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ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ С КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКОЙ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Рейтинговая оценка финансового состояния организации, как правило,
формируется без привлечения данных характеризующих эффективность
использования производственных, материальных и трудовых ресурсов. Для оценки
влияния показателей использования совокупности ресурсов организации на
доходность и как следствие на финансовое состояние, аналитику следует дополнить
рейтинговую оценку комплексной оценкой интенсификации и эффективности
производства.
Ключевые слова: рейтинговая оценка, комплексная оценка интенсификации и
эффективности производства, интенсивные и экстенсивные показатели.
Rating assessment of the financial condition of the organization, as a rule, is formed
without the involvement of data characterizing the efficiency of production, material and
labor resources. To assess the effect of utilization set of resources on the profitability of the
organization and as a consequence of the financial condition of the analyst should be
supplemented by a comprehensive assessment of the rating of the intensification and
efficiency.
Keywords: rating assessment, integrated assessment and intensification of
production efficiency, intensive and extensive indices.
Рейтингова оцінка фінансового стану організації, як правило, формується без
залучення даних характеризуючих ефективність використання виробничих,
матеріальних і трудових ресурсів. Для оцінки впливу показників використання
сукупності ресурсів організації на прибутковість і як наслідок на фінансовий стан,
аналітику слід доповнити рейтингову оцінку комплексною оцінкою інтенсифікації та
ефективності виробництва.
Ключові слова: рейтингова оцінка, комплексна оцінка інтенсифікації та
ефективності виробництва, інтенсивні і екстенсивні показники.

