Козирєва і В.Л. Макарова, О.В. Кендюхова, О.Ф. Морозова, В.Д.
Базилевича і В.В. Ільїна. Інтелектуальний капітал ними переважно
зводиться до нематеріальних активів чи ресурсів, основою яких
служить інтелектуальна власність.
Відомі українські вчені-аграрники П.Т. Саблук, М.Й. Малік,
В.П. Горьовий, О.Д. Гудзинський, В.К. Збарський, В.В. Россоха, В.І.
Мацибора та ін. ратують за прискорення аграрної реформи і
утвердження ринкових відносин на селі, не виключаючи головної місії
людського
фактора
в
управлінні
сільськогосподарським
виробництвом. [2, с.81]. Інтелектуальний капітал з позиції обліку
досліджували В. Астахов, І.О. Банк, В. Бочаров, Е. Божко, О.
Гавриленко, Л. Едвілсон, Р. Каплан, А. Клименко, С. Легенчук, О.
Олексик, В.Ф. Палій, І. Рєпіна, П. Саліван, О. Святоцький, В. Тесаков,
Г. Цибульов, Р. Швайс та ін.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів Актуальність
дослідження галузевих аспектів обліку інтелектуальної власності
полягає в зростаючій ролі цих активів як товару та необхідності
отримання інвесторами й іншими зацікавленими особами об’єктивної,
достовірної й оперативної інформації про вартість інтелектуальних
розробок та окупність проведених досліджень, інформаційним
джерелом для визначення яких є дані бухгалтерського обліку.
Метою дослідження є визначення впливу галузевих
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особливостей аграрного сектору економіки на формування та оцінку
інтелектуального капіталу з метою розробки пропозицій по
вдосконаленню його оцінки.
Для розуміння впливу інтелектуального капіталу на процес
створення продукції необхідно конкретизувати елементи, з яких
складається цей вид майна (рис. 1). Необхідно врахувати, на цю
структуру впливають такі особливості аграрної сфери як використання
біологічних активів, сезонність
виробництва,
переплетення
економічного і природного процесів виробництва, вплив природних
факторів на результати роботи.
Інтелектуальний капітал
Ринкові
активи

Людський
капітал

Інтелектуальна
власність

Інфраструктур
ні активи:

Рис. 1 Структура інтелектуального капіталу підприємства
У сільському господарстві найбільше представлені людський
капітал - знання, навички, вміння; інтелектуальна власність, виражена
у патентах, товарних знаках, обслуговуванні. Інфраструктурні активи
(філософія управління, корпоративна культура, управлінські процеси)
в аграрному секторі мало виражені. Вони можуть проявлятись тільки у
вигляді стосунків з інвесторами.
Методи виміру інтелектуального 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 організації [9].
Загальний огляд методів вимірювання інтелектуального капіталу
зроблено шведським вченим Карлом-Еріком Свейбі на своєму
персональному сайті, де він виділяє 25 методів вимірювання
інтелектуального капіталу, згрупованих в 4-х категоріях:
1) Методи прямого вимірювання інтелектуального капіталу
2) Методи ринкової капіталізації
3) Методи віднесення на активи
4) Методи підрахунку балів
Аналіз вітчизняної нормативно-правової та наукової літератури
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дозволяє узагальнити та виділити такі методи виміру інтелектуального
капіталу чи окремих його складових, які поки ще не знаходять
широкого застосування на нашому неусталеному ринку, а тим більше
в аграрній сфері [1, с. 49]:
– ринковий (порівняльний);
– витратний;
– доходний.
Вибір методів оцінки вартості в кожному конкретному випадку
необхідно визначати на основі переваг і недоліків кожного з них.
Основними активами, які виокремлюють сільське господарство від
інших галузей є рослини і тварини, тому для сільськогосподарських
підприємств важливою є достовірна оцінка прав інтелектуальної
власності, пов’язаних з їх створенням і використанням (права на сорт
рослин та породу тварин).
Обґрунтуванням доцільності використання ринкового підходу є
те, що вартість не може визначатись загальними витратами на їх
виробництво, оскільки створюються творчою працею науковців. Ціна
селекційних досягнень встановлюється не загальними витратами на їх
створення, а споживчою вартістю (корисністю), що може забезпечити
отримання додаткового прибутку (надприбутку). Нові сорти рослин і
породи тварин з унікальними споживчими якостями реалізуються за
більш високими цінами, і це повинно забезпечувати покупцю
максимальний прибуток за мінімальних витрат на їх придбання [1, с.
52].
Ринковий метод доцільно застосовувати при визначенні ціни
результатів використання права інтелектуальної власності, тобто
насіння еліта, першої і другої репродукції, а також тварин певної
породи [11].
І хоча ринкові методи прості у застосуванні, проте відсутність
достовірної інформації на ринку інтелектуальної власності, ускладнює
їхнє застосування.
Витратні підходи можна поділити на три види – методи
початкових витрат, методи вартості відтворення та методи вартості
заміщення [1, с. 49].
Метод початкових витрат передбачає визначення вартості
нового сорту чи породи сумуванням понесених на їх створення витрат.
Проте, точно виміряти витрати унікальної інтелектуальної праці є
неможливо, що вказує на обмеженість у його застосуванні.
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Метод відновної вартості для об’єктів інтелектуальної власності
не знаходить широкого використання через складність і
непередбачуваність технологічного процесу. Із-за відсутності
активного ринку селекційних продуктів, винаходів, промислових
зразків використання методу вартості заміщення також не дає бажаних
результатів. Згідно цього методу, складається нова калькуляція
можливих витрат на створення оцінюваного об’єкта інтелектуальної
власності. Відновна вартість активу визначається як сума витрат,
необхідних для створення нової точної копії оцінюваного активу.
Звичайно, розрахунки таких витрат мають ґрунтуватися на сучасних
цінах на сировину, матеріали, комплектуючі вироби та на
середньогалузеву вартість робочої сили відповідної кваліфікації.
Метод вартості заміщення використовується за наявності
інформації про мінімальну ціну придбання об’єкта з аналогічною
корисністю [1, с. 50-51].
Використання витратного підходу ускладнюється відсутністю в
наукових організаціях поетапного щорічного обліку калькуляційних
витрат по кожному винайденому сорту чи породі, і тих, що
знаходяться в розробці.
Доходний метод оцінки селекційного продукту ґрунтується на
величині доходів, що очікуються від використання їх виробниками в
майбутньому. Цей підхід реалізується за допомогою методів:
капіталізації прибутків, дисконтування майбутніх грошових
прибутків, залишкових прибутків. При цьому враховуються сума
майбутніх доходів, терміни і тривалість отриманих прибутків. Для
розрахунку економічного ефекту використовуються дані, отримані в
результаті вивчення поточної кон’юнктури ринку, прогнозу і
експертним методом. Використання доходного підходу передбачає
визначення витрат, необхідних для забезпечення нормального
функціонування підприємства при використанні інтелектуального
продукту, а також чистого прибутку від їх використання.
Враховуються коефіцієнт інфляції і капіталізації (переведення
майбутнього чистого доходу до теперішньої вартості), а також ступінь
ризику, пов’язаний з дохідністю використовуваного сорту чи породи
[1, с.55-56].
Теорія інтелектуального капіталу тільки починає розвиватись, а
тому багато її аспектів залишаються малодослідженими та потребують
подальших розробок.
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Постіндустріальне суспільство вимагає нових підходів до
визначення вартості і суб’єктивне оцінювання, що виражатиметься
«справедливою вартістю», є кращим для виміру інтелектуального
капіталу, ніж методологія, побудована на визначенні поточної
вартості. Але перехід від об’єктивізму індустріального світу до
суб’єктивізму постіндустріального – процес дуже складний і вимагає
певного часу усвідомлення його людиною [9; 10].
Висновки. Підсумовуючи викладене, можемо зробити висновок
про те, що при виборі методу оцінки інтелектуального капіталу
необхідно враховувати його структуру. Слід використовувати саме ті
методи оцінки інтелектуального капіталу, що підходять для
найвагоміших його складових на аграрних підприємствах, а саме:
людський капітал, інтелектуальна власність та в деякій мірі ринковий
капітал.
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У статті розкриваються питання обліку операційних витрат. Запропоновано
напрями вдосконалення обліку та нормативно-правового забезпечення витрат
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The article deals with the problem of the operation charges accountance. Directions
for improvement of accountance and normatively legal providing of exterprise charges are
suggested.
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Постановка проблеми. Становлення і розвиток в Україні
ринкової
інфраструктури
докорінно
змінюють
економічне,
інформаційне і правове середовище функціонування підприємств,
сутність їхньої господарської діяльності. Будь-яке підприємство,
починаючи процес виробництва або приймаючи рішення щодо його
розширення, повинне бути впевнене в його прибутковості.
Порівняння операційних витрат і результатів діяльності дозволяє
оцінити ефективність роботи підприємства. Без такого порівняння
виникають непоправні помилки при виборі економічної політики
підприємства, прийнятті важливих управлінських рішень, вибору
видів підприємницької діяльності, визначенні оптимальних обсягів і
структури випуску продукції (робіт, послуг), а також цін на
продукцію, (роботи, послуги). Чітка побудова бухгалтерського обліку
операційних витрат відповідно до змін, що відбуваються в його
організації й техніці ведення, підвищує роль обліку як основного
засобу одержання достовірної інформації для прийняття економічно
обгрунтованих рішень і попереджень ризику у виробничогосподарській діяльності підприємств, у системі оподаткування, у
складанні балансу, звіту про фінансові результати, різноманітної
фінансової звітності тощо. Основний фінансовий результат діяльності
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підприємства - це прибуток, який є основою і джерелом засобів для
його подальшого розвитку. Підвищити прибуток можна, збільшуючи
обсяги виробництва або ціни на продукцію (роботу, послугу), що
випускається. Однак це не завжди можливо і доцільно. Тому в системі
розвитку підприємства в умовах значних економічних обмежень
підвищення фінансового результату безпосередньо зв'язано зі
зниженням витрат. Практично на кожному підприємстві існують
резерви для зниження адміністративних витрат до раціонального
рівня, що дозволяє домагатися росту економічної ефективності
діяльності, підвищення конкурентноздатності.
Актуальність дослідження полягає в тому, що виробнича
діяльність пов’язана з ризиком вкладень у цю сферу. Для мінімізації
цього ризику потрібен суровий контроль процесу виробництва,
детальний його облік та виявлення факторів, які впливають на сам
процес виробництва є витрати, необхідні для його здійснення. Тому
для кожного підприємства даної галузі важливий поглиблений аналіз
витрат і ефективне управління ними для досягнення високого
економічного результату. Чітка побудова бухгалтерського обліку
витрат відповідно до змін, що відбуваються в його організації й
техніці ведення, підвищує роль обліку як основного засобу одержання
достовірної інформації для прийняття економічно обгрунтованих
рішень і попереджень ризику у виробничо-господарській діяльності
підприємств, у системі оподаткування, у складанні балансу, звіту про
фінансові результати, різноманітної фінансової звітності тощо.
Управління витратами доцільно у всіх сферах діяльності підприємства
й має велике значення та цінність для всіх місць виникнення і центрів
витрат.
Організацію та розвиток фінансового і управлінського обліку
витрат, їх аналіз і контроль досліджували у своїх працях вітчизняні і
зарубіжні вчені М. Білуха, І. Бланк, О. Бородкін, Ф. Бутинець,
С. Голов, З. Гуцайлюк, В. Єфименко, М. Кужельний, В. Лінник,
Є. Мних,
М. Пушкар,
В. Рудницький,
В. Сопко,
Б. Усач,
М. Чумаченко, В. Швець, С. Шкарабан, І. Басманов, В. Івашкевич,
В. Палій, Я. Соколов, Дж. Рісс, Дж. Фостер, К. Друрі, Д. Хігінс,
Ч. Хорнгрен, П. Фрідман та інші.
Метою дослідження є з'ясування сучасної природи операційних
витрат діяльності підприємства в умовах ринкової економіки,
обґрунтування теоретичних і методичних положень щодо
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удосконалення системи їх обліку, аналізу та контролю, а також
вивчення напрямків удосконалення бухгалтерського обліку з
використанням автоматизованих систем обробки інформації.
Викладення основного матеріалу дослідження. Операційні
витрати в бухгалтерському розумінні відрізняються від витрат в
економічному тлумаченні. Як загальноекономічна категорія витрати
характеризуються використанням різних речовин і сил природи в
процесі господарювання. Під економічними витратами розуміють
„затрати втрачених можливостей‖, тобто суму грошей, яку можна
отримати при найбільш вигідному з усіх можливих альтернативних
варіантів використання ресурсів. Таким чином, витрати будь-якого
ресурсу, обраного для виробництва продукції, дорівнюють його
вартості за найкращого з усіх можливих варіантів використання.
Поняття економічних витрат обумовлене обмеженістю ресурсів
порівняно з кількістю варіантів їх використання. З бухгалтерської
точки зору, витрати – це тільки конкретні витрати ресурсів [1, ст.105].
Наявність різних точок зору щодо сутності адміністративних
витрат обумовлена різними підходами у поглядах на природу
економічного буття взагалі і виробничого процесу зокрема. Можна
виділити два основоположних підходи. Перший базується на
розумінні господарського життя з позицій трудової теорії вартості, яка
передбачає взаємодію у процесі виробництва трьох основних факторів
(робочої сили, предметів праці та засобів праці) з відповідною
інтерпретацією поняття вартості, її складових і структури. Другий
підхід базується на ресурсному розумінні природи господарства,
передбачаючи обмеженість всіх видів ресурсів та альтернативність
варіантів їх застосування. Даний підхід передбачає, що місце та роль
операційних витрат розглядається та розкривається у прикладному
аспекті як складовий елемент ціни, яка формується в ринковій системі
на основі зміни попиту та пропозиції [2, ст.148].
П(с)БО визначає витрати як зменшення економічних вигод у
вигляді вибуття активів або зменшення зобов’язань, які призводять до
зменшення власного капіталу (за винятком зменшення власного
капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками) [3,
ст.2].
Операційні витрати – це обсяг спожитих факторів
(матеріальних, фінансових, трудових ресурсів), необхідних для
здійснення підприємством господарської діяльності, направленої на
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отримання прибутку та максимізацію добробуту власників у
грошовому виражені.
При управлінні підприємством найбільш важливе значення має
управління операційними витратами, яке включає контроль і
регулювання витрат.
Основними передумовами управління витратами є наступні
напрями [4, ст.206]:
1. В управлінні витратами найбільш важливе значення має
оперативно отримана інформація про витрати, що дозволяє втручатись
у господарський процес і оптимізувати його.
2. Основним принципом управління операційними витратами є
відповідність системи обліку цілям управління.
3. Критерієм точності при обчисленні собівартості продукції
повинна бути не повнота включення операційних витрат, а спосіб
віднесення витрат на ту чи іншу продукцію.
4. Основна увага повинна приділятись розподілу непрямих
витрат та визначенню точної фактичної собівартості та прогнозні
розрахунки собівартості, складання обгрунтованих нормативних
калькуляцій та організація контролю за їх дотриманням в процесі
виробництва.
5. Виявлення відхилень до або під час здійснення
господарського процесу дозволяє менеджерам оперативно втручатись
у хід роботи і попереджувати витрати.
6. Управління операційними витратами може бути досягнуто,
якщо встановити чіткий взаємозв’язок між величиною витрат і
особами, які за них відповідають та їх контролюють. Досягнення цього
завдання можливе в умовах обліку витрат за центрами
відповідальності
Облік операційних витрат відображає оцінку майбутнього стану
витрат і фінансових результатів, дозволяє керівництву вносити
коригування.
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.
Облік операційних витрат дає цю інформацію, допомагає
контролювати витрати, встановлюючи критерії ефективності
господарської діяльності. Перевірка операційних витрат за кожен
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тиждень або місяць надає керівництву інформацію про ефективність
діяльності підприємства. Вона показує, на якій ділянці потрібно вжити
заходів для того, щоб привести витрати у відповідність [5, ст.142].
Основні переваги обліку операційних витрат полягають у тому,
що він точно відображає, де були здійснені витрати і створює
передумови для їх скорочення. Облік операційних витрат допомагає
керівництву виявляти ті підрозділи, які відповідальні за здійснені
витрати.
Завданнями обліку адміністративних витрат є [6, ст.266].:
1) скорочення операційних витрат шляхом порівняння
фактичних витрат з витратами передбаченими в кошторисі;
2) забезпечення повних, точних даних про діяльність
підприємства;
3) розподіл операційних витрат;
Якість облікових даних про операційні витрати оцінюється
адміністрацією підприємства з позиції їх придатності для прийняття
управлінських рішень. Сутність поняття ―операційні витрати― складна
і багатостороння, тому розглядати їх потрібно з різних позицій.
Висновки. У підприємств існує ряд труднощів і проблем,
пов'язаних із загальним нестабільним станом у сучасній економіці.
Тому удосконалення обліку операційних витрат для підприємства
набуває важливого значення. Воно дозволить поліпшити свою
виробничо-фінансову діяльність шляхом виявлення резервів
підвищення ефективності використання його потужностей і ресурсів
для досягнення намічених цілей.
Обов’язково повинен здійснюватися
внутрішній контроль
операційних витрат на підприємстві.
Значним недоліком на підприємствах є відсутність аналізу
операційних витрат. Тому доцільно на підприємствах проводити
аналіз статей операційних витрат для визначення факторів, які
впливають на їх зміну. Такий аналіз дозволив би керівництву
підприємств приймати відповідні рішення для зменшення
операційних витрат.
Для удосконалення управління операційними витратами на
підприємствах вносимо такі пропозиції в систему обліку, контролю та
аналізу підприємств:
- розробка та запровадження графіку надходження та обробки
документів;
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- визначення переліку осіб, відповідальних за діяльність
здійснення окремих видів операційних витрат;
- систематичне користування послугами аудиторської фірми;
- максимізація контролю за всіма видами операційних витрат;
- запровадження аналізу відхилень від планової калькуляції та
калькуляції попереднього аналогічного періоду;
- запровадження ведення факторного аналізу операційних
витрат на підприємствах.
Для врегулювання обліку операційних витрат важливе значення
має уточнення їх складу. Для цього повинна бути розроблена і
затверджена у централізованому порядку Інструкція по обліку
операційних витрат, в якій би деталізувалася кожна стаття даних
витрат.
Зроблені висновки і пропозиції ще раз доводять, що облік
адміністративних витрат є складним і потребує постійного вивчення.
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Розглянуто галузеві особливості ціноутворення в закладах ресторанного
господарства споживчої кооперації України, а також надано рекомендації щодо
складського обліку товарів і продуктів.
Ключові слова: ціна, ціноутворення, торгова націнка.
The features of pricing restaurant facilities of consumer cooperatives in Ukraine were
shown in the article as well as recommendations of goods and products accounting at the
storehouse were given.
Keywords: price, pricing, trading margin.

Постановка проблеми. Заклад ресторанного господарства - це
організаційно-структурна одиниця у сфері ресторанного господарства,
яка здійснює виробничо-торгівельну діяльність: виготовляє та (або)
доготовляє, продає і організовує споживання продукції власного
виробництва та купованих товарів, може організовувати дозвілля
споживачів. Суть проблеми полягає у тому, що в ресторанному
господарстві комбінується і виробництво, і торгівля. Отже, це
торговельно-виробнича сфера діяльності, причому в поєднанні з
наданням послуг. Тут існує особливий механізм формування
продажних цін як на продукцію власного виробництва, так і на
куповані товари. В свою чергу це вносить певні корективи в систему
бухгалтерського обліку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед сучасних
вчених економістів проблему ціноутворення та обліку на
підприємствах ресторанного господарства розглядають Ф.Ф.Бутинець,
Ю.А.Верига, М.Я.Дем’яненко, П.О.Куцик, Н.М.Малюга, В.О.Озеран,
, М.С. Пушкар, Н.В.Смірнова, та інші.
Мета дослідження. Розкриття механізму ціноутворення на
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підприємствах ресторанного господарства споживчої кооперації
України та його вплив на облік продуктів і товарів в місцях
зберігання.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до вітчизняного
законодавства споживчі товариства, спілки та їх підприємства
самостійно або на договірних засадах встановлюють вільні ціни і
тарифи на продукцію виробничо-технічного призначення, сировину,
сільгосппродукцію і товари народного споживання, що виробляються і
закуповуються ними, надані послуги виходячи з попиту і пропозицій,
за винятком продукції, товарів і послуг, на які передбачено державне
регулювання цін і тарифів [6].
У споживчій кооперації порядок формування роздрібних цін на
продукцію підприємств ресторанного господарства визначений
«Положенням про порядок формування і застосування цін в об'єктах
громадського
харчування
споживчої
кооперації
України»,
затвердженим наказом Укоопспілки № 200 від 27.12.93 [5].
Досліджуючи історичні аспекти пов’язані із трактуванням суті
такої категорії як «ціна» слід зауважити, що найпростіше перше
визначення ціни дав К. Маркс: ціна — це грошовий вираз вартості
товару. Більшість економістів зазначають, що таке визначення надто
загальне, невичерпне і не відображає складний процес формування
ціни. Ю. Палкін вважає, що ціна є «грошовим виразом вартості товару
лише у тому разі, коли існує рівновага між попитом і пропозицією», і
пропонує універсальніше визначення: «ціна - це грошова сума, яку
одержують за конкретний товар» [1, с. 184].
На наш погляд, під ціною слід розуміти вартісне вираження
якісних характеристик активів, яке дає змогу здійснити його оцінку.
Встановлення ціни на доставлені на ринок або надані
споживачеві у процесі виготовлення товари чи послуги називають
процесом ціноутворення. Особливості ціноутворення на продукцію
підприємств ресторанного господарства обумовлені найперше їх
багатофункціональною діяльністю. Ресторанне господарство суміщає
виробництво продукції з торгівлею нею та купованими товарами,
заготівлею сільськогосподарської та іншої сировини для власного
виробництва, а також з організацією споживання продукції і
купованих товарів безпосередньо у місці їх придбання.
Встановлення ціни на підприємствах ресторанного господарства
залежить від об’єкту ціноутворення: продукція власного виробництва
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чи куповані товари. За сферою застосування такі ціни відносяться до
роздрібних.
Відповідно до ДСТУ 3862-99 «Ресторанне господарство»
продукція власного виробництва – це кулінарна продукція,
хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби, що їх виробляє і
продає заклад ресторанного господарства. Купований товар - товар,
що його купує суб'єкт господарювання сфери ресторанного
господарства, для подальшого перепродажу споживачам без видозмінення (порціювання, нарізання, додаткового оформлення). Однак,
алкогольні напої, пиво, безалкогольні напої не власного виробництва
та тютюнові вироби відносяться до купованих товарів незалежно від їх
видозмінення в закладах ресторанного господарства [7].
Під час формування ціни продажу власної продукції та
купованих товарів слід виходити з того, що величина такої вартості
має:
 забезпечити покриття витрат, понесених підприємством у
зв’язку з придбанням продуктів (сировини) і товарів;
 забезпечити покриття витрат, пов’язаних із веденням
діяльності підприємства;
 забезпечити наявність майбутнього прибутку;
 забезпечити покриття майбутніх податкових зобов’язань
щодо ПДВ в частині величини торгової націнки.
До витрат, понесених у зв’язку з придбанням продуктів
(сировини) і товарів відноситься їх купівельна вартість, а також
витрати, що включаються до складу первісної вартості, відповідно до
П(С)БО 9 «Запаси» [4]. Однак первісна вартість продуктів і товарів
визначається також шляхом включення до купівельної ціни
транспортно-заготівельних витрат, сума яких, згідно зі спеціальним
розрахунком, додається у кінці місяця.
Що стосується витрат, пов’язаних із веденням діяльності
підприємства, а також майбутнього прибутку, то їх покриття та
забезпечення здійснюється через торгову націнку, що нараховується
на вартість продуктів і товарів.
Націнка ресторанного господарства – частина ціни на
продукцію власного виробництва та куповані товари, призначена для
покривання витрат обігу та утворювання прибутків закладів
ресторанного господарства [7].
Обліковою ціною товарів та сировини в коморах закладів
493

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

ресторанного господарства може бути первісна вартість або ціна
продажу. Якщо підприємство реалізує страви та напівфабрикати через
структурні підрозділи та іншим підприємствам і при формуванні ціни
продажу використовує єдиний рівень націнок для сировини та
купованих товарів, то в такому випадку доцільно, на наш погляд, облік
в коморах вести за цінами продажу.
Тоді облікову вартість купованих товарів та сировини у коморі
можна розрахувати використовуючи таку облікову модель:
ОВ = ( ПВ + ТН )  1,2
(1)
де ОВ – облікова вартість;
ПВ – первісна вартість;
ТН – торгова націнка;
1,2 – діюча ставка ПДВ (20%).
Облік товарів у коморі за первісною вартістю закладу ведуть за
умови, що реалізація продукції і товарів у структурних підрозділах
підприємства здійснюється за ціною продажу, до складу якої
включено різні рівні націнки [4]. В такому випадку облікова вартість
сировини та купованих товарів у коморі буде дорівнювати первісній
вартості, а торговельна націнка на сировину буде встановлена у кухні,
на куповані товари – у буфеті.
Облік товарів і сировини у виробництві ведуть за цінами
продажу в грошовому вираженні щодо кожної матеріально
відповідальної особи. Оприбуткування товарів і сировини, а також
списання реалізованих готових виробів з-під звіту матеріально
відповідальних осіб здійснюється за обліковими цінами [3].
Облікові ціни сировини проставляються в калькуляційних
картках. Калькуляційні картки складаються як на продукцію власного
виробництва, так і на куповані товари. Основою для складання
калькуляції певної страви є норми сировини, установлені діючими
Збірниками рецептур. При цьому відмітною особливістю
ціноутворення в ресторанному господарстві є те, що до
калькуляційних карт вносяться тільки дані про сировинну складову
(тобто винятково про витрату продуктів на приготування страв та
кулінарних виробів). А сума нарахованої на сировину націнки має
забезпечити покриття витрат підприємства ресторанного господарства
та принести йому прибуток [2].
Калькуляція складається на 100 порцій, якщо Збірником
рецептур передбачено норми закладки на одну порцію, або на 10 кг,
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якщо Збірником рецептур надано норми закладки 1 кг.
При калькуляції ціни реалізації продукції власного виробництва
дуже важливо, за якою обліковою вартістю (первісною чи продажною)
враховуються продукти. У разі обліку продуктів та сировини за
первісною вартістю до калькуляційної карти заносяться первісні
вартості відповідних продуктів. Крім того, визначаються вартість
сировинного набору, сума націнки, вартість сировинного набору з
націнкою та ціна продажу однієї страви.
У разі обліку продуктів і товарів за продажною вартістю
калькуляційну карту
рекомендуємо
заповнювати
у
такій
послідовності: до карти заносяться продажні ціни продуктів, після
чого визначаються продажна вартість сировинного набору і продажна
ціна однієї страви.
Таблиця 1
Відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з руху
товарів і продуктів
№
з/п

Зміст господарської
операції

1

Оприбутковано в
комору товари і
продукти, що надійшли
від постачальника:
 вартість за
купівельними цінами
 торгова націнка
З кухні у комору
повернуто кондитерські
вироби за продажними
цінами (внутрішнє
переміщення)
Відпущено з комори
продукти на кухню
(внутрішнє
переміщення)
На кухню надійшли
продукти від
постачальника:
 вартість за
купівельними цінами
 торгова націнка

2

3

4

Кореспонденція рахунків
Дебет

Кредит

282.3 «Товари і продукти
у громадському
харчуванні»
282.3 «Товари і продукти
у громадському
харчуванні»

631 «Розрахунки з
вітчизняними
постачальниками»
285.3 «Торгова націнка
на товари і продукти у
громадському
харчуванні»

282.3 «Товари і продукти
у громадському
харчуванні»
282.3 «Товари і продукти
у громадському
харчуванні»
282.3 «Товари і продукти
у громадському
харчуванні»
282.3 «Товари і продукти
у громадському
харчуванні»
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282.3 «Товари і
продукти у
громадському
харчуванні»
282.3 «Товари і
продукти у
громадському
харчуванні»
631 «Розрахунки з
вітчизняними
постачальниками»
285.3 «Торгова націнка
на товари і продукти у
громадському
харчуванні»
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Продовження таблиці 1
5

З кухні відпущено страви у
буфет

6

Від пекарні у буфет надійшли
хлібобулочні вироби:
за відпускними цінами
за продажними цінами
ресторанного господарства




282.3 «Товари і
продукти у
громадському
харчуванні»
282.3 «Товари і
продукти у
громадському
харчуванні»
282.3 «Товари і
продукти у
громадському
харчуванні»

282.3 «Товари і
продукти у
громадському
харчуванні»
631 «Розрахунки з
вітчизняними
постачальниками»
285.3 «Торгова
націнка на товари і
продукти у
громадському
харчуванні»

Для купованих товарів допускається оформлення розрахунку
відпускних цін у калькуляційній карті за групами товарів, наприклад:
фрукти, цукерки, тістечка, соки тощо. На підприємствах ресторанного
господарства дозволено поштучний продаж кондитерських виробів,
плодів цитрусових, фруктів тощо. Визначення поштучних цін
здійснюється виходячи з облікової ціни продажу кілограма продукту
(товару) і середньої кількості штук у кілограмі за фактичним
перерахунком.
Відповідно до «Положення про порядок формування і
застосування цін в об'єктах громадського харчування споживчої
кооперації України», затвердженого Наказом Укоопспілки № 200 від
27.12.93 у закладах ресторанного господарства споживчої кооперації
продажна ціна на товари і продукти встановлюється в момент їх
надходження [5], що на наш погляд є логічним.
Враховуючи вище викладене доцільно зупинитися на проблемі
відображення операцій, пов’язаних із ціноутворенням, на рахунках
бухгалтерського обліку (табл. 1).
Особливістю
обліку
на
підприємствах
ресторанного
господарства споживчої кооперації України є те, що вони можуть
відпускати продукти і товари за підвищеною або зниженою націнкою,
що потребує складання додаткових проведень (табл. 2).
Висновки. Проблематика формування цін на підприємствах
ресторанного господарства, на наш погляд, перш за все пов’язана із
специфікою діяльності досліджуваних підприємств. Проведені
дослідження показали, що питання, пов’язані із сферою діяльності
закладів ресторанного господарства, є дискусійними.
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Таблиця 2
Відображення на рахунках бухгалтерського обліку відпуску
товарів і продуктів з підвищеною та зниженою націнкою
№
з/п
1

Зміст господарської
операції
Відпускання товарів,
продуктів для
реалізації з
підвищеною
націнкою:
 на суму
відпущених товарів
 на суму
різниці у вартості