Многие аналитики обращаются к рейтинговой оценки для
анализа финансового состояния одной или нескольких организаций.
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Рейтингование позволяет в довольно короткие сроки, на основании
данных бухгалтерской финансовой отчетности, оценить динамику
показателей, характеризующих финансовое состояние организации за
несколько периодов. Либо сравнить несколько организаций одной
отраслевой специфики по раду выбранных показателей и тем самым
определить конкурентоспособность и их рыночные позиции.
Для построения рейтинга достаточно данных бухгалтерской
отчетности, на основании которых рассчитываются основные
показатели, выраженные в виде коэффициентов [3]. Рейтинговая
оценка финансового состояния формируется без учета показателей
характеризующих эффективность производственных, материальных и
трудовых ресурсов.
В этом случае, в дополнение к рейтинговой оценки финансового
состояния организации целесообразно использовать комплексную
оценку интенсификации и эффективности производства, которая
представляет собой характеристику, полученную в результате
комплексного исследования показателей, которые отражают многие
аспекты производственных процессов организации, и способствует
формированию обобщающих выводов о результатах деятельности
производственного объекта на основе выявления качественных и
количественных отличий от базы сравнения [1]. Данная методика
подробно описана в трудах многих авторов таких как, А.Д. Шеремет,
Л. Т. Гиляровская, М. И. Баканов и Д. В. Лысенко. Такая комплексная
оценка базируется на определении интенсификации производства по
всей совокупности производственных и финансовых ресурсов, т.е.
живого труда, средств труда, предметов труда и финансовых
результатов. Анализ интенсивности производства проводится на
основе данных о соотношении между количественными и
качественными показателями использования ресурсов.
В качестве количественных показателей или экстенсивных
показателей используется численность производственного персонала,
стоимость
основных производственных
фондов,
стоимость
материалов и величина оборотных средств в товарно-материальных
ценностях. Качественные или интенсивные показатели состоят из
производительности
труда,
фондоотдачи
и
фондоемкости,
материалоотдачи и материалоемкости, а так же оборачиваемости
оборотных активов.
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Совокупность
основных
этапов
комплексной
оценки
эффективности
производства
довольно
схожа
с
этапами
формирования рейтинговой оценки финансового состояния
организации. Так же как и в рейтинговании в комплексной оценке
эффективности производства в первую очередь формируется система
исходных показателей, подлежащих последующему анализу, далее
происходит сбор данных по конкретной организации и расчет ранее
выбранных показателей, с учетом условия их сопоставимости. На
завершающем этапе проводится расчет комплексных оценок, их
анализ и разработка управленческих
решений для повышения
эффективности использования всей совокупности ресурсов
организации.
Важно отметить, что комплексная оценка интенсификации и
эффективности производства предусматривает ряд расчетных этапов
необходимых для определения динамики анализируемых показателей
и выявления резервов для повышения эффективности использования
ресурсов организации. Так в первую очередь аналитику следует
оценить динамику качественных показателей использования ресурсов.
Такая динамика может быть сформирована как за несколько лет, так и
за более короткие сроки. Далее формируется соотношение прироста
анализируемого ресурса в расчете на один процент прироста объема
производства. Затем рассчитывается коэффициент экстенсивного
влияния, который характеризует отношение прироста анализируемого
ресурса к темпу прироста объема продаж. Коэффициент интенсивного
влияния характеризует отдачу анализируемого ресурса, например
выработку или производительность труда. Для оценки влияния на
объем
продаж
степени
экстенсивности
и
интенсивности
использования ресурсов, необходимо прирост объема продаж
умножить на ранее рассчитанные коэффициенты.
Далее аналитику следует определить относительную экономию
или перерасход ресурсов по каждому виду путем определения
разницы между фактически израсходованными ресурсами в отчетном
периоде и расходами соответствующего показателя в предыдущем
периоде, скорректированные на темп роста или коэффициент роста
объема продаж.
В отличие от факторов интенсификации и эффективности
производства выделяют непосредственные источники эффективности,
10
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а следовательно, и резервы производства, каковыми могут быть
только производственные ресурсы. Резервы производства как
внутрипроизводственные
возможности
являются
способом
увеличения эффективности производства, объема продукции и
повышения ее качества за счет лучшего использования ресурсов.
Возможность вовлечения в производственный процесс резервов
производства связано, прежде всего, с соблюдением режима
экономии, устранением потерь рабочего времени, материалов,
энергии. Привлечение резервов позволяет улучшить качественные
показатели
хозяйственной
деятельности
повысить
производительность труда, снизить себестоимость продукции,
ускорить оборачиваемость оборотных средств.
В условиях рыночных товарно-денежных отношений оборот
производственных ресурсов проявляет себя в обороте финансовых
ресурсов, что позволяет дать оценку не только потреблению средств
производства и труда в процессе производства, но и применению
основных производственных фондов и использованию оборотных
средств. Использование производственных и финансовых ресурсов в
процессе производства может носить как экстенсивный, так и
интенсивный характер. Всесторонняя интенсификация подразумевает
использование не только живого, но и овеществленного труда, т. е.
всей совокупности производственных и финансовых ресурсов.
Желание организации обеспечить неизменный рост и
достаточно высокие показатели экономической эффективности
производства может быть реализовано только за счет перехода к
преимущественно интенсивному типу развития. Соотношение
интенсивности производства анализируется путем сопоставления
качественных и количественных показателей использования ресурсов.
Результаты
хозяйственной
деятельности
организации
формируются под воздействием как интенсивных, так и экстенсивных
факторов, как качественных, так и количественных показателей
использования ресурсов. Важной особенностью интенсивного и
экстенсивного использования ресурсов является возможность их
взаимозаменяемости [2]. Так, например, недостаток рабочей силы
можно восполнить повышением производительности труда, а
неспособность организации приобрести новое дорогостоящее
оборудование может быть восполнено увеличением выработки уже
11
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имеющегося оборудования.
Каждый показатель характеризующий использование ресурсов,
в свою очередь, складывается из влияния более мелких факторов.
Например, производительность труда зависит от экстенсивной его
величины, от длительности рабочего времени и интенсивной его
величины, от нагрузки рабочего за рабочее время и производительной
силы труда, определяемой организационно-техническими и другими
природными и социальными условиями производства. Это означает,
что качественный показатель использования ресурсов лишь в общем
может охарактеризовать интенсивность его использования. Так для
более детального определения интенсивности следует обращаться к
углубленному экономическому анализу. Так, при анализе производительности труда лучшим показателем интенсивности развития
будет часовая выработка рабочего. С некоторой долей условности
можно считать, что годовые показатели производительности труда,
фондоотдачи основных производственных фондов, материалоемкости
продукции и оборачиваемости оборотных средств являются
показателями интенсивного развития.
В качестве способов повышения эффективности производства
организации можно рекомендовать следующие направления:
повышение технического уровня производства, повышение
качества производимой продукции;
совершенствование организации производства и труда
совершенствование системы мотивации к труду;
усиление социально- психологических факторов, повышения
ответственности и творческой инициативы работников, всестороннего
развития личности, усиления социальной направленности в развитии
производства.
Таким
образом,
комплексная
оценка
эффективности
производства может сыграть важную роль в формировании
рейтинговой оценки финансового состояния организации, так как
только она дает информацию об эффективности использования
ресурсов организацией. Кроме того комплексная оценка способна дать
разъяснение причины ухудшения финансового состояния организации
если такой факт был выявлен в ходе рейтингования. Если, например
финансовое состояние ухудшилось за счет снижение показателей
доходности, комплексная оценка эффективности производства может
12
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показать, что снизилась производительность труда и в связи с этим
снизились объемы производство, что и привело к снижению прибыли.
А значит, выяснив более точные и конкретные причины ухудшения
финансового состояния, организация сможет разработать более
конкретные и эффективные пути решения.
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ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ
Финансовая устойчивость играет важную роль в комплексной оценки
финансового состояния организации, так как может продемонстрировать
способность организации функционировать и развиваться, гарантировать
платежеспособность и инвестиционную привлекательность в долгосрочной
перспективе. Показатели финансовой устойчивости используются в рейтинговой
оценки финансового состояния и их динамика, как правило, оказывает влияние на
значение рейтинговой оценки и как следствие может дать аналитику разъяснение
причин изменения финансового состояния организации.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, типы финансовой устойчивости,
рейтинговая оценка.
Financial stability plays an important role in a comprehensive assessment of the
financial condition of the organization, as it can demonstrate the organization's ability to
function and develop, to ensure solvency and investment attractiveness in the long term.
Financial soundness indicators are used in the rating of the financial status and their
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dynamics, as a rule, has an impact on the rating value and as a result can give the analyst
an explanation for changes in the financial condition of the organization.
Keywords: financial stability, the types of financial stability, rating estimation.
Фінансова стійкість грає важливу роль в комплексній оцінки фінансового
стану організації, так як може продемонструвати здатність організації
функціонувати і розвиватися, гарантувати платоспроможність та інвестиційну
привабливість у довгостроковій перспективі. Показники фінансової стійкості
використовуються в рейтинговій оцінці фінансового стану та їх динаміці, як
правило, впливає на значення рейтингової оцінки і як наслідок може дати аналітику
роз'яснення причин зміни фінансового стану організації.
Ключові слова: фінансова стійкість, типи фінансової стійкості, рейтингова
оцінка.