2

Відпускання товарів,
продуктів для
реалізації зі
зниженою націнкою:
 на суму
відпущених товарів
 на суму
різниці у вартості

Дебет

Кредит

282.3 «Товари і
продукти у
громадському
харчуванні»
282.3 «Товари і
продукти у
громадському
харчуванні»

282.3 «Товари і
продукти у
громадському
харчуванні»
285.3 «Торгова
націнка на
товари і
продукти у
громадському
харчуванні»
282.3 «Товари і
продукти у
громадському
харчуванні»
282.3 «Товари і
продукти у
громадському
харчуванні»

282.3 «Товари і
продукти у
громадському
харчуванні»
285.3 «Торгова
націнка на
товари і
продукти у
громадському
харчуванні»

Так ресторанний бізнес пов’язують або з сферою торгівлі, або з
виробництвом та реалізацією готової продукції. Ми вважаємо, що
підприємства ресторанного господарства доцільно віднести до
торговельно-виробничих. Відповідно до цього формується процес
ціноутворення на досліджуваних підприємствах. Так, ціна на продукти
та товари ресторанного господарства повинна встановлюватись
виходячи з забезпечення покриття витрат, понесених підприємством у
зв’язку з придбанням продуктів (сировини) і товарів; забезпечення
покриття витрат, пов’язаних із веденням діяльності підприємства;
забезпечення наявності майбутнього прибутку; забезпечення покриття
майбутніх податкових зобов’язань щодо ПДВ в частині величини
торгової націнки. В свою чергу облік товарів і продуктів на
підприємствах ресторанного господарства споживчої кооперації
України рекомендуємо вести за продажними цінами.
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У статті розкриваються шляхи досягнення оптимального розміру запасів на
підприємстві з метою забезпечення їх збереження та економії коштів стабілізуючи при
цьому роботу підприємства для одержання бажаного результату.
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The article covers ways to achieve the optimal size of reserves in the company to
ensure their safety and cost savings while stabilizing the work of the enterprise to obtain the
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Актуальність теми. Найважливішим елементом вдалої
підприємницької діяльності на сільськогосподарському підприємстві є
наявність матеріальних запасів. Матеріальні запаси - це товарноматеріальні цінності, призначені для використання, але які тимчасово
не використовуються, очікуючи надходження в процес виробничого
споживання.
Оскільки запаси в процесі виробництва переносять свою
вартість на виготовлений продукт, то, очевидно, що чим нижчими
будуть витрати на їх придбання й утримання, тим нижчою буде
собівартість виробу і, відповідно, вищою ефективність виробництва.
На промислових підприємствах вони становлять значну частину
оборотних засобів і тому заслуговують особливої уваги з боку
управлінців.
Метою статті є аналіз сучасного розвитку закупівельного
процесу запасів та розгляд практичних рекомендацій щодо планування
потреби матеріальних ресурсів, оптимізації витрат на виконання
заказу і підтримки розміру запасів промислового підприємства.
Виклад основного матеріалу. Як відомо, створення запасів - це
складова частина виробничої діяльності, займатися якою без значних
запасів неможливо. Обсяги виробничих запасів безпосередньо
залежать від характеру й масштабу виробництва, ступення
насиченості ринку товарами тощо. Так, наприклад, збільшення
розмірів запасів може бути викликано як зростанням масштабів
виробництва, так і нерівномірним, недостатнім насиченням ринку
матеріальними ресурсами, а також недотриманням постачальниками
своїх забов'язань. Створення більших, ніж це необхідно, виробничих
запасів має певні суттєві недоліки, які заважають підвищенню
ефективності виробництва. До них можна віднести:
- витрати на фізичне зберігання запасів;
- вилучення із обороту значних коштів;
- упущений доход;
- втрати при зберіганні як в кількості, так і в якості запасів;
- моральний знос запасів матеріальних ресурсів.
Система
традиційного
виробництва
на
промислових
підприємствах передбачає поділ норми оборотних засобів із
виробничих запасів на такі елементи: транспортний, підготовчий,
технологічний, поточний, страховий (гарантійний), та сезонний
запаси.
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Транспортний запас залежить від тривалості перебування
матеріальних цінностей в дорозі і, як правило, визначається на основі
фактичних даних за попередній рік.
Підготовчий запас визначається часом, що необхідний для
приймання, розвантаження, сортування, складування й проведення
лабораторного аналізу матеріальних цінностей, які надходять на
підприємство.
У тих випадках, коли окремі види сировини й матеріалів, що
надходять на склади підприємства, потребують попередньої
підготовки, обробки, виникає необхідність у створенні технологічного
запасу.
Поточний виробничий запас задовольняє потребу підприємства
в матеріальних запасах в період між двома черговими поставками й
забезпечує нормальну роботу підприємства.
Страховий (гарантійний) запас створюється з метою
забезпечення безперебійної роботи підприємства на випадок
можливих порушень терміну поставки матеріальних запасів чи
поставки їх в кількостях, менших, ніж передбачено в договорах. Як
правило, величина страхового запасу становить приблизно 30-50 % від
величини поточного запасу.
Необхідність створення сезонного запасу обумовлена такими
основними причинами: сезонним характером заготівлі сировини,
сезонним характером споживання та сезонними умовами доставки
матеріалів. Сезонний запас залежить від величини середньодобового
споживання матеріальних ресурсів і часу, за який повинен бути
створений сезонний запас.
Розглянутий підхід до створення запасів рекомендується
використовувати за умов відносної стабільності цін, відсутності спаду
виробництва, перебоїв у поставці підприємствам сировини й основних
матеріалів [3].
На практиці промислових підприємств частіше всього
використовують оптимізаційну модель управління запасами – модель
економічного розміру заказу (Economic order quantity – EOQ).
Критерієм оптимізації розміру заказу на поповнення запасів у цій
моделі є мінімум загальних витрат на виконання заказу і підтримку
запасів матеріальних ресурсів і готової продукції на складі впродовж
планового строку (наприклад, року). Складові сумарних витрат порізному залежать від розміру заказу (величини розміру поставки).
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Витрати на виконання заказу зростають прямо пропорційно
розміру заказу, а витрати на підтримку запасу зі збільшенням його
розміру – падають [2].
Економічний розмір замовлення визначається за формулою,
отриманою Ф.У. Харрісом. Однак у теорії управління запасами вона
більш відома як формула Вільсона:[1]
ЕОQ =

,

(1)

D – загальні потреби (одиниць) упродовж певного періоду;
Р – витрати на розміщення одного замовлення;
Н- витрати на зберігання одиниці запасу впродовж певного
періоду.
Наведену формулу виводять таким чином:
Релевантні витрати на замовлення (ROC) =

,

(2)

де Q – кількість одиниць запасів.
Релевантні витрати на зберігання запасів (RHC) =
Загальні релевантні витрати (TRC) =

+

(3)
(4)

У формулі Вільсона враховуються лише витрати на утримання
запасів і витрати на подання замовлень. Формула застосовується за
таких умов:
1) величина попиту постійна і відома;
2) час поставки є постійним і відомим;
3) витрати поставки не залежать від величини партії;
4) наявне повне задоволення попиту;
5) витрати утримання запасів прямо пропорційні до їх величини;
6) немає запасів у дорозі;
7) витрати складування не залежать від величини замовлення;
8) необмежений горизонт планування;
9) не допускається можливість вичерпання запасів;
10) без обмеження доступності капіталу [4].
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Потреба у запасах є відомою і сталою. Проте потреба
підприємства в певних видах запасів часто коливається від одного
операційного періоду до іншого. Тож якщо запаси використовувались
швидше, ніж очікувалось, може виникнути брак запасів. Наслідком
браку запасів є втрата доходу від продажу й незадоволення
споживачів. Для мінімізації ризику браку запасів підприємство може
мати резервний запас.
Резервний запас – буферний запас, що створюється на випадок
збільшення попиту або часу виконання замовлення.
Важливим фактором при придбанні запасів виступає момент
розміщення замовлення.
Момент розміщення визначають такі чинники:
-економічний розмір замовлення;
-час виконання замовлення;
-витрачання запасів упродовж періоду виконання замовлення.
Час виконання замовлення - проміжок часу з моменту
розміщення замовлення до моменту надходження запасів.
Момент розміщення замовлення = Час виконання замовлення *
Витрачання запасів на одиницю часу.
Однією з найскладніших систем управління запасами є модель
планування потреб у матеріалах (ППМ).
ППМ - це система управління безперервним процесом шляхом
замовлень лише тих компонентів, які необхідні для забезпечення
безперервності виробничого процесу. Це можуть бути замовлення як
на компоненти, що закуповуються, так і на компоненти, що
виробляються. У системі ППМ спочатку визначають кількість готової
продукції та її розподіл та термінами виробництва, а потім визначають
потребу в сировині й компонентах на кожній стадії виробництва.
Розглянуті моделі управління запасами передбачають витрати на
їх зберігання, облік, інвентаризацію тощо, які можуть бути доволі
значними. Тому зростає кількість компаній, які застосовують систему
«якраз вчасно», що передбачає відсутність стадії зберігання запасів
шляхом організації своєчасних поставок на усіх стадіях діяльності [1].
Проаналізувавши дані приватної агрофірми «Агротехнологія»,
по формах №1 «Баланс» і формі №5 «Примітки до річної фінансової
звітності» за 2008-2010 рр., було відмічено, що по виробничих запах,
зокрема по мінеральних добривах, спостерігається значне підвищення
їх кількості. Таким чином, це призводить до додаткових витрат на їх
502

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

зберігання. Так як мінеральні добрива мають властивість втрачати свої
якості, псуватись, випаровуватись вони потребують додатково
облаштованих приміщень, для зберігання до моменту їх використання.
Але щоб зменшити чи уникнути подібних втрат потрібно знайти
підхід до раціонального їх використання. Розглянувши різні методи
управління запасами можна запропонувати для цього підприємства
створювати резервний запас. Припустимо, що керівництво
підприємства вважає, що ймовірність втрачання споживчих якостей
мінеральних добрив становить 20% і розглядає доцільність створення
резервного запасу в розмірі 500 кг. У разі нестачі мінеральних добрив
підприємство втратить маржинальний дохід у сумі 30 000 грн.
Виходячи з цього, очікувана втрата від псування мінеральних
добрив становить 6 000 грн. (30 000*0,2), а витрати на зберігання
резервного запасу мінеральних добрив дорівнюють 30 000 грн.
(500*60 грн.).
Отже, у цій ситуації невигідно створювати резервний запас у
розмірі 500 кг, оскільки витрати на його зберігання перевищують
вигоду, яку отримає підприємство. Тому доцільно створити резервний
запас мінеральних добрив в обсязі, за якого витрати на його зберігання
дорівнюватимуть 6 000 грн.
Виходячи з цього, оптимальний резервний запас мінеральних
добрив у цьому прикладі становить, грн.: 6 000/60 = 100 кг.
У наведеному прикладі керівництво очікувало лише 20%
ймовірності втрачання , що означає 80-відсоткову ймовірність, що
псування запасів не буде.
Висновки. У підсумку необхідно підкреслити, що ефективна
організація закупівель запасів на приватній агрофірмі впливає не
тільки на економічні результати його діяльності: прибутковість,
рентабельність; безперебійність роботи, але й – головне створює
довгострокову
стратегічну
перспективу
розвитку,
конкурентоспроможність підприємства в цілому.
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У статті висвітлено основні підходи до обліку спецодягу та засобів
індивідуального захисту на підприємствах зі шкідливими і небезпечними умовами
праці. Висвітлено проблемні питання методики їх обліку і контролю, пов’язані із
чинними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншими нормативноправовими актами.
Ключові слова: малоцінні швидкозношувані предмети, облік спецодягу та
засобів індивідуального захисту, витрати на охорону праці.
The article highlights the basic approaches to keeping clothing and personal
protective equipment in enterprises with harmful and dangerous working conditions. The
problematic question their methods of accounting and control relating to the applicable
provisions (standards) accounting and other regulations.
Keywords: low-value items wear, working clothes and personal protective
equipment, the cost of labor protection.

Постановка проблеми. Далеко не всім пощастило заробляти на
хліб у комфортабельних офісах, оснащених всілякими досягненнями
побутової техніки: кондиціонерами, обігрівачами, іонізаторами
повітря тощо. Іноді умови праці не лише несприятливі, а й небезпечні.
На підприємствах зі шкідливими і небезпечними умовами праці
Законом України «Про охорону праці» та Кодексом законів про
працю передбачено безоплатну видачу робітникам спецодягу та інших
засобів індивідуального захисту. У нашій країні турбота про захист
трудящих від несприятливих факторів на робочих місцях законодавчо
покладена на роботодавців. Придбавати спецодяг доводиться досить
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регулярно, а тому тема відображення в бухгалтерському обліку засобів
індивідуального захисту – не втрачає своєї актуальності і вимагає
детального вивчення і дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання методології
та організації бухгалтерського обліку спецодягу та засобів
індивідуального захисту висвітлено у працях: М.Т. Білухи, О.С.
Бородіна, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, С.В. Голова, В.П.
Завгороднього, А.М. Кузмінського, В.В. Сопка, В.М. Пархоменка,
М.С. Пушкаря, Я.В. Соколова, Н.М. Ткаченко, В.Г. Швеця та інших.
Не зважаючи на значну кількість публікацій залишилися
невисвітленими питання обліку спецодягу та засобів індивідуального
захисту.
Формування цілі статті. Метою написання статті є виявлення
проблемних питань обліку спецодягу та засобів індивідуального
захисту, пошук напрямків їх розв’язання у теоретичному та
прикладному аспектах.
Виклад основного матеріалу. Витрати на охорону праці та
техніку безпеки – це забезпечення працівників спеціальним
харчуванням та одягом, медичний огляд, досягнення технічної та
технологічної безпеки, утримання об’єктів медичного призначення,
обладнання робочого місця працівника тощо. До витрат на охорону
працю відносять витрати на купівлю спецодягу та індивідуальних
засобів захисту.
У бухгалтерському обліку спецодяг належить до різних видів
активів, і його необхідно розподілити на окремі підгрупи за
наступними ознаками:
- до основних засобів – необхідно віднести ті, очікуваний строк
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік). Бухгалтерський облік
таких активів здійснюється відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби»;
- до малоцінних необоротних матеріальних активів – необхідно
віднести ті предмети спецодягу та засобів індивідуального захисту,
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше
одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) і
первісна вартість яких менше встановленої самим підприємством
вартісної ознаки (вартісної межі). Бухгалтерський облік таких активів
також здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 7 «Основні засоби»;
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- до малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)
необхідно віднести окремі предмети спецодягу, що використовуються
протягом не більше одного року або нормального операційного циклу,
якщо він більше одного року. Оскільки МШП відносять до запасів, то
бухгалтерський облік таких предметів ведеться за П(С)БО 9 «Запаси».
Якщо ми віднесли засоби індивідуального захисту (далі ЗІЗ) до
основних засобів у складі групи «Основні засоби», то на їх вартість
потрібно буде нараховувати амортизацію згідно з методами,
запропонованими у п. 26 П(С)БО 7 «Основні засоби».
Якщо ЗІЗ належать до малоцінних необоротних матеріальних
активів, то амортизація може нараховуватися за двома методами.
Перший метод передбачає, що амортизація нараховується у першому
місяці використання об’єкта в розмірі 50% його вартості, що
амортизується. Решта 50% - у місяці вилучення об’єкта з активів.
Другий метод нарахування амортизації передбачає амортизацію у
розмірі 100% від вартості активу в першому місяці використання
об’єкта [2].
Нарахування амортизації для засобів індивідуального захисту
відображається проводкою Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 132, а списання
спецодягу з балансу Дт 132 — Кт 112, 117.
Згідно з Положенням про спецодяг № 170 [1], облік видачі
працівникам та повернення ними окремих предметів спецодягу,
віднесених до складу малоцінних швидкозношуваних предметів,
ведеться в особистій картці обліку спецодягу, спецвзуття, інших
засобів індивідуального захисту (типова форма № МШ-6).
Також, для обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних
пристроїв, що видаються працівникам підприємства в індивідуальне
користування за встановленими нормами застосовуються:
- Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних
пристроїв (форма № МШ-6);
- Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття
та запобіжних пристроїв (форма № МШ-7).
Крім того, існують деякі суперечності щодо документування
операцій з наявності і руху засобів індивідуального захисту,
віднесених до основних засобів. Так, у Наказі Міністерства статистики
України «Про затвердження типових форм первинних облікових
документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів» від
21.06.96 №193 не передбачено типових форм для спецодягу та засобів
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індивідуального захисту, що за своїми параметрами відносяться до
класу «Основні засоби» [4].
На нашу думку, доречним може бути або введення окремої
типової форми, або редагування існуючих, шляхом введення примітки
щодо обліку засобів індивідуального захисту, які належать до
основних засобів.
Для списання зношених і непридатних для подальшого
використання спецодягу, спецвзуття, запобіжних засобів по
закінченню строку носіння віднесених до малоцінних та
швидкозношуваних
предметів
та
малоцінних
необоротних
матеріальних активів, використовується форма № МШ-4 «Акт вибуття
малоцінних та швидкозношуваних предметів» та форма № МШ-8
«Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів».
Форма № МШ-4 застосовується для оформлення поломки окремих
предметів спецодягу та їхньої втрати [5, с.7].
Разом з тим, існують суперечності між законодавчими актами
щодо питання необхідності ведення картки обліку спецодягу за
кожним працівником. Так у Наказі Міністерства статистики України
«Про затвердження типових форм первинних облікових документів з
обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів» зазначається:
«При автоматизованій обробці даних з обліку малоцінних та
швидкозношуваних предметів особова картка не ведеться» [4], а це
суперечить положенню Державного комітету України з промислової
безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду
«Про порядок
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту», де зазначається, що
облік спецодягу та засобів і індивідуального захисту за кожним
працівником є обов’язковим [1].
Згідно з Податковим Кодексом України, спецодяг та інші
засоби індивідуального захисту відносяться до складу витрат
подвійного призначення. Безперечне право на включення такого роду
витрат до оподатковуваних мають ті платники податку, які доводять
документальну приналежність наведених у статті 140 Податкового
Кодексу України витрат або їх окремих частин [3]:
 по-перше, до власної господарської діяльності;
 по-друге, відповідають умовам нормативних вимог зазначеної
статті.
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Висновки. Підбиваючи підсумки, хотілося б зазначити, що
нормативно-правова база та Положення (стандарти) бухгалтерського
обліку забезпечують ефективний бухгалтерський облік спецодягу та
засобів індивідуального захисту. Проте, власникам підприємств варто
приділяти більше уваги обліку спецодягу та засобів індивідуального
захисту, адже вони приймають безпосередню участь у господарській
діяльності. Належно організований облік та раціональне використання
таких активів дозволить не лише зменшити витрати, а й примножити
прибутки будь-якого господарюючого суб’єкта.
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Розглянуто шляхи використання нефінансових результатів підприємств
деревообробної галузі для оцінки їх діяльності.
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Постановка проблеми. Виняткове використання фінансових
результатів для оцінки ефективності
господарсько-фінансової
діяльності підприємства підлягає дедалі значнішій критиці з боку
фахівців. З метою підтвердження думки щодо необхідності більш
різнобічної оцінки діяльності підприємства висловлюємо аргументи
щодо використання нефінансових результатів, що дозволить
розробити стратегію розвитку підприємств у майбутньому
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам
вивчення нефінансових результатів значну увагу приділяли такі
вчені, як Р. Каплан, Д. Нортон, І.П. Отенко, С.В. Каледин, Е.В. Лапин,
Д. Попов та ін.
Мета статті. Метою статті є узагальнення та дослідження
традиційного інструментарію обліку нефінансових результатів
діяльності деревообробних підприємств, а також обґрунтування
недосконалості використання традиційних показників оцінювання
ефективності організацій.
Виклад основного матеріалу.
Питання оцінки стану та результатів діяльності підприємства не
є новими й вже отримали певне висвітлення в сучасних наукових
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працях. Але в більшості з них оцінка стану підприємства базується
виключно на фінансових показниках діяльності підприємства
(прибуток, чистий грошовий потік, рентабельність, ліквідність) або
має частковий, вузько спрямований характер – оцінюється не стільки
суто стан підприємства, скільки його потенціал, якість управління,
вартість бізнесу підприємства тощо [1, с. 382].
Спроба більш комплексно оцінити стан підприємства
представлена И. Ю. Ерфортом, С. В. Каледіним, Е. В. Лапіним, А. А.
Міроедовим, але все одно основою такої оцінки вибрано фінансові
показники, що не можна визнати повністю обґрунтованим з позицій
адекватного оцінювання стану підприємства. Три найчастіше
використовуваних для оцінки стану підприємства показники –
прибуток підприємства, грошовий потік та вартість активів
підприємства (або чиста вартість) – є ретроспективними, а два з цих
показників – прибуток та вартість активів – залежать від облікової
політики підприємства, тобто можуть варіювати не тільки через
реальні події та результати діяльності підприємства, але й внаслідок
простої зміни облікової політики [2-4].
На відміну від суто фінансових ретроспективних показників,
що можуть бути використані в оцінці стану підприємства, Д.
Попов розглядав сукупність підходів до оцінки стану підприємства,
які базуються на нефінансових показниках – PMSB, Balanced
ScoreCard, Tableu le Bord, ProMes, Business Management Window,
Caterpillar тощо. Такі
підходи
орієнтовані
на комплексне
відображення
стану підприємства,
враховують
не
тільки
ретроспективну, але й поточну інформацію, описують діяльність
підприємства за допомогою фінансових і нефінансових показників
[5].
Нефінансові показники є як розрахунковими, так і описовими
показниками, вимірюються в натуральних одиницях, або частках.
Вперше проблему поєднання фінансових та нефінансових
результатів діяльності підприємств у 90х роках ХХ ст. розглянули
автори Р. Каплан та Д. Нортон. Вони визначили збалансовану систему
показників (ЗСП), що є концепцією оцінки вартості й ефективності
роботи підприємств. ЗСП містить фінансові показники як одні з
основних критеріїв оцінки результатів діяльності організації, але
підкреслює важливість показників нефінансового характеру, які
оцінюють задоволеність покупців і акціонерів, ефективність
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внутрішніх бізнес-процесів, потенціал
співробітників з метою
забезпечення довгострокового фінансового успіху компанії [6, 11, 12].
Нефінансові результати – це показники, виражені не в
грошовому вимірнику. Однією із проблем впровадження і
застосування на підприємствах системи відображення не фінансових
показників є вибір їх кількості і складу. Керівництво підприємства
самостійно визначає чому варто приділити увагу, а що можна
проігнорувати в конкретних умовах місця і часу. Вибрані нефінансові
показники повинні відповідати таким вимогам: забезпечення зв’язку зі
стратегією діяльності підприємства, можливість кількісного
визначення, зрозумілість, доступність, взаємопов'язаність з іншими
показниками (збалансованість), релевантність (можливість визначення
необхідних корективу разі відхилення від запланованої траєкторії).
Відповідно до ЗСП, доцільно виділяти такі групи нефінансових
показників:
- відносини з клієнтами: кількість клієнтів, частка ринку,
середній оборот на клієнта, середній час, затрачений на
обслуговування клієнта, індекс лояльності клієнтів, індекс
задоволеності клієнтів;
- внутрішні
бізнес-процеси:
своєчасна
доставка,
ріст
продуктивності, рівень адміністративних витрат, час підготовки
виробництва, вартість адміністративних помилок, прямі контакти з
клієнтами;
- можливості навчання і розвитку персоналу: плинність кадрів,
час на навчання, середній час відсутності, річні затрати на навчання
однієї людини, індекс задоволення працівників [13].
Відображення на позабалансових рахунках нефінансових
показників сприятиме більш повному розкриттю бізнес-стратегії
підприємства та дозволить порівнювати ефективність рівня
виробничих процесів окремих підрозділів та підприємства в цілому.
Особливого значення нефінансові показники мають в оцінці
фінансового стану підприємств деревообробній галузі.
Для усунення головних проблем деревообробної галузі: високої
конкуренції
іноземних
виробників,
відсутності
високотехнологічного обладнання та випуску продукції низької
якості порівняно з імпортними товарами потрібно оцінювати
підприємства за допомогою нефінансових результатів.
Україна має природно-ресурсний потенціал, який включає
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земельний фонд 60,4 млн. га, у тому числі 10,8 млн. га лісів, які є
основою для розвитку лісопромислового комплексу, в тому числі його
підкомплексу деревообробної промисловості [9].
Лісосировинна база відіграє важливу роль у розвитку
економіки України.
Загальні економічні характеристики лісового фонду наведено в
табл. 1.
Таблиця 1
Характеристика лісового фонду України станом на 01.01.2010 р.
№
Показник
Одиниц
Кількісне
і
значення
вимірю
вання
1. Площа земель лісового фонду
тис. га
10782,20
2. Лісистість
%
15,60
3. Загальний запас деревостанів
Млн..
1733,60
м3
4. Загальний річний приріст запасу
млн. м3
34,95
5. Середній запас деревини на 1 га
м3
186,00
6. Середній приріст запасу на 1 га
м3
3,80
7. Заготівля ліквідної деревини у 2009
тис. м3
15244
р.
8. Обсяги продукції, робіт та послуг
млн.
1991,1
лісового господарства у 2009р.
грн.
9. Кількість діючих підприємств
од.
663
лісового
од.
328
господарства у 2009р., з них
державної власності
Дані таблиці 1 майже всі у натуральних вимірниках, які
найкраще характеризують лісовий фонд України та галузь. Наведені
показники засвідчують, що ліси України є високопродуктивними
[10]. За середнім запасом деревини (186 м3) Україна поступається
лише Бразилії (200 м3), Угорщині (204 м3), Словаччині (201 м3),
Румунії (206 м3) та Індії (216 м3). За середнім приростом запасу на 1
га Україна посідає доволі високе місце. Для порівняння в Болгарії
середній приріст запасу на 1 га становить – 2,4 м3, в Польщі - 3,4
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м3, в Румунії – 4,6 м3, в Німеччині – 5,6 м3, в Угорщині – 4,5 м3, в
Франції – 4,1 м3, в США – 3,6 м3 [9, 10].
Висновки. Для підвищення конкурентоспроможності продукції
деревообробної галузі, велика зниження залежності від імпорту
сировини та обладнання для виробництва продукції, низька
кваліфікація працівників необхідно ввести в систему оцінки
підприємств нефінансові результати діяльності, що допоможе краще
зрозуміти специфіку галузі та встановити нову ефективну політику її
розвитку.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В сучасних
умовах господарювання, виробничих
підприємств різних форм
власності,а також напрямків діяльності, актуальним постає питання
організації ефективного управління господарськими процесами.
Ефективність прийняття управлінських рішень, в першу чергу
залежить від якості, повноти, достовірності, своєчасності, а також
необхідності інформації. Забезпечення даних,які відповідають
вищеназваним критеріям, може бути здійснено за рахунок
раціональної організації системи управлінського обліку.
На сьогоднішній день відсутня нормативно-правова база яка
чітко регулювала б процес організації і реалізації управлінського
обліку, так у ЗУ ―Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні‖ наводиться лише його визначення, а саме: це система
обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для
внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучасних умовах
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існують різні підходи до визначення суті безпосередньо УО, проте
більшість науковців сходяться до думки, що він є самостійним, так
Ф.Ф. Бутинець зазначає,що: «Управлінський облік – це процес
виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки та
прийняття інформації, що використовується управлінською ланкою
для планування і контролю виробничих витрат та оцінки можливих
тенденцій розвитку всередині організації [1]». Аналізуючи визначення
Ф.Ф. Бутинця, можна сказати , що на його думку система
управлінського обліку являє собою сукупність взаємопов’язаних
елементів, які тісно функціонують один з одним; М.Г. Чумаченко
зазначає, що до складу управлінського обліку входить нормування,
планування і прогнозування виробничих витрат та за різними
напрямами, калькулювання собівартості продукції;аналіз собівартості
продукції та виявлення відхилень від стандартів і кошторисів;
підготовка проектів управлінських рішень, пов’язаних з регулюванням
витрат та з питань інвестиційної діяльності підприємства [2] . Слід
зазначити, що такі відмінності у визначенні зумовлені перш за все
тим, що на різних підприємствах, обліковий апарат виконує різні
функції,зокрема з питань,що належать не тільки до організації
облікового процесу, а й аналізу, інтерпретації та передачі інформації
що використовується органами управління підприємством.
Враховуючи
що
інформація
управлінського
обліку
використовується лише для внутрішніх користувачів, то його ведення
не є обов’язковим, хоча за певної його оптимальної організації
інформаційні потреби управлінського персоналу будуть повністю
задоволені, а ефективність управлінських рішень буде дуже високою, і
вони матимуть документальне обґрунтування.
З метою раціональної організації облікового процесу
управлінського обліку слід вдатися не просто до персоніфікації (тобто
до відповідальності одного працівника, групи, чи підрозділу за певною
ділянкою на якій здійснюються витрати), а до створення центрів
відповідальності,і до відповідної мотивації, яка б забезпечила не
тільки виконання плану по витратах, а й перевиконання. Як правило
такого результату можна добитись шляхом матеріального
стимулювання.
У положенні про організацію управління витратами слід
передбачити розмір стимулювання у певному відсотку від величини
виконання планового завдання.
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Облік витрат слід здійснювати у розрізі усіх аналітичних
рахунків, які повинні використовуватись в залежності від виду
наданих послуг на певний вид продукції. Це сприяє виявленню
надмірних витрат по кожному виду вихідної продукції, і звуження
ділянки обліку для подальшого дослідження причин перевитрат (якщо
це доцільно).
Загальновизнаним є той фактів, внутрішньогосподарський облік
є стратегічно важливою частиною процесу регулювання господарської
діяльності,
проте,
попри
свою
важливість,немає
єдиного,загальноприйнятого принципу його організації. Основною,
об’єктивною причиною є те, що методологія управління витратами
різна, і залежить від сфери і напрямків діяльності. На
сільськогосподарських підприємствах питанням калькуляції та
визначення нормативної собівартості займалось велика кількість
вчених-економістів, зокрема: Ф.Ф. Бутинець, В.Г.Линник, Ю.Я.
Литвин, А.П. Михалкевич , П.Т. Саблук, І.Б. Садовська, Л.К. Сук та
інші.
Метою написання статті є: визначення ролі управлінського
обліку на сільськогосподарських підприємствах, а також розробка
рекомендацій щодо його вдосконалення.
Виклад основного матеріалу. Управлінський облік – запорука
успіху для організації будь-якого підприємства,в тому числі
сільськогосподарського підприємства. Згідно наказу Міністерства
аграрної політики від 18.05.2001 р. № 132 усі виробничі витрати
понесені сільськогосподарськими підприємствами поділяються на
постійні, змінні та умовно-змінні.
Величина змінних витрат визначається кількістю виходу готової
продукції, а умовно-змінних площею посіву [3].
Проте специфікою організації
обліку витрат є те, що в
сільському господарстві вони носять сезонний характер, тому
розглядаючи методи калькуляції, які тут застосовуються, необхідно
враховувати наступні особливості роботи сільськогосподарських
підприємств:
1) Тривалість виробничого процесу. Для різного роду
сільськогосподарської продукції, операційний цикл різний (в
залежності від рослинної групи до якої відноситься продукція).
2) Низька ймовірність навіть приблизного розрахунку
можливого випуску продукції, що зумовлена факторами, на які
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підприємство впливу немає (природно-кліматичні умови).
3) Неритмічність випуску продукції тваринництва, що зумовлює
складання місячних нормативних калькуляцій, і одночасно
підвищення трудомісткості облікового процесу.
4) Наявність супутньої продукції, яка потребує відображення в
обліку,і відсутність чіткої методики розрахунку її вартості.
В умовах динамічності середовища, інтенсивності інвестиційних
та інноваційних процесів, слід чітко визначати основні цілі діяльності,
а також максимально спрямувати реалізацію їх на задоволення потреб
споживачів, проте не можна й забувати про те що при організації
виробничого процесу облік в сільському господарстві є унікальним,і
потребує включенню до собівартості таких нетрадиційних для галузей
економіки витрат, як витрати на збереження,підвищення родючості
грунтів, тощо.
Як зазначає Н.В.Тлучкевич [4] важливим етапом калькуляції
витрат і розрахунку собівартості продукції належить вибору методу
калькулювання
який
може
використовуватись
на
сільськогосподарському підприємстві. Основними методами, які
найбільш ефективні для організації обліку витрат є:
1) Нормативний метод – суть цього методу полягає в складанні
нормативної калькуляції по кожному виду продукції. До собівартості
включаються постійні і змінні витрати, облік ведеться по нормативних
відхиленнях, які виникають в процесі виробництва.
Перевагою його є можливість попереднього визначення
майбутньої собівартості продукції, та оперативний контроль за зміною
витрат.
Недоліком – велика кількість розрахунків, пов’язаних з
нормуванням. Даний метод є найбільш ефективним за умови
стабільності факторів (чого ми не бачимо у сільськогосподарських
підприємствах), зміна яких коливається в межах невеликого діапазону.
Застосування його є не завжди ефективним, адже він може точно
спрогнозувати лише деякі статті калькуляції. Проте, це основний
метод який повинен використовуватись с/г підприємствами, для того
щоб, визначати майбутню можливість підприємства бути
конкурентним у своїй галузі. Нормативні витрати варто визначати як
на одиницю продукції (р., п.), так і на весь обсяг виробництва.
Нормативні витрати в сільському господарстві - це витрати за
конкретних природно-кліматичних і організаційно-технологічних
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умов виробництва та нормативної продуктивності землі і тварин,
різних видів ресурсів, діючих норм виробітку і витрат праці.
Понаднормативні витрати необхідно відображати у призначених
на те документах, що дозволить в оперативному порядку приймати
рішення щодо встановлення їх причини та винуватців і вжити заходів
для ліквідації і уникнення їх в майбутньому[5].
А.А. Клименко зазначає, що метод обліку нормативних витрат
має свої недоліки,і при веденні такого обліку, оперативний контроль
унеможливлюється [6].
2) В рослинництві характерні такі етапи виробничого процесу як
обробіток грунту, посів, догляд за посівами і збір урожаю. У
тваринництві залежно від видів тварин технологія вирощування
біологічних активів і сільськогосподарської продукції не збігається в
часі. Наприклад, для вирощування великої рогатої худоби можна
виділити такі періоди виробництва:
народження, відлучка,
випоювання, сортування залежно від цілей подальшого утримання. Це
потребує здійсненню деталізації витрат за кожною відповідною
стадією виробництва, які обумовлені біологічними законами росту
рослин і тварин.
Для достовірного, періодичного, деталізованого обліку, аналізу і
контролю витрат у процесі виробництва на сільськогосподарських
підприємствах слід застосовувати попередільний метод обліку, який
є видом попроцесного методу, при якому витрати формуються за
кожним переділом (етапом) на основі первинної документації та
нагромаджуються послідовно в міру завершеності виробничого
процесу (настання останнього етапу).
Разом з тим, виробничий процес в сільському господарстві
характеризується різною тривалістю операційних циклів протягом
року та відмінною від інших галузей економіки технологією
виробництва продукції рослинництва і тваринництва.
Що стосується потреб керівництва, то інформації нормативного
та попередільного[7] методів для прийняття управлінських рішень
недостатньо, тому для внутрішньої звітності підприємствам доцільно
використовувати метод обліку витрат і калькулювання собівартості
―директ-костинг‖, використання якого дозволяє виявляти найбільш
рентабельні види продукції та приймати відповідні рішення щодо їх
виробництва.
З метою планування, обліку і контролю діяльності структурних
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підрозділів на сільськогосподарських підприємствах доцільно
використовувати метод обліку за центрами відповідальності
(сегментами). Застосування даного методу в практиці управлінського
обліку дозволить підвищити точність калькуляційних розрахунків, а
також виявити у якому центрі відповідальності були здійснені
перевитрати, застосовувати різноманітні бази розподілу непрямих
витрат по структурних підрозділах і видах продукції та проводити
аналіз і контроль результатів діяльності окремих центрів
відповідальності.
Крім вищезгаданих методів обліку витрат в практиці
сільськогосподарських підприємств залежно від поставлених завдань
управлінського обліку, можна використовувати і такі методи, як[8]:
- таргет - костинг – для встановлення доцільності виробництва
того чи іншого виду продукції при різній технології його
вирощування. При цьому реалізаційна ціна може визначатися як
маркетинговою службою підприємства, так і державою. Тут також
слід зазначити недосконалість даного методу,адже майбутня ціна буде
суттєво завищеною, що зумовлюється мінімізацією економічних
ризиків пов’язаних з виробництвом даного виду продукції;
- бенчмаркінг – для порівняння показників і якісних параметрів
у межах підприємств, підрозділів (ферм, бригад);
- вартісний аналіз – для планування витрат та фінансовогосподарської діяльності підприємства.
Висновки. Управлінський облік відіграє дуже важливу роль для
повноцінного функціонування сільськогосподарського підприємства,
тому його методика, організація і реалізація повинна постійно
удосконалюватись, і здійснюватися в таких напрямках:
1.Розробка нормативно-правових актів з питань регулювання та
організації управлінського обліку.
2.Загальнообов’язковість його ведення.
3.Деталізація тільки необхідної інформації.
4. Удосконалення методів обліку витрат за центрами
відповідальності і калькуляції собівартості виготовленої продукції.
5. Розробка заходів щодо реалізації управлінської інформації.
6. Врахування даних внутрішньогосподарського обліку при
прийнятті управлінських рішень.
7.Розробка системи матеріального стимулювання працівників що
здійснюють управлінський облік.
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Постановка проблеми. Прибуток підприємства є головною
метою підприємницької діяльності. Він створює базу економічного
розвитку не лише підприємства, а й держави, оскільки податок на
прибуток є одним із головних надходжень які поповнюють державну
казну. Проте за останні роки набуло чимало крити щодо недоліків
податкового законодавства, зокрема і податку на прибуток. Один із
виходів з такої ситуації – це прийняття Податкового Кодексу.
Оскільки він є головним законодавчим актом, що регулює усі
податкові взаємини в суспільстві та застосовується до всіх податків і
зборів. Прийняття Податкового Кодексу можна вважати як найбільш
обговорюваною подією для підприємців та простих громадян. Слід
відзначити, що норми кодексу мають як позитивний, так і негативний
вплив на оподаткування прибутку. Немало компаній змушені
переглянути й перебудувати свої бізнес-процеси. В свою чергу зміни
законодавчого податкового регулювання спричинили багато
критичних зауважень щодо суб'єктів підприємницької діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Податок на прибуток
завжди був дискусійною категорією і її дослідження ніколи не
втрачало актуальності. Проблематику сутності та реформування щодо
податку на прибуток підприємств відображено в працях багатьох
вітчизняних вчених-економістів, серед них: Ф.Ф. Бутинець, М.Я.
Дем'яненко, Г.Г. Кірейцев, Л.М. Кіндрацька, Н.М. Ткаченко, О.В.
Єфімова, В.В. Ковальов та інші. Проте, певні аспекти даної
дискусійної категорії потребують додаткового вивчення та
доопрацювання.
Цілі статті. Основною метою статті є розкриття суті
виникнення протиріч при оподаткуванні прибутку. Здійснення
порівняльно-правової
характеристики
сучасних
тенденцій
оподаткування прибутку отриманого від діяльності підприємств, в
контексті Податкового кодексу. Дана характеристика дасть змогу
визначити перспективні напрями вдосконалення податку на прибуток
з урахуванням позитивних та негативних впливів Податкового
Кодексу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Нововведений
Верховною радою України Податковий кодекс від 01.01.2011р. який
по-суті має вирішувати питань по врегулюванню протиріч стосовно
податку на прибуток, певною мірою їх не тільки не вирішує а й
загострює. Проте потрібно зауважити на позитивні зміни які були
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внесені Податковим кодексом, стосовно полегшення здійснення
бухгалтером податкового обліку, щодо оподаткування прибутку.
Також ці зміни, полегшують функціонування підприємства в сфері
податкової діяльності.
Так, із позитивних змін ми можемо відразу відмітити про
поступове зменшення ставки податку на прибуток, яка буде зменшена
до 16 %. (табл.1). Що в першу чергу полегшує податкове зобов’язання
підприємства.
Таблиця 1.
Основні ставки податку на прибуток підприємств в Податковому
кодексі України
Ставки
податку на
прибуток, %