На сегодняшний день при проведении анализа финансового
состояния организации в качестве одного из направлений зачастую
выбирают
анализ
финансовой
устойчивости.
Финансовая
устойчивость играет важную роль в комплексной оценки финансового
состояния организации, так как может продемонстрировать
способность организации функционировать и развиваться, сохранять
равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и
внешней
среде,
гарантировать
ее
платежеспособность
и
инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе в
границах допустимого уровня риска [3]. Финансовая устойчивость
формируется в процессе всей производственно-хозяйственной
деятельности и является главным компонентом общей устойчивости
организации.
Анализ устойчивости финансового состояния организации на ту
или иную дату позволяет ответить на вопрос: насколько правильно
организация управляла финансовыми ресурсами в течение периода,
предшествующего этой дате. Важно, чтобы состояние финансовых
ресурсов соответствовало требованиям рынка и отвечало
потребностям развития организации, поскольку недостаточная
финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности
организации и отсутствия у нее средств для развития производства, а
избыточная - препятствовать развитию, отягощая затраты излишними
запасами и резервами. Таким образом, сущность финансовой
устойчивости
организации
определяется
эффективным
формированием, распределением и использованием финансовых
ресурсов.
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Аналитики, формируя группу показателей для проведения
рейтинговой оценки финансового состояния организации, стараются
выбрать показатели из различных направлений анализа. Это
обусловлено
желанием получить
полные,
объективные,
соответствующие реальности результаты рейтингования [1]. В такую
группу практически всегда включается набор показателей
отражающих финансовую устойчивость организации.
Набор показателей характеризующих финансовую устойчивость
довольно обширен. Данные показатели, как правило, рассчитываются
в виде коэффициентов, что позволяет их использовать в
формировании рейтинга. Коэффициент автономии демонстрирует,
какая доля активов организации сформирована за счет собственных
средств. Коэффициент финансовой зависимости в свою очередь
показывает на сколько организации зависима от внешних источников
финансирования, рост данного показателя негативно влияет на
финансовую устойчивость организации. Так же зачастую
рассчитывается доля оборотных средств необходимых для
финансирования деятельности организации, она выражается в виде
коэффициента
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами. Коэффициент финансовой устойчивости отражает долю
источников
финансирования,
которые
организации
может
использовать для ведения своей деятельности в расчете на
долгосрочный период.
Как правило, анализ финансовой устойчивости завершается
определением типа финансовой устойчивости, в основе которого лежи
способность организации обеспечить финансирование материальнопроизводственных запасов за счет собственных средств [2].
Существует четыре типа финансовой устойчивости: абсолютная и
нормальная финансовая устойчивость, неустойчивое финансовое
положение и кризисное финансовое состояние. Каждый тип имеет
четкую характеристику, которая способствует более целостному
пониманию финансовой устойчивости у пользователей аналитической
информации.
В качестве объекта исследования была выбрана организация
занимающаяся реализацией нефтепродуктов, как по оптовому, так и
по розничному направлению. Основной целью анализа является
формирование рейтинговой оценки финансового состояния
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организации за 2011, 2012 и 2013 год используя различные методы.
Для построения рейтинга были выбраны два показателя
финансовой устойчивости: коэффициент финансовой устойчивости
коэффициент обеспеченности собственными средствами. Рассмотрим
динамику изменений показателей финансовой устойчивости в
таблице 1.
Таблица 1
Показатели финансовой устойчивости
Показатели
Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами
Коэффициент
финансовой
устойчивости