Об’єкт
оподаткування, до
якого
застосовується
ставка податку

Номер статті,
пункту, підпункту,
що регламентує
ставку податку
ПКУ

Термін дії ставки
податку

п. 10 підрозділу 4
розділу ХХ ПКУ

з 1 квітня 2011 року
по 31 грудня 2011
року включно
з 1 січня 2012 року по
31 грудня 2012 року
включно
з 1 січня 2013 року по
31 грудня 2013 року
включно
з 1 січня 2014 року по
31 грудня 2014 року
включно

23 %

21 %

19 %

Прибуток,
який
визначається
відповідно до пп.
134.1.1 п. 134.1 статті
134 ПКУ

16 %

Відповідно до ухвалення Податкового кодексу в представленому
варіанті, може зробити Україну більш конкурентоспроможною на
ринку міжнародних фінансових потоків – інвестицій, кредитів тощо.
Ставка податку на прибуток для підприємств, яка буде знижена до 16
%, буде нижчою, ніж у більшості сусідніх з Україною країн, що має
забезпечити певний приплив фінансів. Причому великому бізнесу
стане вигідніше розміщувати свої виробництва в Україні.
Податковим кодексом України передбачено не лише зміни
ставок податку на прибуток, а й зміни порядку його адміністрування.
Платник податку повинен забезпечувати накопичення в регістрах
бухгалтерського обліку інформації про доходи, витрати, тимчасові та
постійні податкові різниці для складення декларації з податку на
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прибуток.
Тобто
відбувається
зближення
податкового
і
бухгалтерського обліків. Дане зближення є позитивним результатом,
оскільки полегшується робота бухгалтера в сфері податкового обліку,
а також дає змогу більш точно визначити оподаткований прибуток.
Так, поняття «скоригований валовий дохід» та «валові витрати»
в новоприйнятому Податковому кодексі були замінені на «витрати
(доходи), що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування».
Прослідковуються наближення даних податкового та бухгалтерського
обліків.
Суттєву роль Податковий Кодекс України відіграє на стадії
визначення доходів і витрат. Важлива новація стосується дати
визнання доходів від продажу товарів (робіт, послуг), визначеної в ст.
137 Податкового кодексу. Дохід від реалізації товару тепер визнається
за датою переходу покупцеві права власності на такий товар.
Відповідно дохід від надання послуг (виконання робіт) визнається за
датою складання акта чи іншого документа, оформленого відповідно
до вимог законодавства, який підтверджує надання послуг (виконання
робіт). Тобто факт отримання оплати за товари (роботи, послуги)
тепер взагалі не впливає на формування оподатковуваного прибутку (в
тому числі дата отримання авансу не вважається датою отримання
доходу).
Слід зазначити досить чітке зауваження В.Гавриленка [3], О.
Олійник [7], щодо незрозумілого трактування Податковим кодексом
віднесення загальновиробничих витрат. Відповідно до п.138.1 і п.138.6
– 138.9 витрати операційної діяльності включають собівартість
реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, куди входять
тільки прямі і інші прямі витрати. Тобто не було зрозуміло відносяться
загальновиробничі витрати до виробничої собівартості чи ні. Проте
зміни які відбулися першого серпня 2011 р. вирішили проблему щодо
витрат операційної діяльності. Тепер загальновиробничі витрати є
включені до складу собівартості і виключені із складу інших витрат.
Таким чином, усунуто одну з найбільших вад Податкового кодексу та
приведено у відповідність із загальноекономічними правилами. Ця
зміна вирішує проблему виділення загальновиробничих витрат із
собівартості готової продукції, що дає можливість більш точніше
складати податкову звітність.
Що стосується витрат операційної діяльності, то вони
визначаються відповідно пунктам 138.4, 138.6 – 138.9, 138.11 статті
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138 нового Податкового Кодексу, а також 138.2, 138.11, і пунктів 140.2
– 140.5. і інших статей даного кодексу. Досить велика класифікація
витрат, не дає змоги легко визначити оподаткований прибуток. Тобто
знову помічаємо негативну позицію, оскільки для правильного
визначення прибутку який оподатковується бухгалтеру потрібно
провести так би мовити
невелику «наукову діяльність», і
ознайомитися із цими пунктами Податкового кодексу детальніше.
Щодо визначення самої бази оподаткування прибутку то згідно
Податкового кодексу ми не враховуємо амортизаційні відрахування.
Тому база оподаткування прибутку визначається шляхом зменшення
суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів,
виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат. Вилучення
амортизації із розрахунку зумовлено зміною в Податковому кодексі
нарахування амортизації і було вилучено податкового методу не.
Більше того це пов’язано із класифікацією груп основних засобів та
інших необоротних активів на 16 груп та нематеріальних активів на 6
груп.
Особливо привабливою виглядає пільга, яка міститься у п. 154.6
Податкового кодексу - так звані «податкові канікули», коли при
виконанні певних умов на період з 01.04.11 р. до 01.01.16 р.
застосовується ставка податку на прибуток 0%. Це в першу чергу
зменшує податкове навантаження. Конкретніше це стосується
підприємств, утворених після 01.04.11 р. (за винятком утворених
шляхом реорганізації, приватизації та корпоратизації). Також діючих
підприємств, у яких протягом трьох послідовних попередніх років
щорічний обсяг доходів не перевищував 3 млн. грн., а
середньооблікова кількість працівників не перевищувала 20 осіб. Дана
ставка також застосовується для підприємств , які були зареєстровані
як платники податку до введення Податкового кодексу, проте обсяг
виручки від реалізації продукції (товарі, робіт, послуг) складав менше
1 млн. грн.,а середньооблікова кількість працівників складала 50 осіб.
Дані податкові канікули можна вважати досить позитивним моментом
змін який вніс Податковий кодекс, що полегшує роботу як для
бухгалтера так і самого підприємства.
На 10 років звільняється від оподаткування прибуток,
отриманий суб’єктами господарювання, які надають готельні послуги
у готелях категорій "п’ять зірок", "чотири зірки" і "три зірки" ,
підприємства
легкої
промисловості,
літакобудування,
524

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

машинобудування для агропромислового комплексу та багато інших.
Звільнені від оподаткування кошти суб’єкти господарювання зможуть
спрямувати
на
переоснащення
матеріально-технічної
бази
підприємства та запровадження новітніх технологій.
Зі сприятливих нововведень для бізнесу можна назвати рішення
віднести маркетинг до витрат що враховуються при обчисленні
об’єкта оподаткування. Крім того, значним досягненням стало
впровадження прискореного методу амортизації, що дозволить
розширити інвестиційний ресурс українських підприємств. Одночасно
кодексом встановлено обмеження для включення до складу витрат що
враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування виплат роялті на
користь нерезидента або юридичної особи. Тобто нерезиденти які
звільнені від сплати податку чи сплачують його за іншою ставкою та
фізичної особи, що перебуває на спрощеній системі оподаткування.
У цілому, на нашу думку не зважаючи на безліч нових технічних
змін і доповнень, податок на прибуток залишається украй
неефективним. В принципі суттєвого покращення не відбудеться. Такі
полегшення як звільнення від сплати податку на прибуток на певний
період для нових підприємств, є малоефективними. Через те, що
зазвичай ті нові підприємства, які виходять на ринок, багато з них ще
не мають прибутку і не платять податок на прибуток за сьогоднішніх
умов.
Висновки. Так змін в позитивну сторону саме в оподаткуванні
прибутку є достатніми щоб перекрити його негативні позиції. Проте із
скороченням в Податковому кодексі ставку податку на прибуток, на
нашу думку розширюється його база оподаткування. У результаті,
зниження фіскального тиску на бізнес може виявитися не таким вже і
відчутним. Більш того, додаткові норми, що регламентують порядок
розрахунку податкових зобов`язань, ускладнять звітність. Звичайно
слід відмітити, що позитивним з теоретичної точи зору є об’єднання
всіх податків в єдиному документі. Але, враховуючи ту кількість змін
і доповнень, яка була внесена в цей документ, стверджувати, що він
став менш суперечливим, аніж ті закони, які існують на сьогоднішній
день по окремих податках, ми не можемо.
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Постановка проблеми. На результати вирішення пріоритетних
завдань соціально-економічного розвитку України великою мірою
впливає активність використання інтелектуального потенціалу
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суспільства, значна частина якого зосереджена в системі освіти і
науки. Місце та роль країни у сучасному світі суттєво залежать від
рівня її розвитку, здатності створювати і використовувати високі
наукомісткі технології. Необхідність підвищення ефективності
діяльності ВНЗ як виробників особливого товару, що набуває форми
освітніх послуг, потребує оновлення усталених підходів до організації
цієї діяльності як з боку держави, так і з боку безпосередньо
навчальних закладів.
Управління діяльністю вищого навчального закладу має свої
специфічні особливості. Це, зокрема, належність до бюджетних
установ, котрі є складовою бюджетної системи країни і беруть участь
у виконанні як дохідної, так і видаткової частини бюджету, виконуючи
кошторис доходів і видатків; бюджетні установи відносяться до
одного з різновидів установ некомерційного характеру, для яких
отримання прибутку не є метою діяльності; бюджетні установи не
наділяються оборотними коштами, їхній фінансовий стан визначається
своєчасністю та повнотою надходження асигнувань з відповідних
бюджетів.
Аналіз наукових досліджень. Проблеми теорії і практики
управлінського обліку висвітлені у працях О.С. Бородкіна, Б.І.
Валуєва, Ф.Ф. Бутинця, Г.М. Давидова, М.В. Кужельного, Л.М.
Кіндрацької, Л.В. Нападовської, В.В. Сопка та інших. Проте питання
запровадження управлінського обліку у навчальних закладах різних
рівнів акредитації вимагають додаткових досліджень, оскільки
освітній діяльності притаманні суттєві особливості.
Мета статті. Метою роботи є дослідження особливостей
організації управлінського обліку в державному ВНЗ, спрямованого на
підвищення якості освіти, необхідної для подальшого розвитку країни.
Основний матеріал. Освіта є сферою реалізації конкретної
суспільної діяльності як певним чином організована система,
спрямована на досягнення конкретних цілей. Її функціонування
передбачає необхідність налагодження власного ефективного
механізму, зумовленого специфікою освіти як суспільного блага, що
належить передусім до неринкових, неприбуткових сфер діяльності й
не може продукуватися і розподілятися переважно за допомогою
ринкового механізму. Водночас механізм функціонування освітньої
галузі обов’язково охоплює економічні аспекти: покриття витрат
доходами, економію ресурсів, ефективніше використання коштів та ін.
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[2, с. 657].
Не дивлячись на наявність великої кількості наукових
досліджень, система обліку у вищих навчальних закладах потребує
суттєвого вдосконалення, оскільки не надає повної та вичерпної
інформації про діяльність вузу його керівництву для прийняття
збалансованих й ефективних управлінських рішень.
Формування інформаційної системи управління можливе на
основі організації й розвитку управлінського обліку, покликаного
забезпечувати необхідною об’єктивною та оперативною інформацією
всі рівні управління ВНЗ.
Система управління ВНЗ передбачає формування відповідної
інформаційної системи, з використанням даних якої управлінські
рішення будуть обґрунтовані, а їх основне спрямування – підвищення
якості освіти. Таку інформацію можна отримати в процесі
функціонування управлінського обліку ВНЗ як складової системи
управління [5].
Управлінський облік в ВНЗ – це частина інформаційної системи,
функціонування якої забезпечує формування релевантної інформації,
придатної для використання на всіх рівнях управління, відповідно до
повноважень керівників цих рівнів, спрямованих на підвищення якості
освіти.
Необхідність впровадження управлінського обліку у ВНЗ
підтверджується змінами умов діяльності державних навчальних
закладів. Суттєво на це впливає відносна свобода ухвалення рішень,
зокрема за такими позиціями: додатковий набір студентів (понад
державне замовлення); обрання партнерів по освітній та іншій
діяльності; ціноутворення на освітні й інші послуги; розподіл коштів
спеціального фонду.
Науково обґрунтована класифікація витрат суттєво впливає на
чіткість побудови методики обліку витрат, що виникають у процесі
надання освітніх послуг. К.О. Полозюк вважає, що для організації
фінансового й управлінського обліку у ВНЗ потрібно витрати
класифікувати за економічним змістом (елементами і статтями
витрат), тобто групування витрат освітніх установ слід здійснювати за
такими елементами: матеріальні витрати; витрати на оплату праці;
відрахування на соціальні потреби; інші витрати. Також є можливість
використання в освітніх установах методів обліку витрат, які
застосовують у сфері матеріального виробництва, а також різних
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способів калькулювання робіт, послуг [5].
У ВНЗ доцільно використовувати позамовний метод обліку
витрат у поєднанні з елементами нормативного методу. Оскільки
замовленням в освітній установі є курс (рік) навчання за відповідними
спеціальностями, за якими здійснюється підготовка студентів, термін і
форма навчання. Витрати освітніх установ на навчання
розподіляються між усіма курсами навчального процесу з підготовки
студентів. Наприкінці кожного навчального року визначають
собівартість навчання одного студента, а наприкінці всього терміну
навчання – собівартість навчання одного фахівця.
В умовах розвитку ринкових методів управління значно
посилюється роль калькулювання освітніх послуг. Правильний
розрахунок собівартості освітніх послуг значною мірою підвищує
якість процедури управління витратами і забезпечує обґрунтованість
встановлення цін на освітні послуги. У зв’язку з цим питання
вдосконалення калькуляційної роботи в освітніх установах слід
приділяти особливу увагу. За об’єкт калькулювання за основною
освітньою діяльністю в навчальних установах беруть вартість
навчання за різними спеціальностями, формами й термінами.
Калькуляційним періодом може бути півріччя, навчальний рік і
повний термін навчання.
Сучасний ВНЗ являє собою складну динамічну систему.
Складність системи визначається різноманіттям видів діяльності:
підготовка фахівців різного рівня, виконання наукових досліджень,
допоміжні напрями роботи. При цьому всі напрямки діяльності
взаємозалежні, як на рівні виробничих процесів, так і на
організаційному рівні.
Через різноманіття своєї діяльності державний ВУЗ має складну
виробничу структуру. Основними ланками цієї структури є: ректорат,
факультети, кафедри і допоміжні підрозділи. Факультети і кафедри
виконують основне завдання ВУЗу - підготовку фахівців. На
факультетах і кафедрах працює основний контингент співробітників
ВУЗу - професорсько-викладацький персонал. Ректорат здійснює
вироблення стратегічної політики, оперативне управління і контроль
за виконанням прийнятих рішень.
Допоміжні підрозділи (відділ головного механіка і енергетика,
відділ матеріально-технічного постачання, відділ капітального
будівництва і ремонту, бухгалтерія, планово-фінансовий відділ та
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інші) здійснюють господарську діяльність. Організаційна структура
допоміжних підрозділів складна і різноманітна.
Серед
важливих
напрямків
управлінського
обліку
виокремлюється облік за центрами відповідальності, що якнайбільше
відповідає потребам управління вищим навчальним закладом на
сучасному етапі його розвитку. Це певною мірою пов’язане зі
значними труднощами здійснення централізованого контролю через
складну організаційну структуру вищого навчального закладу.
Організаційну структуру сучасного ВНЗ, аналогічно великому
підприємству, доцільно розглядати як сукупність різних центрів
відповідальності, пов'язаних лініями відповідальності, по яких
здійснюється рух інформації, необхідної для ухвалення рішень на усіх
рівнях управління. По суті йдеться про децентралізовану систему
управління, яка базується на різному ступені фінансової
відповідальності керівників підрозділів.
Децентралізована організаційна структура має переваги в
порівнянні з централізованою, припускаючою управління зверху
"вниз". Ці переваги, в першу чергу, пов'язані зі свободою керівників
центрів відповідальності в ухваленні управлінських рішень [3].
Керівник центру відповідальності має в розпорядженні точнішу і
деталізовану інформацію по увірених йому напрямах діяльності, що,
безперечно, впливає на обгрунтованість і оперативність управлінських
рішень, що приймаються на цьому рівні.
Незалежно
від
розмірів
структурного
підрозділу
в
управлінському
обліку
виділяється
чотири
типи
центрів
відповідальності (центри витрат, доходів, прибутку, інвестицій), що
характеризуються різною мірою фінансової відповідальності і
управлінських повноважень керівників центрів.
Практично усі розглянуті типи центрів відповідальності можуть
мати місце в системі управління вищим навчальним закладом.
Децентралізовану систему управління ВНЗ, засновану на різній мірі
фінансової відповідальності керівників підрозділів, представимо у
вигляді наступної таблиці 1.
Конкретне наповнення цієї таблиці може бути здійснене на
основі аналізу існуючої організаційної структури навчального закладу
з метою виявлення найбільш витратних і найбільш прибуткових
структурних підрозділів.
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Таблиця 1
Центри відповідальності ВНЗ
№
з/п
1.

Тип центрів
відповідальності

Центр витрат

2.
Центр прибутку

Структурні підрозділи
ВНЗ
Обслуговуючі
кафедри, транспортний
відділ, бібліотеки,
міжнародний відділ,
бухгалтерія, науководослідні інститути
Випускаючі кафедри,
деканати, філії ВУЗу,
видавничоредакційний відділ,
гуртожитки,
спортивний комплекс

3.
Центр інвестицій

ВНЗ

Відповідальність
керівників
Керівники даних центрів
відповідають лише за
формування
витрат,
впливу на доходи та
інвестиції
вони
не
здійснюють.
Керівники даних центрів
відповідають
за
формування фінансових
результатів, а також за
доходи і витрати.
Керівник даного центру
відповідає за доходи та
витрати, а також за
ефективність
використання
інвестованих коштів в
його діяльність.

Віднесення підрозділів ВНЗ до певного типу - завдання складне,
що є перевагою керівництва університету, ефективному рішенню якої
сприятиме періодичне проведення ABC -аналізу. Складність цього
завдання визначається, передусім, існуючою організаційною
структурою ВНЗ, яка включає десятки структурних підрозділів і що
вимагає багатоетапного аналізу [3].
На першому етапі аналізу мають бути піддані найбільші
госпрозрахункові підрозділи (факультети, філії, інститути та ін.),
діяльність яких розглядається з позицій управлінського обліку як
процеси.
На другому етапі аналізуються структурні одиниці кожного
госпрозрахункового підрозділу, що розглядаються з позицій
управлінського обліку як бізнес-одиниці.
Третій етап - аналогічно аналізуються функціональні структурні
підрозділи, що традиційно забезпечують життєдіяльність ВНЗ з метою
виділення підрозділів з найбільшими витратами (на відміну від
госпрозрахункових підрозділів, мета аналізу яких - виділення
підрозділів з найбільшими доходами).
531

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

Складовою управлінського обліку є бюджетування, яке виконує
функції центральної ланки управлінського обліку. Під бюджетуванням
розуміється зміст бюджетного управління, що передбачає планування
бюджету відповідно до цілей і планів ВНЗ, а також контроль, аналіз і
регулювання діяльності. За затвердженим бюджетом формалізують і
організовують роботу підрозділів ВНЗ згідно із загальними цілями.
Основними елементами бюджетування в державних навчальних
закладах, які забезпечують зв'язок між управлінським обліком і
системою менеджменту якості освіти, є бюджети кафедр та звіти про
їх виконання відповідно до критеріїв якості роботи кафедр .
З метою складання бюджету діяльності ВНЗ на навчальний рік
необхідно здійснювати процедури прогнозування попиту на освітні
послуги для планування й аналізу контингенту студентів.
Для забезпечення ефективності системи управління ВНЗ в
сучасних умовах господарювання бюджетування повинне охоплювати
усі види діяльності і джерела фінансування, що відповідають їм. На
відміну від комерційних організацій процес бюджетування ВНЗ має
специфічні особливості, передусім це стосується багатоканального
фінансування ВНЗ і необхідності наслідування принципу
одноманітності у формуванні бюджетів, їх контролі, аналізі і оцінці.
Структура інтегрального бюджету ВНЗ включає взаємозв'язану
систему фінансових і операційних бюджетів. До складу операційних
бюджетів, що враховують особливості діяльності ВНЗ, включаються
бюджети центрів відповідальності і централізовані бюджети. До
складу фінансових бюджетів включаються: бюджет доходів і витрат,
бюджет руху грошових коштів , управлінський баланс.
Бюджет ВНЗ у своїй прибутковій частині повинен відбивати
джерела доходів, характерні для усіх державних ВНЗ :
- фінансування з державного бюджету;
- фінансування з місцевих бюджетів;
- власні доходи університету.
Деталізація доходів ВНЗ носить індивідуальний характер і її слід
розглядати при складанні бюджету конкретного ВНЗ. Витратна
частина бюджету відбиває напрями витрачання засобів, де
виділяються:
- фонд оплати праці;
- фонд платежів до державних фондів;
- фонд розвитку матеріально-технічної бази внз;
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- фонд соціальної підтримки студентів і співробітників;
- фонд платежів в державний і місцевий бюджети по податках;
- резервний фонд і інші фонди.
Деталізація витрат по кожному з фондів повинне здійснюватися
відповідно до прийнятих Міністерством фінансів України КВЕД
України.
Період бюджетування залежить від управлінських завдань ВНЗ,
тому доцільно складати бюджет на рік з поквартальним розбиттям,
пов'язуючи цей часовий інтервал з періодичністю складання
фінансової звітності. Це дозволить розширити аналітичні можливості
бюджетування.
Інформація, що міститься в операційних бюджетах,
використовується як для складання фінансових бюджетів, так і для
оперативного управління діяльністю підрозділів.
Після формування принципової структури операційного і
фінансового бюджетів, розробки форм бюджетів і їх внутрішньої
структури слід провести заходи по формуванню класифікаторів
бюджетів і бюджетних статей і закріпленню повноважень за
відповідальними особами по роботі з бюджетами.
Висновки. Керівництво всіх навчальних закладів активно
працює над формуванням змісту нового механізму управління,
здатного адекватно реагувати на всі зміни у джерелах фінансового
забезпечення, а також на вимоги ринку праці. Новий напрям
управління, в основі якої лежить свобода у прийнятті управлінських
рішень, зумовив потребу в формуванні інформаційної системи щодо
якості освітніх послуг та ефективності управлінських рішень. Одним
із напрямів управлінського обліку, який найбільшою мірою відповідає
потребам управління ВНЗ на сучасному етапі їх розвитку, є
організація обліку за центрами відповідальності. Для освітніх установ
основним методом калькулювання собівартості є позамовний метод з
елементами нормативного, де об’єктом обліку виступає вартість
навчання одного студента. Для складання бюджету діяльності ВНЗ на
звітний період слід прогнозувати попит на освітні послуги.
Незважаючи на розробку низки теоретичних і практичних
досліджень щодо формування й виконання кошторисів бюджетних
установ, слід констатувати, що на сьогодні недостатньо уваги
приділяється проблемам управлінського обліку і звітності про доходи
та витрати ВНЗ, а теоретичні, методологічні й практичні питання
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управлінського обліку в сфері вищої освіти не отримали належного
розвитку. Відтак нагальним є поглиблення досліджень у цій сфері.
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У статті розглянуто основні бухгалтерські комп’ютерні програми, що
дозволяють здійснювати облік фінансових інвестицій; їх переваги та недоліки.
Запропоновано пропозиції щодо удосконалення ведення бухгалтерського обліку
фінансових інвестицій при застосуванні інформаційних технологій на прикладі
програмного забезпечення ―1С: Бухгалтерія 7.7‖.
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The article considers the main accounting computer programs that allow maintaining
the accounting of financial investments, their advantages and disadvantages. Proposals on
improvement of financial investments accounting in using the information technologies on
example of software ―1C: Acco0unting 7.7‖ are suggested.
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Постановка проблеми. В останні роки створюється все більше
нових
програмних
продуктів,
призначених
для
ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Керівник
підприємства, що бажає мати повну й достовірну інформацію про
фінансові інвестиції, а також бухгалтер, що забезпечує керівника
такою інформацією, повинні розуміти, які проблеми можуть
виникнути при застосуванні тих чи інших комп’ютерних програм, так
як більшість із них вимагає адаптації до конкретних умов роботи
підприємств та вимог керівництва. Інформаційне забезпечення стало
невід’ємною складовою системи бухгалтерського обліку, без якої
неможливо уявити сучасну бухгалтерію. Воно таке ж важливе для
облікового процесу підприємства, як система документообороту та
наявність кваліфікованих обліковців. Використання інформаційних
технологій в бухгалтерському обліку фінансових інвестицій
забезпечує його оперативність, так як за допомогою довідкових
реєстрів та системи оперативного спостереження, без втручання
людини в розрахунки, можна отримати обороти та залишки по
кожному з рахунків. Вдало підібране та ефективно налагоджене
програмне забезпечення бухгалтерського обліку забезпечує
максимальну ефективність управління підприємством в цілому та
системи бухгалтерського обліку фінансових інвестицій зокрема.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у
вирішення питань щодо застосування інформаційних технологій в
бухгалтерському обліку внесли такі вітчизняні та зарубіжні науковці,
як: Ф.Ф. Бутинець, І.І. Гончар, С.В. Івахненков, Я.Д. Крупка,
І.В. Орлов ,В.І. Подольський, М.Г Радченко та інші. Проте ці
дослідження носили досить вузький характер або стосувалися обліку
цінних паперів в цілому, не враховуючи їх характеристик саме з
позиції фінансових інвестицій.
Постановка задачі. Метою статті є дослідження сучасного
стану автоматизації бухгалтерського обліку фінансових інвестицій.
Відповідно до поставленої мети визначені наступні завдання:
– дослідження основних бухгалтерських комп’ютерних програм
з обліку фінансових інвестицій, аналіз їх переваг та недоліків;
– удосконалення функціональних можливостей програми ―1С:
Бухгалтерія 7.7‖ у частині обліку фінансових інвестицій;
– розробка рекомендацій щодо покращення організації
бухгалтерського обліку фінансових інвестицій у частині побудови
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аналітичного обліку.
Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах проблема
автоматизації бухгалтерського обліку залишається однією з
актуальних і складних, так як створення нового програмного
забезпечення викликає ряд проблемних питань, що, в свою чергу,
потребують вирішення. Щодо комп’ютеризації бухгалтерського
обліку фінансових інвестицій ці проблеми можна пояснити:
– неефективним
організаційним
механізмом
адаптації
комп’ютерних програм з ведення бухгалтерського обліку до потреб
управління;
– відставанням теоретичних досліджень ключових напрямів
розвитку методології бухгалтерського обліку, обумовлених
виникненням нових організаційно-правових форм підприємств, що
спричиняє несвоєчасне їх врахування при розробці відповідних
програмних продуктів;
– відсутністю теоретично обґрунтованої системи звітності
(зокрема її розкриття в програмах для ведення бухгалтерського
обліку), здатної забезпечити зниження складності й тривалості
процесу управління фінансовими інвестиціями.
Як наслідок з цього маємо несвоєчасне отримання інформації
щодо здійснених фінансових інвестицій та, звідси, неефективне
управління інвестиційними процесами.
Доступність сучасних комп’ютерних мов та зростання рівня
комп’ютерної грамотності фахівців в області економіки та
бухгалтерського обліку дозволяють створювати в короткий час
програмні продукти високої якості з необхідним набором функцій.
Звичайно, набір додаткових призначених для користувача функцій у
програмах може бути різним, тому системи автоматизованої обробки
даних обліку слід розглядати: за можливостями вирішення завдань
всієї бухгалтерії; за складом і глибиною розв’язуваних завдань; за
реалізацією функцій обміну інформацією [2, 4].
Ринок програмного забезпечення представлений широким
спектром програмних продуктів, призначених для ведення
бухгалтерського обліку фінансових інвестицій. Вибір необхідного
програмного продукту залежить від багатьох факторів, серед яких
можна назвати розмір підприємства, особливості його діяльності, а
також відповідність критеріям, які висуваються підприємствами, що
здійснюють автоматизацію системи обліку [3].
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Поширеними бухгалтерськими комп’ютерними програмами, що
дозволяють здійснювати облік фінансових інвестицій є [4, 5]:
 ―1С: Бухгалтерія 7.7.‖: операції з фінансовими інвестиціями
вводяться вручну та за допомогою типових шаблонів, спеціальна
звітність за операціями з фінансовими інвестиціями не передбачена.
Аналітичний облік фінансових інвестицій здійснюється з
використанням довідника ―Інвестиції‖ та ―Цінні папери‖.
 ―1С: Бухгалтерія 8‖ (автоматизація бухгалтерського й
податкового обліку): операції із цінними паперами здійснюються
проводками, введеними вручну та створеними за допомогою типових
шаблонів. В плані рахунків передбачено відкриття до субрахунку 351
―Еквіваленти грошових коштів‖ окремих аналітичних рахунків за
видами валют. Окремих довідників та субконто, призначених для
накопичення інформації про фінансові інвестиції, в програмі не
передбачено, хоча можливості щодо їх створення наявні. Наявні
широкі можливості щодо формування звітності за рахунками, зокрема
14 та 35.
 ―Парус-Підприємство 7.40‖ (комплексна система управління та
обліку малих та середніх підприємств): облік операцій з фінансовими
інвестиціями здійснюється за допомогою модуля ―Парус-Бухгалтерія‖.
Програмою не передбачено формування звітних форм відносно обігу
цінних паперів. Операції із цінними паперами здійснюються
проводками, введеними вручну.
 ―Галактика‖: облік фінансових інвестицій у системі ведеться за
допомогою контуру ―Бухгалтерський облік‖.
 ―Інфо-Бухгалтер 8‖: операції з фінансовими інвестиціями
вводяться в Журнал вручну, передбачені форми статистичної звітності
за інвестиціями.
 ―БЕСТ-ПРО‖: для відображення операцій з фінансовими
інвестиціями (вручну) призначені модулі ―Головна книга‖ та
―Проводки‖. Можливість ведення багаторівневого аналітичного обліку
фінансових інвестицій.
Всі вище наведені програмні продукти забезпечують облікове
відображення операцій з фінансовими інвестиціями. Вони дозволяють
забезпечувати підготовку, заповнення, перевірку й роздруківку
первинних і звітних документів довільної форми; безпомилково
робити арифметичні розрахунки; робити нагромадження підсумків і
вирахування відсотків довільного ступеня складності (зазначена
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вимога має особливе значення саме щодо ведення бухгалтерського
обліку фінансових інвестицій, операції з якими, як правило, вимагають
здійснення значної кількості складних розрахунків); забезпечувати
звертання до даних і звітів за минулі періоди (вести архів).
Проте, практично жодна з наведених програм не забезпечує
потреби управління в обліковій інформації щодо фінансових
інвестицій за ознаками, відмінними від їх строковості. Для того, щоб
забезпечити задоволення цих потреб, система повинна мати єдину
базу даних за поточним станом бухгалтерського обліку на
підприємстві й архівними матеріалами, будь-які відомості з якої буде
легко отримати відповідно до запиту користувача. Залежно від
особливостей обліку на підприємстві бази даних можуть мати різну
структуру, але в обов'язковому порядку повинні відповідати структурі
прийнятого плану рахунків, що задає основні параметри налагодження
системи на конкретну облікову діяльність.
Система інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку,
зокрема і фінансових інвестицій, повинна включати такі складові, як
уніфіковані системи формування довідників, документування та
визначення облікових показників [2, с. 14]. Впровадження такої
системи на підприємствах забезпечить ряд переваг, зокрема дозволить
спростити обліковий процес, а також отримати більш достовірну
облікову інформацію щодо фінансових інвестицій. Етапи облікового
процесу в комп’ютеризованій системі бухгалтерського обліку щодо
відображення операцій з фінансовими інвестиціями повинні
передбачати:
1. Документування господарських операцій щодо фінансових
інвестицій та формування інформаційної бази даних: введення
інформації з первинних документів; контирування документів;
формування бухгалтерських записів масиву інформації про
господарські операції з фінансовими інвестиціями.
2. Узагальнення облікових даних щодо фінансових інвестицій
та формування облікових регістрів: узагальнення бухгалтерських
записів в регістрах інформаційної бази.
3. Завершення звітного періоду, формування звітності і аналіз
отриманих результатів: виконання процедур закриття місяця; кінцевий
розрахунок підсумків оборотів та залишків на рахунках, зокрема і за
фінансовими
інвестиціями;
формування
кінцевого
балансу,
бухгалтерської та іншої звітності; аналіз отриманих результатів та
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підготовка інформації для прийняття рішень.
На сьогодні безперечним лідером за популярністю та тиражем
продажів є програми фірми «1С», яка відома завдяки своєму продукту
під назвою «1С: Бухгалтерія». Понад 84 % опитуваних бухгалтерів
(керівників підприємств) віддають перевагу програмному продукту
―1С: Бухгалтерія‖, як версії 7.7, так і версії 8.0 (8.1) [6]. Існує базова і
професійна різновиди цієї програми, а також їх різні модифікації,
призначені для використання в локальному та мережевому варіанті.
Почати працювати з «1С: Бухгалтерією» можна практично відразу
після її установки на комп’ютер навіть без попереднього
ознайомлення з документацією. Освоєння базових можливостей
програми: процедур ручного введення бухгалтерських записів і
одержання найбільш необхідних реєстрів, звітів, відомостей та
багатьох інших – цілком під силу навіть самому непідготовленому в
комп’ютерному відношенні бухгалтеру [4]. Таким чином, програма
―1С: Бухгалтерія‖ – це універсальна система, в основу якої покладена
базова модель бухгалтерського обліку. Впровадження пропозицій
щодо удосконалення ведення бухгалтерського обліку фінансових
інвестицій при застосуванні інформаційних технологій розглянемо на
прикладі даної програми. Діючу структуру синтетичного та
аналітичного обліку в програмі ―1С:Бухгалтерія 7.7‖ представлено на
рис. 1.
До основних шляхів удосконалення обліку фінансових
інвестицій можна віднести належну організацію аналітичного обліку
(збільшення розрізів аналітики) та впровадження форм внутрішньої
звітності за операціями за даним об’єктом. Аналіз можливостей
ведення аналітичного обліку фінансових інвестицій в програмі ―1С:
Бухгалтерія 7.7‖ показав, що його організація здійснюється на основі
використання довідника ―Інвестиції‖, який використовується також і
для ведення аналітичного обліку за капітальними інвестиціями. Така
побудова є не зовсім правильною, оскільки зазначений довідник не
може забезпечити необхідні розрізи як для фінансових, так і для
капітальних інвестицій, які мають свої особливості. Отже, доцільним є
створення окремого довідника ―Фінансові інвестиції‖.
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Рахунки

Аналітичні рахунки

Довідник

14 «Довгострокові
фінансові інвестиції»

Інвестиції

Інвестиції

35 «Короткострокові
фінансові інвестиції»

Цінні папери

Цінні
папери

Рис. 1. Структура синтетичного та аналітичного обліку в
програмі ―1С:Бухгалтерія 7.7‖ для обліку операцій з фінансовими
інвестиціями [5].
Для удосконалення обліку фінансових інвестицій пропонується
побудувати аналітичний облік таким чином, щоб можна було
забезпечити можливість отримати необхідні дані в наступних розрізах:
за строком дії (короткострокові та довгострокові), за джерелами
інвестування (власні кошти інвестора, запозичені і залучені), за
формою інвестування (прямі та портфельні), за формою вкладень
(пайові і боргові), за відношенням до виробничої діяльності (у
розвиток виробництва, у відновлення виробництва, у диверсифікацію
виробництва) [1].
Що стосується ведення бухгалтерського обліку фінансових
інвестицій, необхідно висувати наступні вимоги, які забезпечують:
введення їх аналітичного обліку за джерелами інвестування,
відношенням до виробничої діяльності, формою інвестування;
контроль за строком погашення фінансових інвестицій, суму
дивідендів, заплановану та фактично отриману за досліджуваний
період; формування звітів, які забезпечують отримання розгорнутої
інформації для прийняття управлінських рішень.
В сучасних умовах застосування інформаційних технологій
з'являються можливості ведення аналітичного обліку з будь-яким
рівнем деталізації та широкою номенклатурою аналітичних об’єктів.
При цьому забезпечується поєднання в одному робочому процесі
реєстрації операцій з фінансовими інвестиціями в розрізі синтетичних
та аналітичних рахунків. Контроль за відповідністю даних
аналітичного і синтетичного обліку забезпечується автоматично.
Висновок. При виборі програмного продукту для ведення
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бухгалтерського обліку фінансових інвестицій, необхідно враховувати
такі фактори: орієнтація на проблемно-орієнтовані системи; наявність
широких можливостей комп’ютерної системи та опрацьованих
методологічних рішень; облікові схеми повного циклу операцій з
фінансовими інвестиціями (надходження, переоцінка, реалізація). З
метою покращення функціональних можливостей програми
―1С:Бухгалтерія 7.7‖ запропоновано ряд заходів, серед яких:
покращити організацію аналітичного обліку (збільшення розрізів
аналітики) та впровадити форми внутрішньої звітності за операціями з
фінансовими інвестиціями. Для удосконалення обліку фінансових
інвестицій запропоновано побудувати аналітичний облік у таких
розрізах: строк дії, джерела інвестування, відношення до виробничої
діяльності, форм інвестування, форм вкладень. Використання
запропонованих
заходів
дозволити
покращити
ведення
бухгалтерського обліку фінансових інвестицій в умовах застосування
інформаційних технологій, забезпечити надання оперативної та
достовірної інформації користувачам фінансової звітності.
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У
статті розглянуто основні аспекти проблем збутової політики на
вітчизняних підприємствах та можливі напрямки її вдосконалення.
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The article reviews the main aspects of the business marketing problems and
possible directions for improvement.
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Постановка проблеми. Реформування сучасної економічної
системи є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження
економічних відносин ринкового спрямування. Одним із основних
складових що характеризують ринкову діяльність підприємства є
загальний обсяг збуту готової продукції.
Продукція
вироблена
підприємством,
повинна
бути
оптимальним чином продана тобто, з урахуванням всіх переваг і
побажань клієнтів, і з отриманням найбільшої вигоди. Тому головне
завдання будь-якого підприємства - ідеальним чином сумістити
бажання клієнтів і власні виробничі можливості. В цьому випадку у
нього буде можливість довести покупцю незаперечні переваги свого
товару, або послуги.
Організація збуту для будь-якого підприємства є дуже
важливою, оскільки ефективна її реалізація забезпечує підприємству
необхідні обсяги реалізації продукції, а отже, і виручку, і в
подальшому прибуток [1]. Для підприємств, на сучасному етапі
побудови ринкових відносин, актуальним є вирішення проблем, що
стосуються системи управління збутовою діяльністю, оскільки існує
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необхідність її гнучкого пристосування до зростаючих вимог ринку з
метою підвищення конкурентоспроможності виробників.
Метою даної статті є дослідження вагомих недоліків збутової
сфери заголом та узгодження пропозицій про їх удосконалення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідність
підвищення ефективності збутових заходів та оперативного
реагування управлінських процесів у збутовій діяльності організації на
зміну умов функціонування пояснює постійну зацікавленість
вітчизняних підприємців до збуту як важливої функціональної
складової діяльності підприємства.
Вагомий внесок у дослідженні цієї проблематики здійснили у
своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні науковці: В. Герасимчук, С.
Гаркавенко, Є. Крикавський, С. Скибінський, А. Старостіна, В.
Липчук, В. Терещенко, Ф. Котлер та інші.
Актуальність проблем збутової діяльності підприємств та
необхідність розширення діапазону наукового дослідження в цій сфері
зумовлює об’єктивну необхідність в подальшому розробленні
теоретичних та прикладних засад удосконалення збутової діяльності
підприємств.
Основною метою дослідження є подальший розвиток
теоретичних положень та практичних рекомендацій стосовно
організації та вдосконалення збутової діяльності підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Виробництво і
споживання товару зазвичай розподілено у часі й територіально. Для
того, щоб задовольнити потреби споживачів у повному розумінні,
недостатньо виготовити товар, який потрібен споживачеві, продумати
ефективну цінову політику. Крім цього товар має бути доставлений,
по-перше, у потрібне місце, по-друге, у потрібний час і по-третє, у
потрібній кількості [2].
Важливими
факторами
підвищення
ефективності
функціонування підприємств є методи організації виробництва і збуту
продукції, конкретні умови ринку, стратегія самого підприємства
тощо.
Серед механізмів підвищення ефективності підприємства і його
конкурентоспроможності важливе місце належить впровадженню в
їхню діяльність маркетингу.
В загальному значенні ефективність – це співвідношення між
досягнутими результатами і витратами на їх досягнення.
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Результативність можна оцінювати як зростання обсягів реалізації
продукції, збільшення прибутковості підприємств. Однак тут поза
увагою залишається вивчення попиту, процесс формування
прихильності споживачів до певної продукції і створення позитивного
іміджу підприємства.
Збутова діяльність охоплює складову пошуку і завоювання
клієнтів, а також розподіл продукції.
Збут продукції в нових умовах господарювання для виробників є
одним із найважливіших завдань, від ефективності вирішення якого
залежить результат діяльності підприємства. Враховуючи сучасні
особливості розвитку економіки [3; 4; 5], виділяють наступні тенденції
розвитку збуту:
1. Підвищення ефективності збуту через використання
комп’ютерних систем управління - (передбачає швидше оформлення
замовлень від клієнтів, задоволення додаткових потреб споживачів у
скорішій автоматизованій формі);
2. Впровадження нових форм роботи з клієнтами за допомогою
використання сучасних засобівмасової інформації (Інтернет) (передбачає застосування сучасних технологій, ознайомлення клієнтів
з новою продукцією, оформлення платіжних розрахунків не виходячи
з приміщення);
3. Збільшення обсягу збуту через залучення нових покупців і/або
через розширення купівельного потенціалу наявних покупців – (
передбачає найбільш можливе залучення клієнтської бази на основі
можливих заохочувальних, лояльних систем знижок);
4. Налагодження контактів з новими збутовими партнерами,
відсіювання неефективних збутових партнерів, робота з торгівельними
представниками.
5. Підвищення ступеня задоволення покупців – ( підвищення
якості продукції в свою чергу з незмінним рівнем цін, а по можливості
і зменшеня вартості продукції, роботи, послуги);
6. Зміцнення надійності системи доставки товару споживачеві,
дотримання обсягу і терміну доставки через удосконалення системи
складування, транспортування та виготовлення продукції – ( після
отримання замовлення в найкоротші строки оформлюється
задоволення і дана продукція доставляється безпосередньо до місця
вимоги клієнта).
Розглянуті тенденції знаходять своє відображення у формуванні
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цілей збутової діяльності. Для їх досягнення в умовах конкуренції
необхідний правильний вибір і систематичне використання певних
інструментів. Набір таких інструментів становить маркетинговий та
збутовий інструментарій, який ієрархічно підпорядковується
підприємницьким заходам, тактиці, стратегії і, нарешті, політиці
підприємства. У теорії і на практиці широко використовується схема
чотирьох „P― (Product, Place, Price, Promotion) [6]. Ефективність
використання маркетингових інструментів залежить від вибору
інструментів, способу, обсягу, частоти та місця їх використання, а
також комбінації інструментів.
В умовах маркетингового управління збутовою діяльністю
підприємства доцільно кожну із маркетингових функцій представити у
вигляді сукупності певних видів виробничої і комерційної діяльності,
об’єднаних в окремі блоки маркетингової діяльності (табл. 1).
Таблиця 1
Система маркетингових заходів вдосконалення збутової діяльності
підприємства
Блок
маркетингової
Маркетингові заходи
діяльності
Вивчення попиту і кон’юнктури ринку
Дослідження маркетингових заходів
Типологія споживачів та сегментація ринку
Маркетингові
Дослідження конкурентоспроможності продукції
дослідження
Вивчення закономірностей поведінки покупців на
ринку
Підготовка прогнозів збуту
Формування асортименту, орієнтованого на
Управління
споживача
ассортиментом Виявлення поточних і перспективних потреб
і якістю
споживачів
продукції
Формування
асортиментної
політики
з
орієнтацією на ринок
Аналіз факторів, які впливають на визначення
ціни
Управління
Визначення стратегії ціноутворення
ціноутворенням
Визначення початкової ціни
Тактика ціноутворення
545

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

Управління
збутом

Управління
комплексом
просування

Продовження табл. 1
Вибір каналів збуту продукції, що забезпечують
максимальну вигоду
Складання і виконання планів організації збутової
діяльності
Визначення засобів і методів стимулювання збуту
продукції
Організація збутових комунікацій
Проведення рекламних кампаній в засобах
масової інформації
Організація виставок продукції
Підготовка заходів по стимулюванню попиту
споживачів

Отже, підприємства, що виробляють продукцію ріхних видів
економічної діяльності, звичайно мають невикористаний потенціал
споживачів. А зацікавити їх в придбанні вітчизняних продуктів можна
за допомогою такого маркетингового прийому, як реклама. Одним із
способів забезпечення дієвості реклами є висвітлення в ній якісних
показників продукції і порівняння їх з якістю імпортного продукту.
Організація збутової політики на підприємстві є важливим
напрямом маркетингової діяльності.
Для того, щоб ефективно налагодити систему розподілу, слід
відштовхуватися від сучасних проблем збуту: уміти пояснювати
відмінність між подібними товарами, пропонувати споживачам
„комплексні‖ вирішення їхніх проблем, уміти фахово консультувати
покупців [7].
Будь-яке підприємство відповідає за прийняття рішень про
зв’язки на шляху руху продукції, про кінцевих споживачів чи їх
представників. При цьому, продукція повинна бути вироблена та
поставлена споживачу в певний час, в необхідному стані та в
потрібній кількості.
Проведена попередньо маркетингова робота дозволяє визначити,
що переважна більшість споживачів зорієнтована на споживання
продуктів вітчизняного виробництва. Це вимагає від підприємств
застосування нових ринкових підходів до організації виробництва і
збуту продукції, серед яких маркетингові прийоми є визначальними. В
своїй маркетинговій роботі підприємства можуть використовувати
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банк маркетингових підходів, які орієнтують на застосування усіх
можливих способів і прийомів для покращення ефективності
виробництва і збуту товарів.
Зокрема, можна застосовувати маркетинговий прийом
розширення меж ринку, який полягає в тому, що підприємство
починає працювати на ринках, на яких досі не працювало взагалі. Цей
прийом можна здійснити за рахунок виходу на нові ринки в
географічному розумінні, на нові ринки за демографічним принципом
та ін.
Маркетинговий прийом глибшого проникнення на ринок
полягає в тому, що підприємство працює над залученням більшої
кількості покупців у межах того ринку, на якому воно вже працює.
В практиці роботи підприємств добре зарекомендували себе
маркетингові підходи по розширенню збуту на ринку. Цей підхід
здійснюється в трьох напрямках:
– при використанні існуючого продукту і незмінному ринку;
– при використанні нових видів продукції на незмінному ринку;
– при виході на нові ринки [1, с. 344 ].
Важливу роль у підвищенні ефективності маркетингового
управління збутовою діяльністю може відігравати вдосконалення
управління збутовими запасами, якщо створювати збутові запаси
викликані тим, що продукція, як правило, не може бути відразу
відправлена споживачу. Вона має бути витримана певний період часу
на складі для накопичення партії відвантаження, оформлення на неї
сертифікатів якості і супроводжуючих документів. Ефективне
використання запасів досягається правильною організацією
управління ними. Управління включає розробку науково
обґрунтованих норм запасів, їх планування, облік, аналіз, контроль за
фактичним станом і оперативне управління запасами.
Висновки. Запропонована система маркетингових заходів щодо
вдосконалення організації збутової діяльності підприємства
спрямована на підвищення її ефективності, здійснення діяльності
підприємства на принципово новому рівні, оскільки в її основі лежить
орієнтація на споживача, ринок, досягнення високих економічних
результатів. Управління збутовою діяльністю спрямоване на
вирішення складних завдань в сфері збутових стратегій, нових
збутових технологій, засобів комунікації та управління персоналом.
Правильне формування структур, інформаційних та комунікаційних
547

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

каналів, залучення людського капіталу збільшить ефективність
збутової діяльності підприємства.
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Актуальність теми. В процесі господарської діяльності
підприємств активізуються економічні взаємовідносини з іншими
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суб'єктами ринку, в тому числі фізичними особами та державними
органами, які зумовлюють виникнення поточних зобов'язань. Будучи
джерелом формування та фінансування активів, останні виконують
важливу роль у господарській діяльності підприємств, зокрема
торгівельної галузі. Здійснюючи суттєвий вплив на фінансову
стійкість і платоспроможність суб'єктів господарювання, поточні
зобов'язання з огляду на динамічний характер потребують
ефективного управління грошовими потоками, контролю за
фактичним станом розрахунків особливо під час фінансової кризи. Це
уможливлюється на основі достовірної, якісної та адекватної
інформації про заборгованість, яка формується в системі
бухгалтерського обліку.
В умовах фінансової кризи та недостатньої теоретичної розробки
питань визнання поточних зобов'язань, розбіжності щодо їхнього
визначення у правовому та обліковому полі, недосконалість методики
відображення заборгованостей у регістрах бухгалтерського обліку і
фінансовій звітності характеризують цей вид пасивів як одну з
найбільш складних ділянок облікового процесу. Дослідження
ускладнюється через різноманітність видів зобов'язань, методів
їхнього погашення, велику кількість суб'єктів та об'єктів. Водночас
чіткі організація і методика обліку дають змогу забезпечити
отримання об'єктивної інформації для аналізу і контролю поточних
зобов'язань, проведення якого сприяє ефективному формуванню,
підготовці та прийняттю управлінських рішень, щодо діяльності
підприємства та підтриманню їхньої фінансової стійкості та
платоспроможності на високому рівні. Процес управління фінансовогосподарською діяльністю підприємства неминуче пов'язаний з
оцінкою. Під оцінкою часто розуміють вартісне вимірювання об’єктів
бухгалтерського обліку, зокрема, господарських засобів, джерел їх
утворення та результатів діяльності. Одним з найменш досліджених є
питання оцінки поточних зобов'язань.
Проблема оцінки поточних зобов'язань набуває актуальності у
зв’язку з фінансовою кризою та зростаючою проблемою неплатежів.
Саме тому вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду оцінки
зобов'язань є необхідним для запровадження на практиці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні роки
зросла кількість публікацій, присвячених обліку зобов'язань. У своїх
працях на питання обліку зобов'язань звертали увагу Ф.Ф. Бутинець,
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Н.М. Малюга, Л.Г. Ловінська, Я.В. Соколов, М.О. Козлова та ін. Але
проблема обліку поточних зобов'язань на підприємстві проаналізована
авторами не достатньо, тому потребує ґрунтовної тео ретичної
розробки.
Цілі статті. Метою написання статті є дослідження видів оцінки
поточних зобов'язань у міжнародній та вітчизняній практиці обліку.
Виклад основного матеріалу. Поточні зобов'язання - це
короткострокові фінансові зобов'язання, які мають бути погашені
протягом поточного операційного циклу підприємства чи протягом
року з дати складання бухгалтерського балансу (із двох термінів
обирають триваліший).
В літературних джерелах існують рівнозначні підходи щодо
визначення поняття „поточні зобов’язання‖. В усіх визначеннях
поточні зобов’язання трактуються як складова капіталу підприємства,
сума заборгованості або боргів підприємства і т.д.
Трактування поняття „поточні зобов’язання‖ в літературних
джерелах розглянемо в табл. 1
Таблиця 1
Розкриття поняття „поточні зобов’язання‖ в літературних джерелах
Джерело
Грабова Н.Н. [4]
Житна І.П. [6]
Садовська І. Б. [11]

Садовська
І.
Б,
Михалевич
С.
Г,
Вегера Т. Г. [12]
Філімоненков
О.С.
[13]
Грішина О. [5]

Визначення
Поточні зобов’язання – сума боргів, які належить
сплатити підприємству іншим підприємствам, фірмам,
а також громадянам, які є його кредиторами
Поточні зобов’язання  сума
заборгованості
підприємства
перед
юридичними і фізичними
особами
Зобов’язання – заборгованість підприємства, яка
виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як
очікується, призведе до зменшення ресурсів
підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.
Зобов’язання — це борг підприємства, який виникає
головним чином через придбання товарів або кредити,
які підприємство отримує для свого фінансування.
Поточні зобов’язання – це борги (заборгованість)
підприємства, які виникають внаслідок придбання
товарів та послуг в кредит, або кредити, які
підприємство отримує для свого фінансування.
Поточні зобов’язання – заборгованість, яка має бути
погашена протягом поточного операційного циклу
підприємства.
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Облік поточних зобов'язань розпочинається з його визнання,
оцінки та фіксації в системі рахунків. Якщо у питанні визнання
зобов’язань П(С)БО та МСФЗ узгоджені (оцінка їх може бути
достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних
вигід внаслідок погашення існуючої заборгованості), то щодо оцінки
зобов'язань існує ряд відмінностей.
Оцінка в бухгалтерському обліку необхідна в процесі
господарювання при надходженні і вибутті активів; при виникненні
прав і зобов'язань; при здійсненні таких операцій, як: купівля-продаж,
оренда майна, застава, страхування, інвестування, переоцінка
основних засобів, виділення часток у статутному капіталі при
створенні підприємства та в процесі діяльності, об’єднанні
підприємств, встановленні ціни акцій, ліквідації підприємства,
встановленні ціни розміщених емітованих акцій, виконанні права
успадкування; виконанні судового вироку тощо.
Від правильності оцінки об’єктів бухгалтерського обліку
залежить достовірність інформації відображеної у фінансовій звітності
та прийняття на її основі ефективних управлінських рішень. Активи та
зобов'язання утворюють основу бухгалтерського балансу. Залишки
активів та зобов'язань на кінець звітного періоду відображаються в
балансі і показують їх наявність на звітну дату. Фактично всі наявні
цінності та власний і залучений капітал, за рахунок якого вони
утворені, зафіксовані в балансі. З цієї причини вибуття активів та
погашення зобов'язань протягом звітного періоду розглядаються як
списання їх з балансу. Тому логічним є той факт, що вибуття об’єктів
в обліку оцінюють так, як вони відображені в балансі. Водночас
сучасна
система
бухгалтерського
обліку
передбачає
диференційований підхід до оцінки об’єктів для відображення
операцій їх вибуття, хоча принцип відповідності вартості списання і
вартості визнання в балансі в більшості випадків зберігається. Кожен
об’єкт бухгалтерського обліку, незалежно від того, на якій стадії
кругообігу капіталу він перебуває, завжди оцінюється в
бухгалтерському обліку за історичною чи поточною вартістю.
Н.М. Малюга зазначає, що „оцінка – це процес усвідомлення
позитивної чи негативної значимості будь-яких господарських явищ,
результатів праці, форм виробничо-трудової діяльності, матеріальних
вчинків, здобутків господарювання для задоволення людських потреб,
інтересів, цілей суб’єкта―[10, с. 24].
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Л.Г. Ловінська так визначає оцінку: „це складова методу
бухгалтерського обліку, за допомогою якої здійснюється вимірювання
вартості об’єктів бухгалтерського обліку, створення якісних
характеристик обліково-економічної інформації та інформаційне
забезпечення аналізу фінансового стану підприємства й ефективності
його менеджменту―[9,с. 60].
Удосконалення існуючої в Україні системи обліку поточних
зобов’язань можливе лише за умови її уніфікації, з міжнародною, але
при одночасному урахуванні національних особливостей. Це
дозволить повністю розкрити облікову інформацію для ефективного
управління господарською діяльністю підприємств.
1. Оцінка є елементом методу бухгалтерського обліку. За
допомогою оцінки вимірюють вартість об’єктів бухгалтерського
обліку та створюють основу якісної обліково-аналітичної інформації
для ефективного управління підприємством.
2. З метою детальнішого розкриття вимог щодо визнання та
оцінки поточних зобов'язань в обліку наведених у П(С)БО 11
„Зобов'язання― та їх доповнення, доцільно було б рекомендувати
Міністерству фінансів України розробити методичні рекомендації з
обліку поточних зобов'язань, в яких би розкривалась інформація щодо
використання видів оцінки, наводилась методика розрахунку
вартостей для різних видів поточних зобов’язань та умови
відображення поточних зобов'язань у фінансовій звітності.
3. Оцінка зобов'язань відповідно до Концептуальної основи
складання та подання фінансових звітів передбачає використання
однієї з чотирьох видів вартості: історичної, поточної, вартості
реалізації та теперішньої. Згідно з національними стандартами,
поточні зобов'язання оцінюються з сумою погашення, тобто за
вартістю реалізації. Проте не до всіх видів поточних зобов'язань
доцільно застосовувати таку вартість. Зокрема, зобов'язання за
короткостроковими позиками можна оцінювати за теперішньою
вартістю, заборгованість перед бюджетом – за вартістю реалізації,
заборгованість за товари, роботи, послуги – за поточною вартістю.
Висновки. Отже, питання методики оцінки поточних
зобов'язань та їх відображення в бухгалтерському обліку потребують
подальших наукових досліджень.
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У статті описується ряд організаційних аспектів, які покликані лягти в основу
ефективного бюджетування на сучасному підприємстві.
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In the article describes a number of organizational aspects, which are to form the
basis of effective budgeting modern enterprise.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Одним з
ефективних напрямів удосконалення системи управління на
макрорівні для вітчизняних підприємств пропонується використання
бюджетування, яке позитивно зарекомендувало себе в країнах з
розвиненою ринковою економікою. Бюджетування є першим етапом
розробки системи складного економічного управління й сприяє
оптимізації фінансових потоків і ресурсів підприємства, що дозволяє
значно знизити їхній обсяг і потребу в них, собівартість і підвищити
конкурентоспроможність підприємства.
Організація бюджетування на сучасному підприємстві в умовах
жорсткої конкуренції та невизначеності зовнішнього середовища
набуває особливої актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями
бюджетування займалися провідні вітчизняні та зарубіжні вченідослідники, зокрема Апчерч А., Атамас П., Безверхий К., Голов С.,
Гнилицька Л., Дон Р. Хенсен, Загородній А., Каменська Т., Керимов
В., Ковтун С., Меріен М., Нападовська Л., Партин Г., Редченко К.,
Терещенко О., Хорнгрен Ч.. Проте варто відзначити, що все ще існує
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потреба, особливо для українських підприємств, у комплексному і
системному описі організаційних аспектів процесу бюджетування.
Метою дослідження є опис організації бюджетування на
сучасному підприємстві з використання комплексного системного
підходу.
Виклад основного матеріалу. Для досягнення мети статті
доцільно розкрити суть поняття бюджетування.
У бухгалтерському словнику за редакцією Ф. Бутинця термін
«бюджетування» показує зв'язок кожної господарської операції з
бюджетом. Тобто це – метод обчислення або обліку нових оцінок, які
утворилися в новому процесі обороту [4, с. 26].
Л. Гнилицька надає таке визначення терміну «бюджетування»:
«це процес розробки, виконання контролю, аналізу та коригування
окремих
бюджетів
за
структурними
підрозділами
або
функціональними сферами діяльності підприємства, їх узгодженість та
узагальнення по підприємству в цілому» [5, с. 12].
С. Голов під бюджетуванням розуміє процес планування
майбутніх операцій підприємства та оформлення його результатів у
вигляді системи бюджетів [6, с. 340].
Л. Нападовська трактує бюджетування «…як цілісну інтегровану
інформаційну
систему,
яка
забезпечує
взаємозв’язок
і
взаємоузгодженість процесів планування, контролю, аналізу та
прийняття управлінських рішень на рівні окремих структурних
підрозділів та підприємства в цілому» [13, с. 50].
Проте, важко погодитися з думкою Т. Каменської щодо того, що
бюджетування – це система виключного короткострокового
планування, обліку та контролю коштів і результатів діяльності
підприємства за центрами відповідальності та сегментами бізнесу [8,
с. 407], адже бюджетування передбачає складання як оперативних
(короткострокових), так і стратегічних (довгострокових) бюджетів.
Також достатньо спірним, на нашу думку, є використання у
визначенні поняття обліку. Бюджетування можна назвати видом
планування, а планування обліку не включає, лише у межах
загальнонаукових облікових процедур, що виражаються реєстрацією
тих чи інших даних.
Як зазначають Ч. Хорнгрен та Дж. Фостер, бюджет – кількісне
вираження плану, інструмент координації і контролю за його
виконанням [17, с. 97].
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На нашу думку, бюджетування є інструментом управління
підприємством в цілому за допомогою фінансових планів.
Відмітимо, що бюджетування на підприємстві потрібно
розглядати якнайменше із двох боків: по-перше, бюджетування – це
процес (розробка та складання бюджетів, кошторисів, калькуляцій
тощо), по-друге, – це управлінська технологія (основа для прийняття
обґрунтованих управлінських рішень).
Мета організації бюджетування – зростання економічної
ефективності та зміцнення фінансової стійкості підприємства шляхом
координації діяльності всіх його структурних підрозділів, спрямованої
на досягнення кількісно і якісно визначеного кінцевого результату
діяльності.
У теорії і практиці економічної науки можна зустріти різні
принципи бюджетування:
1) принцип повноти, який полягає у тому, що розробка бюджету
має охоплювати всі сторони діяльності та усі підрозділи підприємства;
2) принцип безперервності;
3) принцип економічності;
4) принцип координації, який означає, що бюджети окремих
центрів відповідальності, структурних підрозділів тощо повинні
складатися з урахуванням можливості їх зведення в єдиний
консолідований бюджет; окрім цього, слід узгоджувати стратегічні
цілі з показниками довгострокових і короткострокових бюджетів;
5) принцип централізації: передбачає, що бюджетування є важливим інструментом фінансового управління підприємством, яке
повинно здійснюватися з єдиного центру;
6) принцип спеціалізації бюджетів щодо окремих центрів
відповідальності;
7) принцип періодичності бюджетування, який означає, що
бюджети повинні ділитися на окремі періоди (щоденні, щодекадні,
тижневі бюджети, на місяць, на квартал тощо);
8) принцип простоти і зрозумілості;
9) принцип стимулювання;
10) принцип системності, що зумовлюється потребами тісного
взаємозв’язку (як горизонтально, так і вертикально) між різними
видами і рівнями бюджетів. Відповідно і в часовому плані розробка
короткострокових (поточних) бюджетів здійснюється, базуючись на
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завданнях, передбачених більш довгостроковими (стратегічними)
бюджетами;
11) принцип гнучкості, який допускає при розробленні й
виконанні бюджетів можливість їх коригування при зміні внутрішніх
чи зовнішніх умов діяльності підприємства;
12) принцип точності прогнозів: всі операції та результуючі з
них грошові надходження і виплати повинні базуватися на реальних
прогнозах.
Проте, відзначимо, що потребує бюджетування системного
обґрунтованого погляду у розрізі видів як бюджетів, так і самого
бюджетного процесу. Крім того, актуальним є розвиток наукової
думки в контексті поділу бюджетування на стратегічне та оперативне.
У контексті стратегічного бюджетування важливо правильно вибрати
плановий період. Щодо України стратегічним періодом можна назвати
менший строк: наприклад, більше 1 року або більше 3 років.
Для вілслідковування виконання стратегії зручним засобом є
модель збалансованої системи показників (Balanced Scorecard – BSC).
Bона призначена дати відповіді на чотири найважливіших для
підприємства питання: як підприємство оцінюють клієнти (аспект
клієнта); які бізнес-процеси можуть забезпечити підприємству
виключні конкурентні переваги (внутрішньогосподарський аспект);
яким чином можна досягнути подальшого поліпшення становища
підприємства (аспект інновацій і навчання); як оцінюють
підприємство акціонери (фінансовий аспект)? Відповіді на ці питання
залежать від постановки цілей, які «виводяться» зі стратегії
підприємства, а потім «переводяться» у показники системи управління
[15, с. 56-57]. Такі показники системи управління виражаються у
формі бюджетів.
Відзначимо, що процес бюджетування складається з таких
етапів: доведення основних цілей діяльності підприємства до
відповідальних осіб; структуризація бізнес-процесів і виділення
центрів відповідальності; опис бізнес-процесів; формування
бюджетного комітету і регламенту; визначення обмежувальних
факторів (попит, виробничі потужності тощо); підтримка програмного
забезпечення та навчання працівників; автоматизація розробки
бюджетів; підготовка бюджету продажу; розробка фінансових
прогнозів, планування та аналіз альтернатив; складання операційних
та фінансових бюджетів; попереднє складання бюджетів підрозділів;
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Кірейцев Г. [10, с. 298-299]

Рівень виділення у літературі

+

Мамонтова Н. [12, с. 215]

Нападовська Л. [13, с. 555-557]

Безверхий К. [3, с. 31- 47]

Голов С. [6, с. 341-343, 348, 351]

+

Апчерч А. [1, с. 597-598]

+

Ковтун С. [11, с. 61, 132]

Бюджетування
через
прирощення
Пріоритетний метод
Бюджетування
«з нуля»
Бюджетування «згори-вниз»
Бюджетування
«знизувгору»
Бюджетування «знизу-вгору
/ згори-вниз»
Статичне бюджетування
Динамічне
(безперервне)
бюджетування
Розробка
функціональних
бюджетів
(бюджетів
підрозділів)
Розробка стандартів (норм)
витрат
на
виробництво
окремих виробів
Бюджетування додаткове

Керимов [9, с. 92, 94, 98]

Види (напрями)
бюджетування

Атамас П. [2, с. 291, 293-294]

Автори

Партин Г., Загородній А. [14, с. 94]

затвердження бюджетів та організація їх виконання; розробка
первинних форм бюджетів; мотивація працівників; визначення
відхилень та їх аналіз.
Немає єдиного підходу щодо виділення одних і тих же самих
видів (напрямів) бюджетування. Кожен автор виділяє їх по-своєму, що
відображено у табл.1.
Проаналізувавши дану таблицю, можна сказати, що у літературі
зустрічаються найбільше такі відомі види (напрями) бюджетування:
бюджетування з «нуля», бюджетування «згори-вниз», бюджетування
«знизу-вгору», бюджетування через прирощення.
Таблиця 1
Виділення видів (напрямів) бюджетування різними авторами

+

+

+

6

+

1

+

+

+

+

+

+

+

+

8

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

+

3

+
+

+
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2

+

+

2

+
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3
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+
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Прордовження таблиці 1
Бюджетування програм
Бюджетування на основі
маркетингових досліджень
Бюджетування
життєвого
циклу продукції

+

1

+

1

+

1

Ефективність бюджетування на підприємстві може забезпечити
спеціальна внутрішня структура (підрозділ) – бюджетний комітет. До
складу бюджетного комітету входять представники вищого
керівництва підприємства (виконавчий директор, віце-президент
тощо), керівники виробничих підрозділів, відділів постачання і збуту,
бухгалтерії. Бюджетний комітет розробляє бюджетну політику,
визначає шляхи покращення координації та узгодження бюджетів,
аналізує бюджетні й фактичні показники, обґрунтовує рекомендації
щодо порядку формування бюджетів.
Складений бюджет відображає показники, що їх має досягти
підприємство. Для своєчасного виявлення відхилень і відповідного
реагування на них, здійснюється бюджетний контроль – це процес
зіставлення фактичних результатів діяльності з бюджетними, аналізу
відхилень та внесення необхідних коригувань.
Основними завданнями бюджетного контролю є виявлення
суттєвих відхилень (наприклад, більше 5%) бюджетних і фактичних
показників, зосередження уваги менеджерів на тому, що вимагає
детального аналізу і виявлення основних причин відхилень та способів
їх усунення [14, с. 96].
Висновки. Роль бюджетування в діяльності підприємства
полягає у тому, що воно сприяє росту ефективності використання
ресурсів і оптимізації витрат і доходів. Впровадження бюджетування є
першочерговим для наших підприємств, оскільки їх діяльність
знаходиться під тиском ряду несприятливих факторів, серед яких
жорстка конкуренція (особливо з боку крупних підприємств),
нестабільність законодавства, брак коштів (особливо для суб’єктів
малого підприємництва) для їх розвитку тощо. Щодо України
стратегічним періодом можна назвати, як приклад, строк більше 1
року або більше 3 років.
Бюджетування є важливим елементом системи управління
підприємством, що в основі виражає собою технологію фінансового
планування. Слід звернути увагу не тільки на методологічні основи
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такого інструменту, а й проаналізувати практичний досвід
впровадження цієї системи, виявити індивідуальні проблеми, з якими
може зіткнутися підприємство, і провести велику превентивну роботу
стосовно досліджуваної проблеми.
Для забезпечення ефективної організації бюджетування на
підприємстві особливу увагу слід звернути на принципи, які будуть
лягати в його основу, чітко розмежовувати та ідентифікувати окремі
його види (напрями). Крім того, у даному контексті важливу роль
може відіграти створення бюджетного комітету та формування
спеціального бюджетного регламенту.
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Досліджено особливості функціонування систем прямого та непрямого
оподаткування в розвинених країнах світу. Виділено основні критерії поділу на прямі
та непрямі податки. Обґрунтовано доцільність оптимізації співвідношення прямих та
непрямих податкових платежів в контексті реформування податкової системи в
Україні.
Ключові слова: прямі податки, непрямі податки, оптимізація форм
оподаткування; пряма форма оподаткування. Непряма форма оподаткування.
The features of the functioning systems of direct and indirect taxation in the
developed world. The basic criteria for classifying direct and indirect taxes. Expedience
optimize the ratio of direct and indirect tax payments in the context ofreforming the tax
system in Ukraine.
Keywords: direct taxes, indirect taxes, optimization of tax forms, direct form
oftaxation. Indirect form of taxation.

Постановка проблеми. У світовій практиці державного
регулювання економіки податкова система стоїть в одному ряді з
такими інструментами, як бюджетне фінансування прийнятих
пріоритетів і вплив через кредитну політику на грошовий обіг і
господарську кон’юнктуру в цілому. І якщо фінансовий механізм є
головним елементом економічних методів управління, оскільки саме
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він визначає мотивацію господарської діяльності, то податкова
система - його несуча конструкція.
В процесі побудови адекватної сучасному етапу розвитку
України моделі податкової системи, необхідним є дослідження
загальних закономірностей формування податкових систем, що
відбивають причинно-наслідкові зв’язки між певними параметрами
соціально-економічного,
культурного
розвитку
країни
та
характеристиками її податкової системи. Однією з основних таких
характеристик і, водночас критерієм адекватності податкової системи
є досягнення оптимального співвідношення при справлянні
податкових платежів за прямою та непрямою формами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема
теоретичного обґрунтування та аналітичної оцінки практичних
наслідків поєднання систем прямого і непрямого оподаткування
перебуває в центрі наукових інтересів багатьох, як вітчизняних, так і
зарубіжних науковців. Серед таких слід виділити В. Андрущенка, А.
Крисоватого, П. Лайка, І. Луніну, П. Мельника, А Соколовську, О.
Чередніченка.
Одночасно слід констатувати увагу на достатньо широких
дослідженнях існуючого стану поєднання прямих і непрямих податків
в зарубіжних країнах. В цьому напрямку слід виділити праці М.
Дем'яненка, В. Федосова, В.Суторміної, С. Осадчого та інших відомих
науковців. В той же час, вважаємо, що науковцями проблеми
ідентифікації критеріїв побудови оптимального розподілу податкових
платежів на прямі з врахуванням можливості їх адаптації до
українських реалій в податковій сфері.
Постановка завдання. Поєднання прямих та непрямих податків
– характерна риса податкових систем сучасних держав. За рахунок їх
оптимальної структури значною мірою може бути розв’язане те
глибоке протиріччя цільових установок, що стоять перед податковою
системою. Відмінність полягає у їх співвідношенні. При цьому, слід
зауважити, що в різних країнах оптимальні співвідношення між
даними групами податків істотно різниться, що обумовлюється
сукупністю факторів починаючи від соціально-економічних і
закінчуючи специфічними податковими. Тому метою наукового
дослідження є продовження наукових пошуків в напрямку виділення
тих позитивних наслідків, які мають розвинення країни світу за різних
умов поєднання прямого і непрямого механізмів оподаткування.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Важливою
характеристикою сучасних податкових систем розвинутих країн є їхня
структура, в центрі дослідження якої є співвідношення прямих та
непрямих податків. Співвідношення прямих і непрямих податків в
податкових системах має певні визначені особливості в різних країнах
світу.
За дослідженнями фахівців, в останні два десятиріччя загальна
картина прямого і непрямого оподаткування у розвинених
капіталістичних країнах мала такий вигляд:
- прямі податки переважають у Голландії, Данії, Люксембурзі,
Канаді, Новій Зеландії, Швейцарії, Австрії, США, Японії; підвищення
їх ролі відбулося у Великобританії, Німеччині, Фінляндії, Канаді,
Японії та США;
- непрямі податки переважають у Норвегії, Франції, Австралії,
Італії, Ірландії, Греції, Іспанії; підвищення їх ролі відбулося в
Австралії, Італії та особливо в Швеції;
- відносно врівноваженою структурою прямих та непрямих
податків характеризуються Норвегія, Італія, Фінляндія і Швеція [4, с.
242-243].
Переважання на початку і в середині ХХ ст. непрямих податків
зумовлене низьким рівнем доходів більшості населення , що
об’єктивно обмежувало масштаби прямих податкових надходжень, а
також відносною простотою збирання непрямих податків, адже форма
прямого оподаткування потребує складного механізму обліку
платників, об’єкта оподаткування, механізму стягнення податків.
Очевидним є зв’язок між співвідношенням прямих та непрямих
податків і рівнем податкової культури. Адже саме податкова культура,
що впливає на ефективність збирання податків, масштаби ухилення
від сплати, разом з іншими чинниками створює сприятливі умови для
підвищення ролі прямих податків.
Зміна співвідношення між прямими і непрямими податками на
користь перших стала також наслідком зростання орієнтованості
західних суспільств на соціальний компроміс , що зумовило
підпорядкування
податкових
систем
принципу
соціальної
справедливості.
Що ж до використання непрямих податків у сучасних
розвинутих країнах, то вони зумовлені іншими причинами, зокрема,
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традиціями використання цих податків. Наприклад, у Німеччині,
Франції непрямі податки традиційно відіграють значну роль.
Однією з важливих причин розвитку непрямих податків в
країнах ЄС стала, поряд з історичними традиціями, наполегливо
впроваджувана політика уніфікації податкових систем країн
співтовариства. Політика уніфікації була проголошена з самого
початку інтеграційних процесів у Західній Європі. В наш час
результатом цієї політики стало наближення методів вилучення
непрямих податків, тоді як у сфері прямого оподаткування окремим
країнам надається більша самостійність.
Значні масштаби непрямого оподаткування у Франції, Італії,
Німеччині окрім вищезазначеної причини, зумовлені також
особливостями соціально-економічної політики урядів цих країн,
спрямованої, з одного боку на стимулювання за допомогою податків
від господарської діяльності.
Висока роль непрямих податків у багатьох західних країнах
викликана також їхньою високою фіскальною ефективністю і
використанням цих податків для збалансування місцевих бюджетів
(зокрема в Німеччині). Можливість останнього зумовлена тим, що
споживання є більш-менш рівномірним у територіальному розрізі,
тому непрямі податки забезпечують рівномірніші надходження до
місцевих бюджетів [1, с. 112-113].
Наступним важливим аспектом структури податкових систем
розвинутих країн є структура прямих податків , яка характеризується
певними закономірностями, а саме – залежністю співвідношення між
податком на прибуток корпорацій і особистим прибутковим податком
від структури національного доходу . В країнах з розвинутою
ринковою економікою у створеному національному доході
переважають індивідуальні доходи. Тому частка особистого
прибуткового податку значно вища. Податок на прибуток корпорацій
не має великого фіскального значення. Його питома вага у податкових
надходженнях більшості розвинутих країн порівняно низька.
Винятком можна вважати лише Японію, де податки на прибуток, що
отримуються на всіх бюджетних рівнях і під різною назвою,
становлять 21,5% і відрізняються від частки особистого прибуткового
податку всього на 5,3 процентного пункту. Така роль податку на
прибуток корпорацій у більшості розвинутих країн, окрім зазначеної
причини, що створює можливість зменшення питомої ваги цього
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податку в податкових надходженнях, зумовлена ще й іншими
причинами. Зокрема визнанням західною теорією та практикою
жорсткого взаємозв’язку між розміром податку на прибуток і його
впливом на виробничі стимули. Вважається, що обкладання прибутку
податком, що перевищує 50% його величини, негативно впливає на
стимули до приватнопідприємницької виробничої діяльності [3, с. 189203].
Активне використання в практиці державного регулювання саме
податкових важелів, і зокрема податку на прибуток, а також розуміння
характеру регулюючого впливу цього податку на господарську
діяльність створили необхідність зменшення його частки в структурі
податкових надходжень. Однією з причин більш високої питомої ваги
податків на прибуток у Японії є менше значення податкових методів
державного регулювання, про що вже йшлося, і використання цього
податку переважно у його фіскальній функції.
В результаті аналізу формування податкових систем у різних
країнах та визначаючи їхнє значення для України, можна дійти
основного висновку, що податкові системи різних країн складалися
під впливом різних економічних, політичних та соціальних умов,
пояснює їхню недосконалість. Це, в свою чергу, зумовлює ту
обставину, що в різних країнах ведеться постійний пошук
оптимальних варіантів у галузі оподаткування. На думку багатьох
економістів Західної Європи, податкова система оптимальна, якщо
наслідує такі принципи:
а) витрати держави на утримання податкової системи та витрати
платника, пов’язані з процедурою сплати, повинні бути максимально
низькими;
б) податковий тягар не можна доводити до такого рівня, коли він
починає зменшувати економічну активність платника;
в) оподаткування не повинно бути перешкодою ні для
внутрішньої раціональної організації виробництва, ні для його
зовнішньої раціональної орієнтації на структуру попиту споживачів;
г) процес отримання податків треба організувати таким чином,
аби він більшою мірою завдяки накопиченню фінансових ресурсів
сприяв реалізації політики кон’юнктури та зайнятості;
д) цей процес повинен впливати на розподіл доходів у напрямку
забезпечення більшої справедливості;
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е) при визначенні податкової платоспроможності приватних осіб
слід вимагати надання лише мінімуму даних, які торкаються
особистого життя громадян.
Висновки. Узагальнюючи досліджені вище механізми та
характері особливості поділу податків на прямі і непрямі слід
наголосити на винятковій важливості даного питання з методологічної
точки зору, яке стосується з’ясування співвідношення вказаних груп
платежів та їх кількісних характеристик. В той же час, позитивний для
України, досвід зарубіжних країн доводить той факт, що для
досягнення рівноваги в оподаткуванні має виконуватись умова, за якої
непрямі податки, які характеризуються своєю регресивністю, будуть
обмежуватися впливом прогресивного прямого оподаткування,
сприяючи економічному зростанню та добробуту, соціальній рівності і
справедливості серед платників податків.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У період
становлення України як Європейської держави, на перше місце
постають питання створення системи правових, економічних та
соціальних заходів держави та недержавних організацій щодо
створення умов для росту добробуту населення, забезпечення
належного рівня та якості життя.
Створення ефективної системи пенсійного забезпечення є одним
з головних завдань держави, оскільки необхідно орієнтуватися на
досягнення рівня європейської якості життя враховуючи національні
особливості. В даному аспекті, на сьогодні, ефективність
функціонування пенсійної системи та її реформування стають
важливими чинниками розвитку країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких
започатковано вирішення проблеми. Фінансово-економічними
засадами пенсійної проблематики займалися такі вітчизняні вченіекономісти: В. Дем’янишина, Н. Кравченка, Е. Лібанової, Б. Надточія,
В. Новикова, С. Онишко, В. Опаріна, а також зарубіжних науковців:
С. Васина,
М. Денисова,
М. Дмитрієва,
В. Роїка,
М. Вінера,
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К. Еклунда, Л. Ерхарда, Х. Крюссельберга, Х. Ламперта, Е. Нікбахта,
А. Рюстова, Дж. Стігліца, С. Фішера, А. Шюллера, Л. Якобсона та ін.
Також різні аспекти пенсійного забезпечення розглядаються у
працях зарубіжних науковців: Т. Мор, Т. Кампанелла, Л. Тонті,
Д. Ванкувер, Т. Мальтус, А. Сміт, Д. Рікардо, Ж-Б. Сей, К. Маркс,
О. Бісмарк та інші.
Цілі статті. Метою статті є виявлення причин неефективності
функціонування солідарної системи пенсійного забезпечення в Україні
та шляхів її удосконалення.
Цілями статті є:
- виявлення та аналіз причин появи дефіциту Пенсійного фонду
України;
- визначення напрямків удосконалення наявної солідарної
системи пенсійного забезпечення в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Пенсійна система – це система матеріальних, правових ресурсів,
що спрямована на забезпечення здоров'я та добробуту певних верств
населення [5, с. 100].
Солідарна система пенсійного забезпечення – це система, що
базується на принципі солідарності поколінь, тобто такому способі
взаємодії економічно активного та непрацездатного населення, за
якого перші, відраховуючи певну частину доходу, підтримують і
забезпечують других. Таким чином, кожне наступне покоління
утримує кожне попереднє [5, с. 105].
Ця система є характерною ознакою індустріального суспільства,
що розвивається, де спостерігається впевнене превалювання
народжуваності над смертністю і де створюється достатньо
додаткового продукту для утримання непрацездатних членів
суспільства.
Пенсійні
виплати
грошові
виплати
в
системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що
здійснюються у вигляді пенсії, довічної пенсії або одноразової
виплати [3].
Для них характерні такі риси:
- пенсія - це платіж, що провадиться державою у грошовому
вираженні;
- вказані платежі здійснюються регулярно, тобто періодично у
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встановлені законом строки. Чинне законодавство передбачає
щомісячну виплату пенсій;
- кошти на виплату пенсій виділяються із спеціально
створених для цього джерел (страхових фондів, державного бюджету);
- розмір щомісячної пенсії залежить від трудового стажу,
заробітку, умов праці;
- пенсія призначається лише тоді, коли настає передбачений
законом страховий випадок (досягнення певного віку, інвалідність,
смерть годувальника);
- участь громадян у створенні страхових фондів, з яких
виплачується пенсія;
- порядок призначення та виплати пенсій регламентується
нормативними актами найвищої юридичної сили – законом [7].
Відповідно до ст.92 Конституції України виключно законами
визначається основи соціального захисту, форми і види пенсійного
забезпечення [1].
В Україні функціонує 3-рівнева система пенсійного
забезпечення, але основною можна назвати солідарну систему.
В Україні створену єдину систему пенсійного забезпечення.
Вона виявляється насамперед у тому, що виплата пенсій практично
всім категоріям пенсіонерів здійснюється за рахунок коштів
Пенсійного фонду Україні і, частково, дотацій з Державного бюджету,
які виділяються на пенсійне забезпечення. Єдина система передбачає
централізоване правове регулювання, що гарантує повсюдне на всій
території країни рівні умови та норми, однакові можливості
здійснення громадянами України одного з найважливіших соціальних
прав.
Громадяни України мають право на державне пенсійне
забезпечення за віком, з інвалідності, на випадок втрати годувальника
та в інших випадках передбачених Законом України "Про пенсійне
забезпечення" від 5 листопада 1991 року [3].
Іноземні громадяни та особи без громадянства, що проживають
на Україні, мають право на пенсію врівні з громадянами України на
умовах передбачених законодавством або міждержавними угодами.
Пенсійне забезпечення громадян України, які проживають за її
межами учиняється за угодами з іншими державами.
У випадках, коли угодами між Україною та іншими державами
передбачені інші правила, ніж ті, які містяться в Законі "Про пенсійне
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забезпечення", то застосовується правила встановлені цією угодою.
Солідарна система в України перебуває на стадії реформування.
Так, при солідарному розподілі пенсій Пенсійний фонд не є
фондом у звичайному розумінні цього слова. Це, скоріше, віртуальний
фонд, у якому кошти не лежать, як "золото в мішках", а проходять
"транзитом" від джерел їх формування до пенсіонерів-отримувачів.
ПФУ лише веде облік та адміністрування руху цих коштів. Свого часу
нинішні пенсіонери, коли працювали і сплачували пенсійні збори,
утримували тодішніх пенсіонерів.
За рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системі
призначаються такі пенсійні виплати:
 пенсії за віком. Право на пенсію за віком мають: чоловіки після досягнення 60 років зі стажем роботи не менше 25 років, жінки після досягнення 55 років зі стажем роботи не менше 20 років та за
наявності страхового стажу не менше п'яти років..
 пенсії за інвалідністю, за наявності необхідного страхового
стажу в залежності від віку визнання застрахованої особи інвалідом.
Розміри пенсій обчислюватимуться у відсотках до розмірів пенсій за
віком та з урахуванням до страхового стажу періоду від дня визнання
застрахованої особи інвалідом до дня досягнення нею
загальновстановленого пенсійного віку;
 пенсії у разі втрати годувальника, за наявності необхідного
страхового стажу на момент смерті застрахованої особи, тривалість
якого визначатиметься в залежності від віку, у якому застрахована
особа померла [6].
Призначення пенсій і порядок розрахунку та перерахунку
розміру пенсій здійснюється відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.08.2003р.
№ 1058-IV [2].
Для призначення пенсії у солідарній системі однією з умов є
наявність визначеного Законом страхового стажу. Страховий стаж —
період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому
державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені
страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з
якого обчислюється розмір пенсії у зв’язку з інвалідністю або у
зв’язку з втратою годувальника, крім наявного страхового стажу,
зараховується також на загальних підставах відповідно період з дня
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встановлення особі інвалідності до досягнення застрахованою особою
пенсійного віку та період із дня смерті годувальника до дати, коли
годувальник досяг би пенсійного віку. Страховий стаж обчислюється
територіальними органами Пенсійного фонду за даними, що містяться
в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження
системи персоніфікованого обліку — на підставі документів та в
порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності
Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Такими документами є трудова книжка, довідка з Пенсійного фонду,
відомості про виплату заробітної плати і т. ін. [6].
Пенсії нараховуються у відсотках до середньомісячного
заробітку. Фактичний середньомісячний заробіток для цього береться,
зважаючи на зарплату (або дохід) особи за будь-які 60 місяців підряд.
Діюча солідарна система пенсійного забезпечення є соціально
несправедливою - у першу чергу і найбільшою мірою стосовно
найбідніших верств населення.
Середній розмір виплачуваних пенсій дуже низький. Середній
розмір трудових пенсій складає близько 43% прожиткового мінімуму
для непрацездатних осіб. Особливо обділені пенсіонери, які
одержували високі заробітки і сплачували великі суми страхових
внесків, але не належать до пільгових категорій і одержують пенсії
відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення" [3].
Якщо в середньому вихід на пенсію означає втрату приблизно
двох третин доходу, то ці люди позбуваються з припиненням роботи
майже 90% колишнього заробітку. Тим часом у країнах
Європейського Союзу пенсіонер з виходом на пенсію втрачає не
більше 40% попереднього доходу. Частка пенсій у сукупних доходах
цієї категорії населення України не перевищує 54%. Низький рівень
пенсій змушує багатьох людей продовжувати роботу; протягом
перших десяти років після виходу на пенсію працює майже третина
пенсіонерів.
Розмір трудових пенсій практично не залежить від трудового
стажу і сплачених пенсійних внесків. Через обмеження максимального
розміру пенсій, які призначаються відповідно до Закону "Про пенсійне
забезпечення" [3], дві третини колишніх робітників та службовців
отримують майже однакові пенсії.
Люди, які все життя добросовісно працювали, незадоволені
незалежністю розміру пенсій від трудового внеску. З іншого боку, це
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породжує споживацькі настрої, незацікавленість роботодавців і
працівників у сплаті пенсійних внесків.
Пенсії, призначені за різними законами, диференціюються
значно більше, ніж заробітки. На початку 2011 року середня пенсія
народного депутата перевищувала найменшу пенсійну виплату в 19
разів, тоді як середня заробітна плата в газодобувній промисловості
(найвища) перевищувала заробітну плату в сільському господарстві
(найнижча) - тільки в 7 разів.
Для порівняння: у більшості країн максимальна пенсія
перевищує мінімальну не більше, ніж у 4-5 разів.
Частина пенсіонерів одержує необґрунтовано високі пенсії.
Колишні народні депутати, державні службовці, працівники
прокуратури та суду, науковці, журналісти після виходу на пенсію
отримують до 90% колишньої зарплати
Розрахунок пенсій на основі заробітку за останні два роки або
будь-які п'ять років підряд несправедливий стосовно представників
найбідніших верств населення. Вони мають менше шансів перейти
перед пенсією на високооплачувану роботу, за суміщенням або
сумісництвом. Це можливо переважно для більш забезпечених
працівників завдяки кращим особистим зв'язкам з керівниками
підприємств та організацій.
Значна частина працівників фактично звільнена від сплати
страхових внесків, хоча водночас має право на одержання пенсій з
Пенсійного фонду.
Надто складні і непрозорі процедури призначення та
перерахунку пенсій. Діюча пенсійна система регулюється більш як 20
законодавчими актами і величезною кількістю нормативно-правових
документів. Це викликає непорозуміння, недовіру та справедливі
нарікання громадян.
Діюча солідарна система пенсійного забезпечення є економічно
необґрунтованою і фінансово неспроможною.
Надмірно високі ставки пенсійних внесків спричиняють
додаткове навантаження на економіку. Роботодавці змушені
сплачувати до пенсійної системи третину фонду заробітної плати, що
підвищує собівартість продукції і знижує її конкурентоспроможність,
стримує зростання заробітної плати, не сприяє залученню інвестицій,
легалізації тіньового сектору економіки та доходів населення.
Надмірне пенсійно-страхове навантаження на економіку звужує
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платіжну базу і джерела пенсійних надходжень.
Не враховуються особливості перехідного періоду, значна
частина фізичних та юридичних осіб не сплачує пенсійні внески.
Діюча солідарна пенсійна система дуже залежна від
демографічних ризиків. Її фінансова стабільність визначається
головним чином співвідношенням між чисельністю пенсіонерів і
платників пенсійних внесків, яке у свою чергу залежить від загальної
економічної ситуації (зайнятості, рівня оплати праці тощо) та від
демографічних факторів (вік виходу на пенсію, рівень смертності у
вікових групах тощо). Зараз в Україні вік виходу громадян на пенсію є
одним з найнижчих у світі, однак даний показник повинен також
враховувати медичне забезпечення громадян та середню тривалість
життя.
Так, узагальнимо проблеми існуючої солідарної системи
пенсійного забезпечення в Україні в такі групи:
1. Демографічна криза. Наслідком якої є те що на 1-го
пенсіонера припадає 2 працюючих. Так, у ПФУ виникає дефіцит
коштів на виплату пенсій і необхідно брати позики у Державного
бюджету.
2. Міграційні процеси. Наслідком, є зниження чисельності
працюючих, що сплачують внески у Пенсійний фонд.
3. Дестабілізація економіки. Наслідки проявляються у тінізації
реальної заробітної плати.
4. Складні та непрозорі процедури призначення пенсій.
5. Низький рівень заробітної плати. У ПФУ відрахування
встановлюються у відсотковому співвідношенні, тому низький рівень
заробітної плати провокує створення дефіциту..
Висновок. Основними напрямками удосконалення солідарної
системи пенсійного забезпечення є:
- запровадження дієвого механізму зростання пенсії шляхом
удосконалення порядку перерахунку пенсії та її індексації;
- забезпечення диференціації розмірів пенсій, зокрема шляхом
застосування вищого коефіцієнта страхового стажу;
- визначення мінімального розміру пенсії для всіх категорій осіб
на рівні не нижче рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність;
- запровадження для всіх громадян єдиних правил пенсійного
забезпечення з урахуванням особливого характеру умов праці та/або
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виконання особливих для держави функцій;
- упорядкування розмірів надбавок і підвищень до пенсії для
різних категорій осіб в залежності від прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність, з метою уникнення застосування
різних підходів при визначенні їх розміру;
- проведення ефективної інформаційно-роз’яснювальної роботи
серед населення, роботодавців, профспілок, об’єднань громадян та
юридичних осіб;
- пошук шляхів подолання негативних наслідків зовнішньої
трудової міграції.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасному
економічному середовищі, при постійному зростанні потреб
суспільства та необхідності їх оперативного задоволення, за умов
жорсткої конкуренції та постійного удосконалення технологій,
невід'ємною умовою функціонування ринкової економіки є
конструктивна взаємодія бізнесу та держави. Потреба у даній
співпраці об’єктивно випливає з неможливості держави у повній мірі
забезпечити повноцінне виконання своїх функцій, з причин браку
коштів, ресурсів чи просто за рахунок нездатності держави швидко
реагувати на зміни у економіко-технологічній сфері.
Світовий досвід свідчить, що модифікація різних моделей
партнерства, пов'язана з регіональними галузевими особливостями,
менталітетом, кон'юнктурою ринку, забезпечує не тільки
відтворювальний процес, а й надає мультиплікативний економічний
ефект, зміцнює соціальну стабільність у суспільстві. Зазначене
зумовлює особливу актуальність дослідження існуючих проблем
становлення та розвитку державно-приватного ділового партнерства в
економіці України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі
аспекти, що стосуються характеристики деяких елементів
взаємозв'язку інститутів державної влади з бізнес структурами
відображені
в
працях
відомих
основоположників
теорії
підприємництва, а саме: М. Вебера, Р. Кантильона, А. Маршалла, Ж.Б. Сея, А. Сміта, Дж. Стігліца, М. Фрідмена, Н. Чемберлена, І
Шумпетера та відомих українських і російських вчених-економістів:
В. Варнавського, А. Власова, С. Данасарової, Б. Данилишина, І.
Запатріної, В. Міхеєва, Т. Лебеди, К. Павлюк та інші.
Метою статті є визначення сутності та розкриття природи і
державно-приватного ділового партнерства як об’єктивного явища, що
виникло у сучасному економічному середовищі, механізму його
функціонування та обґрунтування ролі державо-приватного
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партнерства у соціально-економічному розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Масштабний
досвід перерозподілу прав власності між державою і приватним
бізнесом поширився, в першу чергу, в так званих секторах
громадських послуг. Водночас світова практика свідчить, що
необхідність у додатковому залученні приватного капіталу виникає,
перш за все саме в тих сферах, за які держава повинна нести
відповідальність.
Погляди різних науковців на сутність державно-приватного
партнерства у систематизованому вигляді наведено у Таблиці 1.
Таблиця 1
Сутність поняття «державно-приватне партнерство» (далі ДПП)
№
1

Автор
В. Г. Варнавський
[1]

2

С. Д. Данасарова
[2]

3

Б. М. Данилишин
[3]

4

В. А Міхєєв [4]

5

К. В. Павлюк [5]

6

С. В. Тринчук
[6,с.211]

Визначення
ДПП – це інституціональний і організаційний
альянс між державою і бізнесом з метою реалізації
національних та міжнародних, масштабних і
локальних,
але
завжди
суспільно-значущих
проектів у широкому спектрі сфер діяльності
ДПП являє собою домовленість між державою і
приватними структурами про спільну реалізацію
суспільно-значущих проектів найбільш ефективним
способом і по більш низькій вартості, ніж держава
може здійснювати самостійно.
ДПП – це система співробітництва, в якій
розподіляються ризики між партнерами за
принципом кращої спроможності їх нейтралізації, а
також існує узгоджений підхід до поділу винагород
ДПП – система співробітництва приватного
сектора, підприємств і організацій бізнесу з
державними установами, а також регіональних
корпорацій
з
державними
підприємствами,
установами, спрямованого на досягнення загальних
економічних цілей, на рішення актуальних
соціально-економічних задач
ДПП - це поняття, що включає конструктивну
взаємодію
держави,
приватного
сектору,
громадських інститутів в економічній, політичній,
соціальній, гуманітарній та інших сферах
суспільної діяльності
ДПП - це комплекс взаємовідносин держави і
бізнесу, в якому реалізуються взаємні права і
обов'язки на взаємну користь та суспільне благо.
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До базових ознак партнерства відносять наступні [7]:
o сторонами державно-приватного партнерства є держава і
приватний бізнес;
o взаємодія сторін закріплюється на офіційній основі;
o взаємодія сторін має рівноправний характер;
o ДПП має чітко виражену суспільну спрямованість;
o фінансові ризики і затрати, а також досягнуті результати
розподіляються між сторонами у визначених наперед пропорціях.
Позитивною стороною у розвитку державно-приватного
партнерства є те, що фінансові активи приватного сектору економіки є
дещо мобільнішими, ніж державні. Це відповідно дозволяє
приватному бізнесу випереджати державний сектор у застосуванні
науково-технічних нововведень, які значно полегшують і
пришвидшують певні виробничі процеси. Проте навіть за таких умов
для приватного сектору часто ускладнений доступ до сфер, які
вважаються державними або ризики діяльності в них виявляються
доволі високими.
Основою для вибору форми державно-приватного партнерства є
правова підстава реалізації його конкретної моделі. Існує кілька
основних форм державно-приватних партнерств - контракти, оренда,
концесія, угода про розподіл продукції та спільні підприємства.
Дослідники німецької економічної групи зазначають, що ДПП
реалізується в різних формах в залежності від способу участі,
власності об’єкта інфраструктури, розподілу ризиків, тривалості
співробітництва (табл. 2).
Що стосується міжнародного досвіду, то активізація інтересу до
державно-приватного партнерства відбулася наприкінці XX-початку
XXI сторіччя, коли почала розвиватися його британська модель
«приватна фінансова ініціатива» – для будівництва великих державних
об'єктів шляхом залучення приватних інвестицій. При цьому
компенсація витрат приватного інвестора здійснювалася згодом за
рахунок прибутків від експлуатації чи бюджетних виплат. У
Великобританії вартість таких об'єктів за останні 10 років склала 24
млрд. фунтів стерлінгів, а протягом 3-х наступних років планується
реалізувати проекти на 12 млрд. фунтів стерлінгів. Щорічно
укладається до 80 нових угод. За даними британського уряду, проекти
у формі приватної фінансової ініціативи забезпечують 17% економії
для бюджету країни.
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Таблиця 2
Основні форми державно-приватного партнерства

Україна не має якихось більш-менш позитивних здобутків у
сфері співробітництва держави з приватним бізнесом задля суспільних
інтересів [8], тому з метою забезпечення належної кількості та якості
суспільних послуг, підвищення рівня життя населення і вирішення
інших суспільно-важливих завдань, держава повинна віднайти дієві
способи і форми залучення інвестиційного, професійного та
управлінського потенціалу приватного бізнесу до вирішення цих
проблем на принципах справжнього партнерства. Сьогодні необхідно
зосередитися на вирішенні таких першочергових завдань:
1. Активізація зусиль держави на підвищення рівня економічної
свободи в Україні, в першу чергу через спрощення регуляторних
процедур
та
оподаткування,
забезпечення
прозорості
та
недискримінаційності регуляторних процедур
2. Розвиток інституціонального середовища, нормативноправового и методологічного забезпечення у сфері державноприватного партнерства.
3. Стимулювання
приватних
інвесторів
до
реалізації
інфраструктурних проектів шляхом удосконалювання бюджетної
підтримки й податкового законодавства.
4. Детальний аналіз позитивних і негативних моментів реалізації,
поширення кращих практик ДПП, поширення досвіду та навчання.
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Висновки. Таким чином, ефективність державно-приватного
партнерства на прикладі світового досвіду є виправданою, тому на
даний момент головним завданням нашої країни має стати переймання
позитивного досвіду та об’єднання зусиль та капіталів державного та
приватного сектору для ефективного вирішення економічних,
соціальних та політичних завдань. Від такої співпраці вигоди
отримуватиме і держава, і бізнес, і суспільство загалом, тому при
правильній організації така взаємодія є надзвичайно результативною.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Розглянуто економічну сутність витрат. Проаналізовано види витрат і подано
їх класифікацію. Обґрунтована доцільність виділити в окрему категорію одноразові
витрати в системі управлінського обліку підприємства.
Ключові слова: витрати, класифікація витрат, одноразові витрати.
The economic essence of costs is considered. The kinds of costs are analyzed and
their classification is given. Expediency is justified to point out such a category of costs as
one-time in the management accounting system of an enterprise.
Keywords: costs, classification of costs, one-time costs.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. На
сьогоднішній день питання систематизації інформації про витрати
підприємства за різними класифікаційними ознаками є актуальним,
оскільки набуває все більшого значення в сучасних умовах
господарювання.
Класифікація витрат має суттєве практичне значення.
Використання класифікації дає можливість систематизувати
інформацію про витрати та оцінювати різні категорії в таких аспектах,
які дозволяють забезпечити в подальшому коректну її інтерпретацію і
використання в процесі управління.
В умовах високотехнологічного зовнішнього середовища
актуальним для підприємства є дослідження співвідношення витрат,
які відповідають інтенсивному та екстенсивному напрямку
розширення виробництва, а також швидкості розподілу цих витрат.
Таке співвідношення є базою при формуванні напрямку інноваційної
політики, у тому числі, при ухваленні рішень стосовно своєчасної
модернізації технологічної бази підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковане вирішення
проблеми. Економічна сутність витрат розглядається в наступних
працях: А.В. Череп розглядає питання сутності та класифікації витрат,
Г.О. Партин досліджує економічну сутність і класифікацію витрат та
580

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

їх чинників, О.І. Драган вивчає проблему надвитратного виробництва
промисловості,
С.В.
Федун
досліджує
питання
системи
управлінського обліку та його впровадження на функціонуючих
вітчизняних підприємствах, Ф.Ф. Бутинець вивчає управлінський
облік, що безпосередньо пов’язаний з витратами.
Аналіз наукових праць дає підстави зазначити, що усталена
класифікація витрат вітчизняних підприємств формувалась в умовах,
коли
облік
не
диференціювався
на
бухгалтерський
та
внутрішньогосподарський (управлінський). У зарубіжній науці
переважає управлінський аспект класифікації витрат виробництва.
Тому на сучасному етапі розвитку практики бухгалтерського обліку на
підприємствах спостерігається тенденція інтеграції різних підходів до
класифікацій витрат. Традиційні для підприємств України
класифікації витрат суттєво доповнюються класифікаціями, що
напрацьовані зарубіжною економічною наукою.
Зарубіжні підходи до класифікації витрат детально розкриті в
працях С.Ф. Голова, К. Друрі, Л.В. Нападовської та інших. У роботах
переважно виділяються три напрямки групування витрат відповідно
до потреб управлінського (внутрішньогосподарського) обліку, який
акумулює і систематизує витрати для: оцінки запасів і визначення
фінансових
результатів;
прийняття
управлінських
рішень;
забезпечення контролю. Важливо відзначити, що застосування різних
класифікацій в системі бухгалтерського обліку дає можливість
менеджерам і аналітикам різних рівнів використовувати обліковоаналітичну інформацію щодо витрат для здійснення прогнозів,
визначення ефективності діяльності і тактичного управління [3].
Цілі статті. Метою даної статті є дослідження змісту
класифікації витрат підприємства в умовах високотехнологічного
зовнішнього середовища.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Витрати зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або
збільшення зобов'язань, котрі призводять до зменшення власного
капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення
або розподілення власниками) [1].
Результати аналізу існуючих теоретичних положень стосовно
поняття витрат показали, що їх визначення для підприємств за
сучасних умов потребує вдосконалення. Ми поділяємо думку тих
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авторів, які пропонують визначати витрати як сукупність видатків, що
відповідають екстенсивному або інтенсивному напрямку розширення
виробництва і пов’язані з виготовленням і реалізацією продукції.
В основу класифікації витрат покладається принцип: різні
витрати для різних цілей. Зокрема поділ витрат на прямі і непрямі дає
інформацію щодо можливості віднесення таких витрат на певний
об’єкт витрат або ж вказують на необхідність використання певної
процедури їх розподілу. Виділення постійних та змінних витрат дає
змогу економічній службі підприємства вивчати поведінку витрат
стосовно обсягу випущеної продукції, прогнозувати обсяги діяльності.
Розмежування витрат на контрольовані і неконтрольовані дає
можливість організувати облік витрат за центрами відповідальності, а
також визначити витрати, які потребують особливої уваги з боку
управлінського апарату.
Дослідження існуючих класифікацій витрат в умовах
високотехнологічного
зовнішнього
середовища
визначило
необхідність впровадження нової системи класифікації витрат у
залежності від швидкості зміни обсягу випуску продукції та виділити
в окрему категорію одноразові витрати.
Під одноразовими витратами в даному випадку пропонується
розуміти ті витрати, що відповідають інтенсивному напрямку
розширення виробництва, а саме, придбання і впровадження нових
технологій, нового устаткування, яке дозволяє знизити загальні
витрати на одиницю виробу, застосування найефективніших систем у
сфері маркетингу, менеджменту і фінансів.
Формування інформації про одноразові витрати в системі
управлінського обліку дозволяє в подальшому здійснювати аналіз
питомих одноразових та питомих умовно-постійних витрат в динаміці
за допомогою граничних витрат, виявити відхилення і обрати
відповідний напрямок інноваційної політики.
Під граничними витратами розуміють витрати, пов'язані з
випуском додаткової одиниці продукції.
Умовно-постійними витратами вважають витрати, які
відповідають екстенсивному напрямку розширення виробництва і
змінюються не прямо пропорційно зміні випуску продукції. До таких
витрат можна віднести частину виробничих витрат, частину витрат на
управління, позавиробничі витрати.
582

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

Змінні витрати – це витрати, що також відповідають
екстенсивному напрямку розширення виробництва, але змінюються
прямо пропорційно зміні кількості випуску продукції Переважно, це
витрати на сировину, комплектуючі вироби і напівфабрикати, енергію,
паливо на технологічні цілі [2].
Виробничі витрати пов'язані з безпосереднім перетворенням
сировини і матеріалів на готову продукцію за допомогою праці
виробничих робітників з використанням виробничого обладнання
називають основними. Виділення цього виду витрат досить важливе,
бо саме вони визначають безпосередні затрати на даний вид продукції
і формують перший етап обчислення його собівартості.
Аналіз питомих одноразових та питомих умовно-постійних
витрат в динаміці дозволяє підприємству на базі виявлених відхилень
запровадити комплекс необхідних заходів, спрямованих на
оптимізацію структури саме граничних витрат, яка передбачає
зниження загальних витрат на одиницю продукції і неприпустимість
негативного ефекту росту масштабів виробництва.
Під оптимізацією структури витрат прийнято розуміти
досягнення такого співвідношення швидкостей розподілу витрат,
котре відповідає інтенсивному та екстенсивному напрямку
розширення виробництва, яке за інших рівних умов дозволяє досягти
мінімальних умовно-постійних витрат на одиницю продукції та
збільшити прибуток підприємства.
Висновок. В даній статті висвітлено необхідність застосування
класифікації витрат з виділенням такої категорії як одноразові витрати
в системі управління витратами підприємства в умовах
високотехнологічного зовнішнього середовища. Це дозволяє
аналізувати і співставляти швидкості змін питомих одноразових та
питомих умовно-постійних витрат.
Проте, варто враховувати одну з основних вимог до
використання будь-якої класифікації витрат, яка полягає у
необхідності обґрунтування її практичної доцільності, тому що на
віднесення витрат до певного виду та обробку отриманої інформації
може бути затрачено часу і коштів більше, ніж отримано вигоди від
використання отриманої інформації. Важливо зважено підходити до
вибору класифікаційних ознак, враховуючи вимоги нормативних
документів, та обирати мінімально необхідну кількість їх видів, коли
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потрібно досягти мети щодо забезпечення ефективного формування
облікової інформації для прийняття управлінських рішень.
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Keywords: social benefits package, immaterial incentives, system of participation in
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Постановка проблеми. Система мотивації персоналу є однією з
важливих складових системи управління персоналом в організації.
Правильно розроблена система мотивації дозволяє не тільки
поліпшити результати діяльності підприємства, а й активізувати
особистісний потенціал працівників в напрямку досягнення мети.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання оплати
праці досліджувало багато науковців. Проте мало праць, в яких
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наведено нові пропозиції управління працею, що забезпечить
активізацію людського фактора, чи глибоко аналізують існуючий стан
і ситуацію цього питання. Нетиповими э роботи І.В. Петренко, А.В.
Калина, Н. І. Єсінова, О. П Левченко.
Формування цілей статті. На основі вивчення та аналізу
літературних джерел розглянути та узагальнити способи мотивації
працівників по можливості їх застосування на підприємствах. Аналіз
літературних джерел дає змогу зробити висновок, що організації
заробітної плати в промисловості на сьогодні притаманні такі
недоліки: низькі рівні заробітної пати, невиправдане зближення рівнів
оплати праці фахівців та інших категорій працівників, слабка
матеріальна зацікавленість у підвищенні кваліфікації через незначні
розбіжності в рівнях окладів працівників різної кваліфікації,
недостатня стимулювальна роль премій і всієї преміальної системи [1,
с. 95].
Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах урахування
праці і заробітної плати являється однією з найважливіших і складних
ділянок роботи. Заробітна плата - точка перетину інтересів багатьох
підприємств, працівників, податкової адміністрації, соціальних фондів
тощо. З боку держави увага приділяється шляхом регулювання оплати
праці через законодавчу систему, яка за допомогою нормативних,
законодавчих та інших документів впливає на трудові відносини
працівника і роботодавця, визначає засади оплати праці та
оподаткування.
Для того, щоб людина більш ефективно працювала її потрібно
заохочувати. Заохочування може бути в формі премій та різних
надбавок.
Влучним є зауваження Н.П. Сначова та А.А. Пашнюка [2], що
при виборі способу підвищення ефективності праці потрібно брати до
уваги вік працівників. Якщо працівники підприємства - переважно
люди старшого віку (за 40 років), то для них дуже важливим є
забезпечення не тільки сьогоднішнього добробуту, але і стабільного
майбутнього. Необхідними та ефективними будуть заходи соціальної
підтримки.
Якщо серед персоналу багато молодих працівників, то для них
найкращим варіантом є різні корпоративні заходи, заходи, спрямовані
на заохочення отримання додаткових знань (оплата навчання, для
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працівників які поєднують навчання з роботою, надання додаткових
відпусток і т.п.), перспектива службового росту.
І.В. Петренко [3] пропонує стимулювати зростання
продуктивності праці через впровадження гнучких систем оплати,
коли частина заробітку залежить від загальної ефективності роботи
підприємства чи участі у доходах. Наприклад, в Японії пряма участь у
прибутках корпорацій всіх категорій працівників використовується
уже досить давно. Різниця між системою участі у доходах і системою
участі у прибутках полягає в тому, що певна частина заробітку
кожного працівника залежить від ефективності роботи підрозділу, в
якому він працює. Система оплати праці повинна формуватись так,
щоб стимулювати об’єднання зусиль працівників і співробітництво
для досягнення стратегічно важливих кінцевих результатів.
З цього приводу О.П Левченко[4] висуває думку, що базова
заробітна плата повинна бути достатньою для того, щоб залучити і
втримати висококваліфікованих працівників. Її розмір щодо загальної
суми заробітку повинен становити 60–70 %. Фіксована частина
заробітку повинна збільшуватись залежно від підвищення
продуктивності певного колективу, підрозділу або підприємства
загалом.
Якою б не була система участі в доходах, вона повинна надати
можливість кожному працівнику взяти участь у підвищенні
ефективності роботи, план участі потрібно розглядати не лише як
систему оплати, а як новий підхід в управлінні.
Згідно з працями О.В. Покатаєва [5] важливим фактором
стимулювання ефективної праці є соціальний пакет, під яким у
широкому значенні слід розуміти надання роботодавцем благ у
вигляді пільг, компенсацій, привілеїв і соціальних гарантій, які
перевищують розмір його основної заробітної плати. Зазвичай, до
складу соціального пакета включаються як базові соціальні гарантії,
передбачені законодавством про працю та соціальне забезпечення, так
і додаткові матеріальні блага, надання яких здійснюється
роботодавцем за власною ініціативою. Він розробляється відділом з
управління персоналом і узгоджується з керівництвом підприємства.
Отже, соціальний пакет є потужним інструментом впливу на рівень
психологічного та фізичного залучення працівника, індивідуальну й
організаційну дієвість, а відтак, тривалість і успішність трудових
відносин між працівником і роботодавцем.
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Варто зазначити, що на деяких підприємствах існує ситуація,
коли роботодавці через різні схеми уникають легального
використання робочої сили, утримують працюючих без укладання з
ними передбачених законодавством договорів, мають місце
позаоблікові нарахування і виплата заробітної плати працівникам без
сплати встановлених законодавством податків і платежів. Задіяні у
трудовій діяльності громадяни позбавляються можливості отримувати
соціальну допомогу в випадку втрати здоров'я, проблемними стають
питання подальшого їх пенсійного забезпечення, оскільки виходячи з
розміру оплати праці, їм призначається, як правило, мінімальна пенсія.
Важливим, як напрямок на шляху вирішення проблеми, є:
підвищення мінімального розміру оплати праці, нижче якого платити
зарплату заборонено трудовим законодавством; кампанія щодо
працюючих громадян, покликана, по-перше, пояснити їм переваги
легальної зарплати, по-друге, змусити працівників скаржитися на
роботодавців, які не виплачують їм офіційну зарплату (повністю або
частково); виявлення та ліквідація схем шляхом проведення
податкової перевірки організації.
Коли йдеться про відповідність заробітної плати трудовому
вкладу працівника необхідно враховувати як матеріальні, так і
нематеріальні стимули.
Існують випадки, коли для працівників основним стимулом
може бути не різниця в заробітній платі при переході на вищий
посадовий ступінь, а соціальний стимул (престижність, можливість
подальшого кар’єрного росту, суспільне визнання) або творчий
(можливість самовдосконалення, самореалізаціі).
Одже, цей психологічний аспект також слід враховувати при
оцінці ефективності різних систем оплати праці, особливо для
професійно мотивованих працівників [6, с. 166]. Так, для інженернотехнічних і управлінських працівників, крім отримання заробітної
плати на достойному рівні і підвищення матеріального стану, важливо,
щоб робота дозволяла реалізувати такі цілі, як підвищення своєї
значимості в колективі, отримання визнання і поваги зі сторони
співробітників і керівництва, можливість приймати самостійні
рішення, брати участь в управлінні підприємством. Тобто, важливою
є перспектива в кар’єрному зростанні, участь в процесі вирішення
питань управління підрозділами і організацією в цілому. Просування
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по службі, професійне зростання також виступають факторами
мотивації [2, c. 278].
Трудова активність працівників підвищується за рахунок
розвитку інтелектуального та підприємницького потенціалів на основі
безперервного процесу освіти і перепідготовки. Усвідомлюючи той
факт, що результати праці не залишаться не поміченими, у працівника
є стимул працювати старанно, виконувати свої обов'язки якісно та
оперативно і проявляти максимальну активність. Є особиста
зацікавленість кожного з підлеглих в успішній роботі і процвітанні
компанії, а тому й не виникатиме бажання виконати свою роботу
будь-як. Оцінювати посадове становище підлеглого необхідно
об'єктивно, зважуючи всі заслуги, досвід роботи, якість та
оперативність виконання завдань, вміння підносити себе і свою
компанію, а також ряд особистісних якостей, які визначають
надійність і порядність співробітника.
Навчання працівників є не тільки методом підвищення
ефективності роботи підприємства та поліпшення його фінансових
показників, а й потужним мотиватором. Зрозуміло, кожній людині,
важливою є можливість розвитку особистісних якостей і отримання
спеціальних знань, які відкривають широкі перспективи на
професійному шляху. Навчання праціників необхідно проводити
регулярно, підвищуючи рівень їх знань і навичок в залежності від їх
досягнень і потреб компанії. Форма навчання може бути різноманітна:
курси підвищення кваліфікації, курси іноземних мов, семінари,
тренінги та ін. [7, c. 111-112].
Поза тим, в конкретного підприємства не може бути
стандартного пакету стимулів, стимулювання повинно бути
адресованим, орієнтованим на певного працівника.
Висновки
та
перспективи
подальших
досліджень.
Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що на сьогоднішній
день існує необхідність удосконалення системи стимулювання
ефективності та оплати праці. Перебудова організації заробітної плати
має включати: підвищення зацікавленості працівників у ефективній
роботі; участь працівників в прибутках чи доходах підприємства;
усунення випадків зрівняльності в оплаті праці; удосконалення
тарифної системи оплати праці.
Виходячи з того, що на сучасному етапі розвитку економіки
України вплив людського фактора на ефективність роботи організації
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є визначальним, базовою філософією керівництва має стати принцип:
головний капітал організації - працівники і тому праця має
оцінюватись належним чином. Запропоновані підходи є поєднанням
опосередкованого розміру основної заробітної плати та додаткової
заробітної плати та інших виплат, які залежать від результатів роботи
чи забезпечують належні умови праці. Такий підхід забезпечить
концентрацію зусиль персоналу для досягнення найвищих результатів
та стимулювання як колективної, так і індивідуальної праці.
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У статті розглянуто основні напрямки вирішення проблем обліку основних
засобів на підприємствах, спричинені змінами у законодавстві. Вони розглянуті з
урахуванням основних моментів визнання об’єктів необоротними активами, проблем
вибору методу нарахування амортизації і відображення господарських операції на
рахунках бухгалтерського обліку та у звітності.
Ключові слова: основні засоби, уніфікація основних засобів, Податковий
кодекс України.
In the article basic directions of decision of problems of account of the fixed assets
are considered on enterprises, caused changes in a legislation. They are the confessions of
objects considered taking into account basic moments by irreversible assets, problems of
choice of method of charging amortization and reflection of economic an operation on the
accounts of record-keeping and in accounting.
Keywords: fixed assets, unification of fixed assets, the Tax Code of Ukraine.

Актуальність теми. Забезпечення підприємства основними
засобами являється одним із факторів, які впливають на ефективність
виробництва. Робити висновок про продуктивність їх використання
можна лише по закінченню терміну їх експлуатації. Тільки по його
завершенні можна робити висновки про те, наскільки надійною та
якісною була робота, чи всі можливості використані, чи всі ресурси
вичерпані.
Тож у зв’язку з цим, постає питання яким чином відображати в
обліку основні засоби та нараховувати знос, щоб їх залишкова вартість
відповідала фактичним властивостям даного об’єкту по завершенню
терміну експлуатації.
Стан дослідження проблеми. Великий внесок у розробку
теоретичних основ і методологічних підходів до вирішення даного
питання зробили провідні вітчизняні вчені-економісти: М.Т. Білуха,
Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, С.Ф. Голов, М.Я.Дем'яненко, В.М.
Жук, Г.Г. Кірейцев, В.Г. Лінник, В.Б. Моссаковський, М.Ф.Огійчук,
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Ю.І. Осадчий, П.Т. Саблук, В.В. Сопко, Л.К. Сук та інші вчені;
зарубіжні вчені: В.Ф. Палій, Я.В. Соколов, Е.С. Хендріксен, М.Ф. Ван
Бреда.
Мета статті: дослідження проблеми об’єднання засад
бухгалтерського та податкового обліку у процесі обліковоаналітичного управління підприємством.
Основний матеріал. В бухгалтерському обліку основні засоби
регулюються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7
«Основні засоби» [1]. В податковому обліку після набрання чинності
Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI основні
засоби обліковуються за новими правилами, більш наближеними до
бухгалтерського обліку основних засобів, і регулюються ст. 144-149
Податкового кодексу [2].
Визначення основних засобів подано у Податковому кодексі в
Розділі 1, ст. 14, п.п. 1.138. Основні засоби - матеріальні активи, у
тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок
надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій,
автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і
архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує
2500 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних
активів), що призначаються платником податку для використання у
господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує
2500 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або
моральним зносом та очікуваний строк корисного використання
(експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад
один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).
Проте, відповідно до Розділу ХХ «Перехідні положення», дана
вартісна межа набирає чинності з 2012 року. У 2011 році до основних
засобів необхідно відносити, як і раніше, матеріальні активи вартістю
понад 1000 грн. (без ПДВ).
Основні засоби, як в бухгалтерському так і в податковому обліку
зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, що
включає:
1.суми, що сплачуються постачальникам та підрядникам за
виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
2.реєстраційні збори, державне мито та інші аналогічні платежі;
3.суми ввізного мита;
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4.суми непрямих податків у зв’язку з придбанням чи створенням
основних засобів, але за умови, що вони не відшкодовуються;
5.витрати на страхування ризиків доставки, транспортування,
установлення, монтаж, налагодження основних засобів;
6.фінансові витрати, які згідно з П(С)БО включаються до
собівартості кваліфікаційних активів;
7.інші витрати, що безпосередньо пов’язані з доведенням
основних засобів до стану, придатного для використання із
запланованою метою.
Податковий кодекс України передбачає нові правила ведення
обліку основних засобів. З метою дотримання даних умов обліку і
достовірності відображення інформації у звітності підприємствами
України було проведено ряд заходів, передбачених Розділом ХХ
«Прикінцеві положення» [3]. Серед них:
1.Проведено інвентаризацію основних засобів за даними
бухгалтерського обліку станом на 1 квітня 2011р.
2.Визначено приналежність кожного об’єкта основних засобів до
новостворених груп.
3.Розраховано балансову вартість кожного засобу із врахуванням
капіталізованих витрат на модернізацію, модифікацію, добудову,
реконструкцію.
4.Визначено суму накопиченої амортизації по кожному об’єкту
основних засобів за даними бухгалтерського обліку станом на 1
квітня 2011р.
5.На основі проведеної інвентаризації проводилося порівняння
даних бухгалтерського та податкового обліку. Якщо загальна вартість
усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку менша,
ніж загальна вартість усіх груп основних фондів за даними
податкового обліку на дату набрання чинності розділом III цього
Кодексу, то тимчасова податкова різниця, яка виникає в результаті
такого порівняння, амортизується як окремий об'єкт із застосуванням
прямолінійного методу протягом трьох років. Якщо загальна вартість
усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку більша,
то сума, яка виникає, амортизується на загальних підставах.
6.Встановлено строки корисного використання по кожному
об’єкту, однак вона не повинна бути меншою мінімального
допустимого строку, що зазначений для окремої групи у ст. 145.1
Податкового кодексу України.
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7.Визначено методи нарахування амортизації за окремими
групами.
На основі зібраної інформації на кожному підприємстві
необхідним є створення відповідного наказу із подальшим внесенням
змін до облікової політики підприємства.
Таким чином при оформлення акту введення основного засобу в
експлуатацію необхідним є зазначення додаткової інформації:
 група об’єкта амортизації і строк корисного використання;
 метод нарахування амортизації;
 стаття витрат.
Стаття 145.1 Податкового кодексу України встановлений
мінімальний строк корисного використання від 2 до 20 років в
залежності від групи, яких налічується 16.
Амортизація нараховується щомісяця, починаючи з місяця, що
настає за місяцем введення об’єкта основних засобів в експлуатацію.
Аналізуючи ст. 145.1.9 напрошується висновок про те, що метод
нарахування амортизації в бухгалтерському і в податковому обліку
відтепер однаковий. Тому підприємства самостійно обирають який із
п’яти наявних методів використовувати (прямолінійний метод, метод
зменшення залишкової вартості, метод прискореного зменшення
залишкової вартості, кумулятивний чи виробничий) обирати .
Податкове законодавство все ж передбачає певні обмеження.
Серед них наступні;
 амортизація не нараховується на такі групи основних засобів,
як 1 «Земельні ділянки» та 13 «Природні ресурси»;
 метод розрахунку амортизації у розмірі 100% або 50%/50%
застосовується до групи 10 «Бібліотечні фонди» або 11 «Малоцінні
необоротні матеріальні активи»;
 метод прискореного зменшення залишкової вартості
застосовується лише для амортизації вартості 4 групи – «Машини та
обладнання» і 5 «Транспортні засоби».
 кумулятивний метод та метод зменшення залишкової вартості
застосовуються для груп 2 – 8 і 16.
 прямолінійний та виробничий методи мають найменші
обмеження і застосовуються до усіх груп, крім 10 і 11.
Суми амортизаційних відрахувань не підлягають вилученню до
бюджету, а також не можуть бути базою для нарахування будь-яких
податків та зборів.
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Відображення статті витрат в Наказі про введення об’єкта
основного засобу в експлуатацію обумовлене необхідністю
заповнення в Податковій декларації з податку на прибуток
підприємства Додаток АМ. В цьому додатку потрібно за кожною
групою амортизації відобразити балансову вартість групи, загальну
суму нарахованої амортизації та амортизацію в розрізі віднесення на
певний вид витрат.
В бухгалтерському обліку витрати з поточного ремонту
основних засобів відносяться до поточних операційних витрат і
відображаються у міру їх здійснення, а витрати на капітальний ремонт
визнаються витратами звітного періоду. В податковому обліку, на
відміну від бухгалтерського, немає поділу на поточний і капітальний
ремонт. Сума витрат, пов’язаних із ремонтом та поліпшенням
(модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція) в
розмірі, що перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп
основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного
податкового року відноситься на об’єкт основного засобу, щодо якого
здійснюється ремонт та поліпшення. Сума витрат, що не перевищує
10% - відноситься до витрат того звітного податкового періоду, в
якому такі ремонт та поліпшення були здійснені [3].
Інформація щодо сум витрат на ремонт та поліпшення основних
засобів відображається також у Додатку АМ до Декларації з податку
на прибуток підприємств. Необхідно відобразити балансову вартість
основних засобів, суму ліміту поліпшень, фактичні обсяги поліпшень,
суми що відносяться на витрати звітного періоду, в тому числі окремо
за кожним видом витрат, за винятком собівартості.
Ще одним моментом у процесі обліку основних засобів є їх
виведення з експлуатації. Причиною цьому може бути: ліквідація,
продаж, консервації, конфіскація.
У разі ліквідації основних засобів за рішенням платника податку
або в разі якщо з незалежних від платника податку обставин основні
засоби (їх частина) зруйновані, викрадені чи підлягають ліквідації, або
платник податку змушений відмовитися від використання таких
основних засобів внаслідок загрози чи неминучості їх заміни,
руйнування або ліквідації, платник податку у звітному періоді, в
якому виникають такі обставини, збільшує витрати на суму вартості,
яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації
окремого об’єкта основних засобів.
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За умови продажу об’єкта основних засобів сума перевищення
доходів від продажу над балансовою вартістю окремих об’єктів
основних засобів та нематеріальних активів включається до доходів, а
сума перевищення балансової вартості над доходами від такого
продажу включається до витрат. У разі ліквідації основних засобів у
звітному періоді збільшуються витрати на суму залишкової вартості
основних засобів.
За умови виведення основного засобу з експлуатації для
реконструкції, модернізації, дообладнання, консервації то нарахування
амортизації об’єкта призупиняється. Даний твердження ґрунтується на
основі підпункту 145.1.2.Податкового кодексу України.
Таким чином зміни у законодавстві з питань методології обліку
основних засобів змусило керівництво підприємств оцінити реальний
стан основних засобів, ступінь їх морального та фізичного зношення,
доцільність їх утримання на балансі підприємства. Адже обравши
оптимальний метод нарахування амортизації засобів підприємства, що
використовуються для провадження основної діяльності підприємства,
дозволить значно зменшити собівартість продукції і цим самим
отримати можливість для збільшення прибутку.
Висновки. Встановлена законодавством вартісна межа для
визначення основних засобів починаючи з 2012 року (у розмірі 2500
грн.) є доцільною у зв’язку із станом інфляції в країні. Обачним
моментом є передбачення у кодексі моменту по усуненні податкової
різниці, яка виникає при об’єднанні податкового та бухгалтерського
обліку.
Загалом запроваджені зміни по даному аспекті обліку є
прийнятними і доречними, оскільки забезпечують поєднання
облікового процесу основних засобів як для цілей оподаткування, так і
для цілей управлінського обліку.
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У статті розроблено моделі та метод формування портфеля проектів з
урахуванням стратегічної діяльності підприємства. Комплекс моделей та методів
забезпечує підвищення ефективності й обґрунтованості прийняття рішень відносно
формування портфеля проектів та визначення стратегій виробничого підприємства.
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In the article the model and method of building a portfolio of projects including
strategic business activity. Complex models and methods to ensure efficiency and validity of
decisions concerning the formation of project portfolio and identify strategies for
manufacturing businesses.
Keywords: design, strategy of business, resource management, financial flows.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. На даному
етапі розвитку економіки багато виробничих підприємств України, які
виробляють наукоємну техніку, в зв'язку з переходом до нових
ринкових умов змушені швидко реагувати на зміни зовнішнього
середовища, бути гнучкими до вимог ринку, постійно вдосконалювати
як вироблювану продукцію, так і механізми управління. Більшість
таких підприємств працюють на замовника, що дозволяє ефективно
використовувати наявні ресурси, цілеспрямовано створювати
високотехнологічну техніку, чітко планувати структурні підрозділи й
управляти ними. Однак для забезпечення стійкого положення на
ринку й у майбутньому, підтримки високого рівня рентабельності й
ліквідності виробництва для керівників підприємств необхідно мати
ефективні механізми формування портфеля проектів з урахуванням
стратегічної діяльності підприємства. Це обумовлено тим, що
сукупність проектів, які здійснюються на підприємстві, не тільки
дозволяють одержувати прибуток, але й повністю визначають техніко596
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економічний стан виробництва.
Особлива увага приділяється питанням формування структури
портфеля проектів у сфері виробництва обладнання й зразків техніки
для об'єктів ядерної енергетики, оскільки дане виробництво вузько
спрямоване, виставляються високі вимоги до надійності й якості
виробленої техніки, необхідна постійна модернізація та ремонт
існуючої техніки, процес реалізації проектів дуже впливає на
стратегічний розвиток підприємства. Застосування існуючих методів і
технологій управління виробництвом, які в основному добре
працюють у стабільних умовах ринку, не завжди приводить до
ефективних результатів у випадку управління процесами реалізації
проектів створення наукоємної продукції [1]. Як правило, не
враховують особливості реалізації окремих проектів на виробництві,
пов'язаних із реалізацією як основної продукції (створенням зразків
нової техніки для конкретного замовника), так і проектів розвитку й
випуску непрофільної продукції, які, в свою чергу, дозволяють
одержувати прибуток і підтримувати стійке виробництво. Не
розглядають також у комплексі реалізацію цієї множини проектів і не
оцінюють вплив кожного з них на діяльність виробництва в цілому,
тобто не враховують поточний стан підприємства і стратегічні плани
на майбутнє. Тому актуальною науково-прикладною задачею є
розробка моделей і методів формування портфеля проектів створення
нової техніки на основі аналізу стратегій діяльності підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес реалізації
проектів розробки й створення наукоємної продукції на виробничих
підприємствах, методи й моделі аналізу проектів розробки складних
технічних систем і вибір стратегій підприємств досліджувалася у
працях багатьох зарубіжних та вітчизняних учених: .Д. Шапіро, В.М.
Бурков, А.І. Яковлев, Г. Бірман, які пропонують методи й моделі
безпосередньо для ефективного управління проектами, не
орієнтуючись на можливості конкретного виконавця, його планів на
майбутнє, стратегії діяльності виробничого підприємства. О.С.
Виханський, Р.А. Фатхфутдінов, В.Г. Герасімчук, І. Ансофф, К.
Боумен в основному описують стратегічне планування й управління
підприємствами, які працюють на широке коло споживачів, тобто
підприємствами із серійним і масовим виробництвом.
Виклад основного матеріалу. В рамках методу формування
портфеля проектів створення нової техніки на основі визначення
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стратегій діяльності підприємства й планування процесів реалізації
проектів, що побудовано на основних принципах системного аналізу
визначено три рівні управління: довгостроковий - рівень стратегічного
планування, середньостроковий - операційний рівень і річний оперативного управління. На кожному рівні виконується аналіз
проектів і виробничого підприємства на основі доступної керівникові
інформації в рамках визначеного відрізку часу. При цьому всі рівні
взаємозалежні за низкою параметрів, які можна визначити на кожному
з рівнів. Сутність методу полягає в тому, що на першому рівні
проводиться аналіз поточного стану підприємства й життєвого циклу
технічних систем, що виробляються в даний момент на підприємстві.
На основі одержуваних фінансових (ліквідності, рентабельності і т.
ін.) і техніко-економічних (потужність, фондовіддача, продуктивність
персоналу й ін.) показників, а також інформації про реалізовані на
даний момент технічні системи (на якій саме фазі знаходиться
продукція – ―спаді‖, ―зрілості‖, ―росту‖) робляться висновки про
поточний стратегічний стан підприємства – ―старе‖ підприємство,
―зріле‖ чи ―нове‖. За допомогою отриманих даних можна визначитися
із пріоритетними стратегіями діяльності підприємства на майбутнє і
укрупнено сформувати портфель майбутніх проектів [2]. Отримавши
узагальнені оцінки на верхньому рівні, можна переходити до
планування реалізації проектів відповідно до сформованих стратегій –
на середньостроковий рівень. На даному етапі необхідно проводити
аналіз фінансування проектів, їх фінансової та ресурсної
реалізованості й ефективності виконання, оцінювати можливі ризики.
Даний аналіз дозволить визначити на середньостроковий період
планування послідовність реалізації проектів, виходячи з ресурсного
забезпечення підприємства. За допомогою отриманих даних на рівні
оперативного планування будуються плани-графіки, календарний план
та операційні плани за всією множиною проектів, виходячи із
пріоритетності їхньої реалізації. Для одержання раціональних графіків
використання фінансових коштів, потужностей і обладнання
підприємства, витрат ресурсів (людських, матеріальних, технічних)
застосовується комплекс моделей, що дозволяють раціонально
перерозподілити ресурси, використати тимчасово вільні, залучити
позикові гроші та ін.. На цьому рівні формується кінцевий варіант
портфеля проектів і визначаються строки початку та закінчення
проектів.
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Комплекс отриманих результатів на всіх рівнях планування буде
основою для підтримки прийняття управлінських рішень на всіх
рівнях. При цьому процес планування є ітераційним до досягнення
бажаних результатів. Усі рівні управління взаємозалежні за
ключовими показниками.
При формуванні портфеля проектів для реалізації та планування
діяльності підприємства варто віддавати перевагу тим проектам, які
значною мірою відповідають стратегіям підприємства. Для цього
варто зіставити показники, що описують проекти й стратегії.
Складність цього завдання обумовлена такими факторами:
- різні проекти можуть характеризуватися різними показниками,
які не можна порівняти між собою;
- мета одного проекту може по-різному відповідати декільком
стратегіям, не задовольняючи ні одну з них повною мірою;
- стратегія характеризує довгострокові цілі підприємства, в той
час як короткострокові проекти мають на меті досить близькі цілі,
тому реалізація довгострокової стратегії може вимагати виконання
великої кількості проектів, кожний з яких лише до деякої міри буде
забезпечувати досягнення стратегічних цілей.
Тому необхідно виробити правила, на основі яких будуть
порівняні проекти й стратегії, що описані різнорідними системами
показників.
Одним із пріоритетних методів управління ресурсами проектів є
метод перерозподілу фінансових ресурсів між роботами всього
комплексу реалізованих проектів. Вирівнювання споживання
фінансових ресурсів окремими роботами проводиться за допомогою
резервного часу проектів [3]. Це дозволяє згладити профіль функції
використання фінансових ресурсів при збереженні заданої тривалості
проекту або мінімізувати тривалість проекту при виконанні обмежень
на ці ресурси. У загальному вигляді задачу формулюють таким чином:
1) мінімізувати необхідні фінансові кошти за роботами; 2)
мінімізувати виявлений дефіцит фінансування робіт з урахуванням
ряду обмежень, що накладаються в результаті аналізу сітьового
графіка. Надлишок коштів може автоматично перерозподілятися на
дефіцитні роботи, або це може зробити особа, яка приймає рішення.
Для тих проектів, де не вдасться покрити дефіцит коштів,
застосовують інші методи управління ресурсами – спочатку покриття
дефіциту за допомогою переміщення строків робіт.
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Модель покриття дефіциту за допомогою переміщення строків
виконання проектів узагальнює фінансові профілі по всьому портфелю
проектів. Дана модель подає інформацію про наявність фінансових
ресурсів не за роботами, а за контрольними параметрами часу
реалізації проекту. У кожний розрахунковий період часу виконується
контроль надходження та споживання фінансових коштів.
Якщо не вдається покрити дефіцит за рахунок перелічених
методів, то пропонується використати додаткове фінансування
(модель залучення додаткових фінансових коштів у формі кредиту й
модель управління ризиками виникнення дефіциту при реалізації
проекту). Дані моделі мають ту особливість, що приводяться
показники надходження та виплат наприкінці розрахункових періодів.
Далі здійснюється вибір того способу фінансування, який має
найменше значення.
Висновки. Наведено теоретичне узагальнення й нове рішення
актуальної науково-прикладної задачі розробки моделей і методів
формування портфеля проектів створення нової техніки.
Методи стратегічного планування доцільно використовувати
лише при формуванні ринкової політики підприємства і окремих
напрямків діяльності.
Метод формування портфеля проектів з урахуванням стратегій
діяльності підприємства дозволяє в комплексі врахувати низку
параметрів реалізації проекту й показників різних рівнів управління
підприємства: стратегічного, операційного й оперативного.
Моделі управління фінансовими ресурсами проектів на основі
методів мережевого планування. дозволяють у комплексі вирішувати
проблеми календарного планування реалізації множини проектів на
підприємстві.
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У статті розглянуто категорію «якість» та витрати на якість, розглянуто які
фактори впливають на якість послуг визначено структуру витрат на забезпечення
якості будівельних послуг.
Ключові слова: якість, будівельні послуги, витрати на забезпечення якості
будівельних послуг.
In the article the category of "quality" and quality costs, consider what factors affect
the quality of services defined cost structure to ensure quality construction services.
Keywords: quality, construction services, the cost of providing quality construction
services.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В період
становлення ринкових відносин Україна розбудовує власну економіку
та знаходиться на шляху інтеграції у європростір. Проблеми
входження України до європейської спільноти можуть бути вирішені
лише за умови виходу на ринок конкурентоспроможних вітчизняних
товарів та послуг.
Одним з визначальних факторів конкурентоспроможності
продукції є її якість. Однак на сьогодні питанням забезпечення якості
продукції та бухгалтерського обліку витрат, пов’язаних з її
забезпеченням, приділяється незначна увага, а ряд аспектів облікового
відображення витрат на якість взагалі залишаються недослідженими.
Це, в свою чергу, зумовлює виникнення значної кількості
нерозв’язаних питань у підприємств, які впроваджують міжнародні
стандарти якості.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питаннями витрат на забезпечення якості
наданих послуг розглядалося наступними вченими: Ф.Ф.Бутинця,
Б.І.Валуєва, А.М.Герасимовича, С.Ф.Голова, К.Друрі, Г.Г.Кірейцева,
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М.В.Кужельного, Л.В.Нападовської, М.С. Пушкаря, М.Г.Чумаченка,
та багатьох інших. Вчені внесли вагомий науковий вклад в розвиток
теорії і практики витрат в на забезпечення якості виконаних послуг.
Проте ряд питань залишилися невисвітленими та потребують
додаткових досліджень.
Цілі статті. Метою статті є дослідження поняття категорії
«якість», а також розгляд витрат на забезпечення якості будівельних
послуг.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Якість наданих
послуг є однією з важливих складових діяльності будь-якої
організації. Якість будівельних послуг, як і поняття якості взагалі, є
однією зі складних та суперечливих філософських категорій. Можна
вважати, що ця категорія вперше була проаналізована Аристотелем ще
в III ст. до н.е. [1]. Отже можна ствердити, що категорії якість
приділялася достатня увага ще з давніх часів.
На наш погляд доцільно розглянути категорію якість як її
трактують наш час (табл.1.)
Таблиця 1
Визначення категорії «якість» в економічній літературі
№
Джерело
Визначення
1 В.Е Сицко [2,
Якість - комплексно інтегруючі поняття всіх
c. 8].
сторін продуктивної діяльності, направленої
на задоволення багатообразних потреб
суспільства і кожної людини
2 Е.М. Карпенко Під якістю продукції слід розуміти сукупність
[3, c. 7].
її основних корисних властивостей, що
забезпечують задоволення певних потреб
користувача при застосуванні цієї продукції
за цільовим призначенням
3 А. Фейгенбаум Якість виробу або послуги можна визначити
[4, c. 34].
як
загальну
сукупність
технічних,
технологічних
і
експлуатаційних
характеристик виробу або послуги, за
допомогою
яких
виріб
або
послуга
відповідатимуть вимогам споживача при їх
експлуатації
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4

С.А. Ламоткін
[5, c. 11].

Продовження табл. 1
Якість - сукупність характеристик об'єкту, що
відносяться до його здатності задовольняти
встановлені або передбачувані потреби

Розглянувши вище наведені визначення категорії «якість» варто
відмітити, що якість є одним з найважливіших показників діяльності
підприємства, яка визначає його становище в умовах ринку.
Для того, щоб надати будівельні послуги, необхідно здійснити
цілий ряд операцій, що складаються з багатьох етапів. Кінцева якість
наданих послуг залежить від якості будівельно-монтажної роботи на
кожному етапі. Якість таких робіт обумовлена не тільки дотриманням
технологій будівельного виробництва, але й залежить від
обґрунтованості управлінських рішень, що приймаються на всіх
рівнях управління.[6]
Основними вимогами, що висуваються до будівельних послуг
представимо на рис.1
Задоволення вимог
замовника будівництва

Урахування вимог охорони
навколишнього середовища

Вимоги до будівельних
послуг
Відповідність до державних
будівельних норм

Здатність забезпечити
прибуток

Рис.1 Вимоги, що висуваються до будівельних послуг.
Для забезпечення якості наданих послуг будівельна організація
має понести певні витрати. Вони безпосередньо пов’язані із
собівартістю та ціною наданих будівельних послуг.
Витрати пов’язані з якістю – це сукупність витрат, які викликані
вимогою досягнення або підтримки визначеного рівня якості на
підприємстві, тобто зумовлені заходами щодо запобігання помилок,
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контролем якості, виправлення помилок.
Витрати на якість являють собою такі, що пов’язані із
забезпеченням та гарантуванням задовільної якості, а також ті, які
пов’язані з утратами у випадках, коли задовільна якість не досягнута;
тобто їх можна умовно поділити на дві загальні групи: витрати,
викликані неналежною якістю та витрати на запобігання й виявлення
випадків невідповідності якості (рис.2.)
Витрати на забезпечення якості будівельних послуг
Витрати на забезпечення якості

Профілактичні

Оціночні

Базові

Внутрішні

Зовнішні

Додаткові
Нематеріального
характеру

Матеріального характеру

Управлінські

Витрати

Виробничі

Рис.2. Структура витрат на забезпечення якості будівельних
послуг.
Охарактеризуємо витрати, які подані на рис.2:
 профілактичні – витрати, пов’язані з діяльністю щодо
запобігання появі дефектів (підвищення кваліфікації персоналу);
 оціночні – витрати, що пов’язані з діяльністю будівельної
фірми після отримання результатів (випробування, контроль)
 базові
– очікувані витрати будівельної фірми, що
забезпечують функціонування системи якості ( забезпечення
персоналу спеціальним приладами для контролю якості тощо);
604

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

 додаткові – неочікувані витрати (витрачання ресурсів для
повторного виконання, спричиненого попередніми неякісними
будівельно-монтажними роботами).
 внутрішні – є наслідком наявності дефектів, виявлених до
остаточного прийняття замовником об’єкта будівництва (повторна
переробка окремих будівельно-монтажних робіт чи етапів
будівництва);
 зовнішні – є наслідком дефектів, що виявлені після прийняття
замовником об’єкта будівництва (незалежна експертиза, судові
витрати, юридична відповідальність).
 витрати матеріального характеру – внутрішні та зовнішні
витрати, що є наслідком наявності дефектів і можуть бути достовірно
обчислені в грошової формі;
 управлінські – витрати звітного періоду (відрахування відділу
якості тощо);
 виробничі – витрати, що включаються до собівартості
будівельно-монтажних робіт згідно із П(С)БО 16 «Витрати» та
П(С)БО 18 «Будівельні контракти»
 витрати нематеріального характеру – збитки внаслідок
невикористаних можливостей, від утрати репутації будівельної фірми
та довіри замовників; їх досить складно, а іноді неможливо
представити у грошовому вираженні.
Витрати, обумовлені неякісним виконанням своїх зобов’язань,
можуть призвести до підвищення вартості надання послуг. Для того
щоб зменшити витрати спричинених неякісним здійсненням робіт
потрібно ефективно управляти ними.
Зменшення витрат пов’язаних з повторною переробкою,
призводить до зменшення собівартості наданих послуг, а отже
збільшує задоволеність результатами замовників, підвищуючи цим
репутацію фірми на ринку послуг.
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Постановка
проблеми.
Регулювання
податкових
взаємовідносин між державою і платниками податків здійснюється на
основі Податкового кодексу України. Проте ще не прийняті всі
передбачені Кодексом нормативно-правові акти, без яких виконати
положення Кодексу практично неможливо. Складні завдання стоять
перед методикою ведення бухгалтерського обліку для суб’єктів
господарської діяльності, яка потребує значних доопрацювань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання обліку
розрахунків з бюджетом та його вдосконалення, особливо після
прийняття Податкового кодексу, розглядаються багатьма науковцями.
Таку проблему у своїх роботах піднімають Свідерський Є., Хомин П.,
Матвієнко Т.О., Василик О.О. та ін. Проте незважаючи на значну
кількість публікацій і праць, присвячених даній проблематиці, окремі
моменти цієї теми залишаються відкритими.
Мета статті – визначити шляхи вдосконалення обліку
розрахунків з бюджетом.
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Основні результати досліджень. Провівши дослідження
проблем обліку і контролю розрахунків з бюджетом, одержану
інформацію можна певним чином узагальнити, зробити на її основі
необхідні висновки, і додати при цьому конкретні пропозиції щодо
шляхів вирішення окремих проблем з числа досліджуваних в даній
статті.
У Податковому кодексі передбачено заходи для гармонізації
бухгалтерського та податкового обліку, проте повного їх поєднання
так і не відбулося. Тобто сьогодні значною проблемою залишається те,
що при поділі бухгалтерського обліку на управлінський і
бухгалтерський відповідно до чинного законодавства в державі існує
ще й третій вид обліку – податковий, або облік розрахунків з
бюджетом. На нашу думку, це значно ускладнює всю систему обліку
в державі, призводить до значної кількості зловживань в розрахунках
і, що найголовніше, держава недоодержує основних коштів до
бюджету. Тому сьогодні найважливішим завданням є приведення до
єдиних принципів і методів податкової і бухгалтерської звітностей.
Бухгалтерський облік, як основний для визначення взаєморозрахунків
з державою, платежів і відрахувань до бюджету повинен бути єдиним.
Мається на увазі, що в державі повинен існувати єдиний
бухгалтерський облік, який визначає порядок визначення фінансових
результатів і податкових зобов'язань. Облік податкових зобов'язань не
повинен регламентуватися ніякими іншими законами, окрім Закону
України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».
Оскільки нарахування та сплата податків і зборів спричиняють
зміни у структурі зобов’язань та активів підприємства, то це означає,
що вони підлягають відображенню в бухгалтерському обліку.
Для узагальнення інформації про розрахунки з бюджетом за
всіма видами податків, згідно вимог чинного законодавства,
використовують пасивний балансовий рахунок 64 «Розрахунки за
податками і платежами», в структурі якого виділено чотири
субрахунки. Аналітичний облік за видами податків і зборів ведуть за
першими двома субрахунками даного рахунку. Проте, як показують
дослідження, План рахунків має яскравовиражені риси синкретизму.
Отже, вважаємо і наполегливо рекомендуємо чимскоріше на
законодавчому рівні переглянути доцільність використання окремих
рахунків і провести затвердження нового Плану рахунків.
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Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку
інформації про зобов’язання з податку на прибуток регулюються
П(С)БО 17 «Податок на прибуток». Дослідження свідчать, що в ньому
недостатньо висвітлені такі важливі поняття, як «податкова база
активів» і «податкова база зобов’язань». Тоді як в міжнародному
стандарті бухгалтерського обліку 12 «Податки на прибуток» цим
поняттям приділено основну увагу.
Регламентує податок на прибуток також і Податковий кодекс
України. Законодавці неодноразово намагались виправити свої ж
помилки відносно податку на прибуток, однак і зараз він є найбільш
неврегульованим і щодо нього виникає найбільше непорозумінь. Хоча
в Податковому кодексі і зафіксовані спроби наблизити податковий
облік даного податку з бухгалтерським, проте ряд невирішених
проблем залишилося, а подекуди додалися нові. В результаті
балансовий прибуток і оподатковуваний прибуток підприємства
відрізняються, і ця проблема лише частково вирішується з допомогою
тимчасових різниць, які обліковуються на рахунках 17 «Відстрочені
податкові активи» та 54 «Відстрочені податкові зобов’язання». Як
наслідок – бухгалтерам доводиться обчислювати дані показники на
основі вибірок, що, звичайно ж, призводить до помилок і непотрібних
штрафів. При характеристиці податку на прибуток слід зауважити, що
існування подвійного обліку є чи не найболючішим питанням для
бухгалтерів, і підприємствам доводиться вдаватися до додаткових
витрат через збільшення їх кількості. Не вирішує повністю цього
питання і Податковий кодекс України, оскільки в ньому відсутній
механізм, який давав би змогу визначити податкові показники лише з
даних бухгалтерського обліку. На наш погляд варто звернути увагу на
досвід Франції, де підприємства ведуть лише бухгалтерський облік, а
для визначення прибутку до оподаткування використовують метод
коригувань.
Не краще у Плані рахунків вирішений облік розрахунків з
бюджетом за податком на додану вартість. Для цього податку
передбачено транзитні субрахунки, сума ПДВ по яких тут
відображається тимчасово – доти, доки не будуть проведені остаточні
розрахунки з покупцем або постачальником. При цьому слід звернути
увагу на те, що незважаючи на назви субрахунків 643 «Податкові
зобов’язання» та 644 «Податковий кредит», відображені тут суми у
«Податковій декларації з податку на додану вартість» не
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відображають. Дослідження науковців показують, що використання
таких субрахунків спричиняє лише завищення суми оборотів і сальдо,
а їхні суми за аналітичними реєстрами й Головною книгою не
узгоджуються з відображенням ні в податковій, ні фінансовій звітності
[7]. Тому краще було б взагалі ліквідувати такі субрахунки і
використовувати лише субрахунок 641 «Розрахунки за податками» з
відповідними аналітичними рахунками. Якщо ж залишити субрахунки
643 «Податкові зобов’язання» та 644 «Податковий кредит», то до них
доцільніше б було застосувати наступні назви:
- 643 «Податкові розрахунки за податковими зобов’язаннями»;
- 644 «Податкові розрахунки з податкового кредиту».
Основним прямим податком, що стягується з фізичних осіб, є
податок на доходи фізичних осіб. Величина податку залежить від
розміру отриманого доходу і отримується за прогресивною шкалою
ставок, які зростають в міру зростання доходів. Такий стан справ
можна вважати задовільним, оскільки він має позитивний вплив на
вирівнювання доходів населення. Проте водночас розрив між
ставками не повинен бути надто великим, оскільки це відіб’є бажання
у людей багато і ефективно працювати задля одержання доходу, і
держава в обличчі таких громадян втратить рушійну силу прогресу.
Отже, бачимо, що незважаючи на різноманітні спроби
покращення обліку розрахунків з бюджетом багато проблем
залишаються невирішеними, а тому законодавчі та нормативні акти,
які регулюють облік розрахунків з бюджетом потребують подальшого
вдосконалення.
У зв’язку з прийняттям Податкового кодексу була затверджена
нова форма Декларації з податку на прибуток підприємства. Значних
змін зазнав склад доходів і витрат. Відповідно змінилась і сама
методика складання Декларації. Все це може викликати труднощі у
веденні обліку податку на прибуток, а також спричинити виникнення
помилок при складанні Декларації. З метою забезпечення спрощеного
складання декларації рекомендуємо підприємствам переглянути
регістри аналітичного обліку доходів і витрат, які уже ведуться. І
відредагувати їх відповідно до чинного законодавства. Як приклад,
можна взяти додатки до декларації з податку на прибуток
підприємства.
Таке вирішення проблеми дасть змогу пов'язати показники
податкової декларації з податку на прибуток з даними бухгалтерського
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обліку, зробить прозорим і обґрунтованим їх формування. Крім того, ведення
таких регістрів дасть змогу просто і зручно складати Декларацію з податку на
прибуток підприємства, адже в них буде згрупована вся інформація про
доходи і витрати, які включаються до об’єкта оподаткування цього податку.
Дійсно, при здійсненні розрахунків з бюджетом важливим
питанням є складання податкової звітності. На практиці виникають
випадки неприйняття податковими інспекторами декларацій з
незаповненими рядками, вони наполягають на тому, що у рядках має
бути числовий запис або відмітка «-». Бухгалтери-практики при цьому
користуються нормами Податкового кодексу України, яким не було
передбачено заповнення всіх рядків декларацій в разі відсутності
господарських операцій за звітний період. До речі, цієї норми не було
й у Законі України «Про порядок погашення зобов’язань платників
податків перед бюджетними та державними цільовими фондами» від
21 грудня 2000 р. № 2181-III, який регулював дане питання до
прийняття Податкового кодексу України [2]. Тому є потреба в
удосконаленні методики складання податкової звітності.
Відповідно до п. 49.11. ст. 49 Податкового кодексу України
орган податкової служби має право не прийняти податкову
декларацію, якщо в ній не зазначено обов’язкових реквізитів, її не
підписано відповідними посадовими особами та не скріплено
печаткою платника податків [4].
В п. 2.11 Положення про документальне забезпечення записів у
бухгалтерському обліку визначено, що вільні рядки в первинних
документах підлягають обов’язковому прокресленню [3]. З метою
узгодження нормативно-правових актів різних інстанцій доцільно
внести зміни до Податкового кодексу шляхом визначення
необхідності про креслення вільних рядків у податковій декларації.
У зв’язку з прийняттям Податкового кодексу відбувається
коригування форми та порядку заповнення податкової звітності. У
такому випадку потребують узгодження терміни подання податкових
декларацій, адже на практиці трапляються випадки несвоєчасного
видання нових бланків податкових декларацій і несвоєчасного
реагування платників податків на такі зміни, що уповільнює процес
подачі податкових декларацій до державних податкових інспекцій.
Відповідно ж до п. 120.1. Податкового кодексу України
неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими
особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори
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податкових декларацій (розрахунків) тягнуть за собою накладення
штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або
несвоєчасне подання.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року
було застосовано штраф за таке порушення тягнуть за собою
накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання
або несвоєчасне подання [4].
Тому в разі зміни форми та методики заповнення декларацій
пропонуємо на законодавчому рівні продовжити терміни подання
податкових декларацій.
Висновки. З прийняттям Податкового кодексу проблеми, які
створювала існуюча податкова система вирішились лише частково. А
тому в сучасних економічно нестабільних умовах виникає
необхідність пошуку нових шляхів покращення податкової системи.
Запропоновані заходи щодо покращення обліку розрахунків з
бюджетом та контролю за своєчасність та повнотою сплати податків і
зборів дозволять удосконалити чинну облікову систему, дадуть змогу
виявити факти ухилення від оподаткування підприємств.
Процес реформування ще не завершений. І потрібно ще багато
зробити, щоб створити в Україні стабільну, ефективну та ясну для
розуміння податкову систему. При цьому особливо важливим є той
факт, щоб такі намагання не знищили досягнення минулих років.
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Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах
господарювання стрімко розвиваються інтеграційні процеси, що
впливають на характер економічних і соціальних відносин, на
загальну політичну ситуацію у світі
та
відкривають широкі
можливості для економічної співпраці держав. За таких умов постає
необхідність адаптації національної системи бухгалтерського обліку
до вимог міжнародної практики, що реалізуються головним чином за
Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової
звітності (далі – МСБО та МСФЗ) та загальними принципами обліку
США (далі – GAAP).
Метою даної публікації є виявлення основних відмінностей у
порядку відображення активів за МСБО, МСФЗ та GAAP, що надасть
можливість впровадити дієву та ефективну практику обліку
зарубіжних країн в Україні, а також визначити недоліки обліку активів
в Україні порівняно з пострадянськими країнами (Республікою
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Молдова та Російською Федерацією).
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемним
питанням облікового відображення активів підприємств присвячені
праці вітчизняних і зарубіжних вчених: Бичкової С.М., Бутинця Ф.Ф.,
Герасимової Т.В., Горецької Л.А., Григораша Г.В., Івашкевича В.Б.,
Кожарського В.В., Левковича О.А., Соколова Я.В., Чіапетті Б.
Відсутність наукових досліджень щодо організації і ведення обліку
активів як у високо розвинутих країнах (США, Великобританія), так і
в країнах СНД обумовлює актуальність даного дослідження.
Викладення основного матеріалу дослідження. Необхідність
використання міжнародних стандартів у пострадянських країнах
пов’язано з інтеграцією до світової економіки, становленням
фінансового та інвестиційного ринків. Однак, для України, як і для
ряду інших країн СНД, характерні особливості облікового
відображення активів, зумовлені історичними, економічними,
політичними та соціальними умовами ринку цих країн.
Вітчизняне П(С)БО 2 ―Баланс‖ трактує активи відповідно до
МСБО 16 ―Основні засоби‖: активи – це ресурси, контрольовані
підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як
очікується, призведе до отримання економічних вигід у майбутньому
[5]. Крім того, критерії визнання активів аналогічні в більшості країн.
Єдина відмінність полягає в тому, що в окремих країнах виділяється
вартісний критерій віднесення активів до оборотних чи необоротних
засобів [2].
У зарубіжній обліковій практиці поняття ―необоротні активи‖
позначаються різними термінами: постійні активи; власність, споруди
та обладнання; матеріальні постійні активи тощо. Так, в Росії
необоротні активи включають нематеріальні активи, основні засоби та
доходні вкладення в матеріальні цінності [3]; в США та Республіці
Молдова окремим розділом в активі балансу
відображаються
довгострокові активи, до яких належать основні засоби, нематеріальні
активи, фонди, інвестиції [6].
У свою чергу, поняття ―оборотні активи‖ застосовується в
США та у всіх країнах СНД. Окремо під поняттям ―виробничі запаси‖
в Російській Федерації, Республіці Молдова та Україні розуміють
товарно-матеріальні цінності. В англомовних країнах застосовується
поняття ―товарно-матеріальні запаси‖, до складу яких включаються
матеріальні активи призначені для продажу або використання для
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виробництва, надання послуг. Товарні і матеріальні запаси
відображаються в бухгалтерському балансі як поточні активи, тому
що використовуються чи перетворюються на грошові кошти протягом
року або нормального операційного циклу підприємства (залежно від
того, що довше). Відповідно до міжнародного досвіду кожне
підприємство, враховуючи характер діяльності та особливості
технології й організації господарських операцій, самостійно вирішує
питання класифікації активів на оборотні та необоротні [2].
В Україні відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 2 ―Баланс‖ поділ активів на оборотні та необоротні є
обов’язковим. П(С)БО 2 ―Баланс‖ визначає, що оборотні активи – це
грошові кошти та їх еквіваленти, не обмежені у використанні, а
також інші активи, які призначені для реалізації чи споживання
протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з
дати балансу. Усі активи, що не є оборотними, класифікуються як
необоротні [5].
МСБО та МСФЗ не вимагають дотримуватися визначеного
переліку або формату, в якому мають подаватися статті активу в
балансі. В різних країнах статті активу балансу традиційно
розміщуються або у порядку від найбільш до найменш ліквідних
(США, Канада), або у зворотному порядку (Великобританія, країни
СНД). Нова форма балансу в Україні зберігає порядок ліквідності
статей, що традиційно склався в нашій країні.
Основні засоби відображаються в обліку за первісною або, як її
часто перекладають, історичною вартістю. Відповідно до МСБО до
первісної вартості основних засобів включаються: ціна придбання
за вирахуванням отриманих знижок; митні збори; невідшкодовані
податки; витрати, що прямо пов’язані з приведенням основних засобів
в робочий стан. Формування первісної вартості в інших країнах
суттєво не відрізняється. Єдине, що необхідно підкреслити, це те, що
в багатьох країнах (на відміну від вітчизняної облікової практики) в
окремих випадках дозволено відносити до вартості основних засобів
суму відсотків за позиками, пов’язаними з придбанням останніх [4].
Облік нематеріальних активів у національних стандартах країн СНД і
запасів (в частині оцінки методів їх списання) повністю відповідають
вимогам МСБО.
Розглянемо в табл. 1 принципову різницю між GAAP США
та МСБО у частині регламентації обліку активів, що дозволить
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розв’язати проблеми конвергенції
міжнародними стандартами.

національних

стандартів

з

GAAP

Вид
активів

МСФЗ

Таблиця 1.
Порядок облікового відображення активів за МСФЗ та GAAP

Основні
засоби

16

144

Нематері
альні
активи

38

142

Грошові
кошти

7

CON
5-6

Запаси

2

151

Фінансові
інвестиції

39

115
133
140

Відмінність в обліку активів
Оцінка основних засобів за МСФЗ
здійснюється за історичною собівартістю
або на основі регулярних переоцінок,
GAAP переоцінку забороняє
GAAP, на відміну від МСФЗ, забороняє
переоцінку, що збільшує вартість
нематеріального активу
Виплати і надходження дивідендів
відповідно до МСФЗ відображаються
лише в одній з видів діяльності
(фінансовій або операційній). Відповідно
до GAAP виплата дивідендів
відображається у фінансовій діяльності;
отримання дивідендів є
операційною діяльністю
За МСФЗ заборонено використовувати
метод ЛІФО, а за GAAP метод ЛІФО
дозволений
За МСФЗ зняття з обліку інвестицій
пов’язано з переходом прав на отримання
прибутку та ризиків, а за GAAP саме
юридичний договір
є фактором
зняття активів з обліку

Відповідно до табл. 1, можна зробити висновок, що стандарти
GAAP та МСФЗ висувають різні вимоги щодо розкриття інформації
про наявні активи у фінансовій звітності. Так, міжнародні стандарти
не містять суворих вказівок щодо обліку активів; GAAP же суворо
регламентують форму, структуру документів, оцінку кожної статті в
звітності. Одним із шляхів вирішення даної проблеми може бути
перехід від стандартів, що базуються на правилах, до системи
стандартів, що базуються на принципах. Для того, щоб здійснити
даний перехід, необхідно зблизити стандарти МСБО, МСФЗ та GAAP.
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Висновки
та
перспективи
подальших
досліджень.
Здійснене дослідження надає можливість зробити висновок про те,
що запозичення закордонного досвіду облікового відображення
активів підприємства сприятиме створенню дієвого механізму для
прийняття управлінських рішень, які будуть спрямовані на швидке й
правильне орієнтування підприємства в
системі сучасних
інтеграційних процесів. Від рівня забезпеченості підприємства
активами залежить випуск готової продукції та, як наслідок,
конкурентоспроможність не тільки на вітчизняному, але
й
міжнародному ринку. Тому головним завданням для будь-якої
країни є здійснення контролю за збереженням та ефективним
використанням активів підприємства.
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Визначено економічний зміст витрат. Проведено розмежування понять
―витрати‖ та ―видатки‖ Надано пропозиції з наближення існуючої класифікації витрат
у бухгалтерському обліку до групування витрат у Податковому кодексі.
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"expenses" is spent and "expenses" Are given offers from approach of existing classification
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manufacture, accounting.

Вступ. Проблема обліку витрат, їх інформаційне забезпечення в
системі управління організацією завжди була об’єктом пильної уваги
вітчизняних та іноземних учених. Міністерства і відомства затвердили
низку методичних рекомендацій щодо обліку витрат і формування
собівартості продукції. Зокрема розроблені методичні рекомендації,
положення яких потрібно враховувати під час організації обліку
витрат, а також визначенні собівартості.
При
веденні
підприємницької
діяльності
суб’єкти
господарювання дотримуються основного принципу, щоб здійснені
витрати не перевищували отримуваних доходів. Інформація про
витрати важлива для кожного підприємства, по-перше  для цілей
управління, а по-друге  для складання фінансової звітності та
оподаткування прибутку.
Метою статті є удосконалення підходів до визнання й
класифікації витрат у світлі гармонізації видів обліку: бухгалтерського
та податкового.
Викладення основного матеріалу дослідження. Визначення
витрат у п. 6 П(С)БО 16, в цілому відповідає господарським реаліям,
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однак потребує відповідного уточнення, особливо у умовах
сьогодення, коли воно є підґрунтям термінології Податкового кодексу.
У разі, якщо ―податкове‖ визначення допускатиме подвійне, а то й
потрійне тлумачення (а визначення пп.14.1.27 ст. 14 Податкового
кодексу до цього схильне куди більше, ніж п. 6 П(С)БО 16), над
податковим обліком нависне реальна загроза надмірної облікової
стандартизації процесу справляння податку на прибуток‖ [1].
На нормативному рівні уже зроблено деякі кроки по зближенню
методології й методики податкового та бухгалтерського обліку:
відмінено чотири групи основних засобів для розрахунків амортизації,
замінено термін ―валові витрати‖ на ―податкові витрати‖ тощо.
М. Чумаченко та І. Бєлоусова вбачають суперечність у п. 11
П(С)БО 16. На їхню думку, перелік статей витрат, наведений у цьому
пункті, встановлює склад виробничої собівартості, водночас надаючи
підприємствам право робити це самостійно [6]. С. Голов вважає, що
суперечності немає, оскільки наданий П(С)БО перелік статей узагальнений і приблизний, тоді як деталізація та створення
конкретної структури собівартості залишаються на розсуд
підприємств. Підтверджуючи за підприємством право самостійно
вирішувати, із чого має складатися собівартість саме їх продукції, він
посилається на практику діяльності великих підприємств, а саме ЗАТ
―Новокраматорський машинобудівний завод‖ [3].
Фундатором аналізу витрат в межах трудової вартості був К.
Маркс. Із позицій трудової теорії вартості К. Маркс у своїй праці
―Капітал‖ , а саме в гл. І ―Витрати виробництва і прибуток‖ в третьому
томі розглядав структурні блоки витрат: витрати на заробітну плату,
матеріали, паливо, амортизацію засобів праці  тобто на виробництво
товару До них він додавав витрати на заробітну платню працівників
торгівлі, утримання торговельних приміщень, транспорт тощо.
Перший блок витрат Маркс називав витратами виробництва, Другий 
витратами обігу. К. Маркс писав: ―Витрати  це те, що коштує товар
капіталісту  сума витрат на придбання засобів виробництва і робочої
сили (постійного і змінного капіталу)‖.
З точки зору економічної теорії витрати обігу мають поділятися
на чисті та додаткові (гетерогенні). Чисті витрати безпосередньо
пов’язані зі зміною форм власності, з процесом перетворення товарів
на гроші, грошей  на товари. До чистих витрат доцільно зараховувати
витрати на рекламу, витрати на утримання персоналу (комісіонерів,
618

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

торгових
посередників
тощо),
витрати
на
утримання
адміністративного персоналу та приміщень. Крім того, до чистих
витрат було також зараховано витрати на випуск, зберігання і знос
золотих, срібних та інших грошей  тобто витрати, пов’язані із
забезпеченням обігу грошей.
Для досконалого вивчення класифікації витрат, а також
узагальнення термінологічних аспектів теми дослідження слід
співвіднести між собою категорії „витрати‖ і „видатки‖. Політекономи
або економісти звикли визначати видатки по-іншому, що обумовлено
їхнім іншим поглядом на підприємство. Річ у тім, що категорії
―видатки‖ в економічній теорії немає. Це специфічна категорія
бухгалтерського обліку [4].
Для економістів ―видатки‖ і ―витрати‖  це по суті одне й те
саме, тому вони не завжди враховують, що в бухгалтерському обліку
ці категорії мають різне значення. Однак якщо економісти починають
обговорювати бухгалтерські питання, їм необхідно враховувати
розбіжності в змісті понять, а не механічно переносити своє розуміння
в практику обліку. Водночас для бухгалтерів повинна бути
продовжена робота зі створення однозначних трактувань у
нормативній базі, і в цьому плані розмежування понять ―видатки‖ і
―витрати‖ дуже важливо для запобігання в майбутньому
термінологічних непорозумінь.
Таке розмежування широко використовується в методологічній
базі бухгалтерського обліку в західних країнах. Р. Ентоні та Дж. Ріс
роз’яснюють, що витрати  грошовий вимір суми використовуваних
ресурсів, а видатки  це стаття витрат, які належать до поточного
облікового періоду.
У Податковому кодексі: витрати  сума будь-яких витрат
платника податку в грошовій, матеріальній або нематеріальній
формах, здійснюваних для ведення господарської діяльності платника
податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигід
у вигляді вибуття активів, або збільшення зобов’язань, внаслідок чого
відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за
рахунок його виключання або розподілу власником). Таке
формулювання було засновано на позитивній ідеї максимальної
синхронізації податкового обліку з фінансовим у частині визначення
прибутку. Однак вилучення уточнюючого формулювання ―звітного
періоду‖ внесло додаткову плутанину в осмислення визначення. Тому
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що не ―будь-які витрати‖, а тільки видатки звітного періоду
спричиняють вибуття активів або збільшення зобов’язань, що зменшує
власний капітал [5].
Класифікацію витрат звітного періоду наведено в П(С)БО 16, і
далеко не всі вони пов’язані з виробництвом продукції
(адміністративні витрати, витрати на збут тощо). У свою чергу, не всі
затрати, пов’язані з виробництвом продукції, можуть включатися до
складу витрат звітного періоду. Це пояснюється тим, що визнання і
відображення витрат у фінансовій звітності проводиться відповідно до
принципу нарахування і відповідності доходів і витрат: для
визначення фінансового результату звітного періоду необхідно
порівняти доходи звітного періоду з витратами, які було здійснено для
отримання цих доходів (ст.4 Закону про бухоблік).
У зв’язку з цим, на практиці виділяють витрати на продукцію і
витрати періоду. Витрати на продукцію  це вартість усіх видів
ресурсів, витрачених на її виробництво. Вони формують її виробничу
собівартість і в періоді реалізації продукції, вже як витрати,
відображаються у Звіті про фінансові результати. А витрати на
виробництво продукції, яку не було реалізовано, відображають у
балансі.
Витрати періоду не можна прямо пов’язати з будь-якими
доходами, тому вони відображаються у Звіті про фінансові результати
в тому періоді, в якому вони були здійснені.
Відображення витрат періоду відрізняється простішою
обліковою методикою. А от облік витрат на виробництво продукції
(калькулювання собівартості)  процес, що вимагає спеціальних знань,
а іноді й творчості. Виробничі витрати є важливим елементом
Податкового кодексу. Тому для наближення бухгалтерського обліку з
податковим потрібно вдосконалити класифікацію виробничих витрат
(тих, що відносяться до собівартості).
Визначення витрат наведено у пп. 14.1.27 п. 14.1 ст. 14
Податкового кодексу, а саме: витрати  це сума будь-яких витрат
платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній
формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності
платника податку, в результаті яких відбувається зменшення
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення
зобов’язань, внаслідок чого відбувається зменшення капіталу.
Витрати,
що
враховуються
при
визначенні
об’єкта
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оподаткування, за своїм складом поділяються на дві групи: витрати
операційної діяльності та інші витрати. До складу витрат операційної
діяльності відносяться собівартість реалізованих товарів, виконаних
робіт, наданих послуг і витрати банківських установ. Під собівартістю
реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг згідно з пп.
14.1.228 п. 14.1 ст. 14 розуміють витрати, прямо пов’язані з
виробництвом або придбанням реалізованих протягом звітного
податкового періоду товарів, виконаних робіт, наданих послуг, які
визначаються відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку, що застосовуються в частині, яка не суперечить положенням
розділу III Податкового кодексу [2].
Собівартість придбаних та реалізованих товарів формується
відповідно до ціни їх придбання з урахуванням ввізного мита і витрат
на доставку та до ведення до стану, придатного для продажу (п. 138.6
ст. 138 Податкового кодексу). Складові собівартості наведено у п.
138.8 ст. 138 Податкового кодексу. До них, зокрема, належать: прямі
матеріальні витрати (пп. 138.8.1 цього пункту); прямі витрати на
оплату праці (пп. 138.8.2); амортизація виробничих основних засобів
та нематеріальних активів, вартість придбаних послуг; інші прямі
витрати (п. 138.9 ст. 138 Податкового кодексу).
Висновки. Сьогодні бухгалтерське визначення витрат є
підґрунтям термінології Податкового кодексу, що актуалізує проблему
однозначності трактувань. При розмежуванні категорій „витрати‖ і
„видатки‖ має превалювати обліковий аспект. Отже, витрати 
грошовий вимір суми використовуваних ресурсів, а видатки  це
стаття витрат, які належать до поточного облікового періоду.
Обґрунтованою рядом провідних науковців є теза, що перелік статей у
П(С)БО 16 - узагальнений і приблизний, тоді як деталізація та
створення конкретної структури собівартості залишаються на розсуд
підприємств. Облік витрат на виробництво продукції (калькулювання
собівартості) – складний і суперечливий процес. Виробничі витрати є
важливим елементом Податкового кодексу. Тому для наближення
бухгалтерського і податкового обліку потрібно вдосконалити
класифікацію виробничих витрат (тих, що відносяться до
собівартості).
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