2011 год

Период
2012
год

2013 год

Отклонение (+,-)
2011,
2012,
2012
2013

0,45117

0,577

0,55422

0,12583

-0,0228

0,57283

0,75557

0,70331

0,18273

-0,0523

Из таблицы 1 видим, что в 2013 происходит снижение обоих
показателей финансовой устойчивости, хотя еще в предыдущем
периоде наблюдалась динамика роста. Хотя в 2013 году организации
был присвоен абсолютный тип финансовой устойчивости и
рассчитанные показатели удовлетворяют нормативным значениям,
тем не менее, динамика снижения данных показателей
свидетельствует об ухудшении финансовой устойчивости в 2013 году.
С использованием проанализированных выше показателей
финансовой устойчивости была проведена рейтинговая оценка тремя
методами. Каждый метод содержит одинаковый набор показателей,
что обеспечивает сопоставимость результатов. Сводные результаты
рейтинговой
оценки
финансового
состояния
организации
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Сводные данные рейтинговой оценки финансового состояния
организации
Метод
Метод кластерного
анализа

2011 год
место рейтинг
3

2012 год
место рейтинг

2,9972

1
16

3,868

2013 год
место рейтинг
2

3,7293
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Продовження табл. 2
Матричный метод
анализа
Метод
сравнительной
рейтинговой
оценки
Итого

3

2,68

1

3,94

2

3,71

3

0,4067

1

0,03

2

0,096

9

3

6

Рейтинговая оценка показала, что в 2013 году по сравнению с
2012 годом финансовое состояние организации ухудшилось, хотя еще
в 2012 году наблюдалось его улучшение по сравнению с 2012 годом.
Каждый метод показал непротиворечивые результаты, и первое место
по итогам анализа тремя методами было присвоено 2012 году, второе
2013 и третье 2011 году соответственно.
Кроме показателей финансовой устойчивости в рейтинговании
использовали коэффициент текущей ликвидности, который в 2013
году
продемонстрировал
рост
и
коэффициент
валовой
рентабельности, который имел незначительную динамику снижения.
Таким образом, наибольшее влияние на рейтинговую оценку оказали
именно
показатели
финансовой
устойчивости,
которые
продемонстрировали динамику снижения и привели к ухудшению
финансового состояния организации по итогам рейтинговой оценки.
Для улучшения финансового состояния в будущем периоде
организации следует обратить внимание на выявление причин
снижения показателей финансовой устойчивости и провести
мероприятия по улучшению таких показателей, а именно определить
доля каких оборотных активов снизилась в их общей сумме и привела
к
снижению
коэффициента
обеспеченности
собственными
оборотными средствами, а так же обратить свое внимание на
снижение коэффициента финансовой устойчивости, который говорит
о том, что на данный момент организация способна финансировать
материально-производственные запасы за счет собственных средств,
но продолжительное его снижение может привести к тому, что для
функционирования организация будет вынуждена привлекать заемные
средства.
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ДОГОВОРНАЯ ПОЛИТИКА КАК БАЗИСНЫЙ КОМПОНЕНТ
ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
В данной статье будут раскрываться такие элементы финансовой политики
организации, как налоговая, договорная и учетная политики, изучаются особенности
этих политик, их связь между собой. Также раскрываться и обосновываться
значение договорной политики для увеличения эффективной работы предприятия,
рассматриваться соглашение комитета, как образец исполнения договорной
политики и раскрываться ключевые детали соглашения комитета
Ключевые слова: налоговое планирование, договорная политика, финансовая
политика, договор комиссии, учетная политика.
This article will disclose such elements in the financial policy of the organization as
tax, contractual and accounting policies, we study the features of these policies and their
relation to each other. Also disclosed and justified value contractual policy to increase the
effective operation of the enterprise, the Committee considered the agreement as an example
of the execution of contractual policy and disclosed key details of the agreement committee.
Keywords: tax planning, contractual policy, financial policy, the commission
agreement, the accounting policies.
У даній статті будуть розкриватися такі елементи фінансової політики
організації, як податкова, договірна і облікова політики, вивчаються особливості цих
політик, їх зв'язок між собою. Також розкриваються і обгрунтовуються значення
договірної політики для збільшення ефективної роботи підприємства, розглядається
угода комітету, як зразок виконання договірної політики і розкриваються ключові
деталі угоди комітету.
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В настоящее время, учетные работники, которые используют
свои профессиональные суждения и знания, способны выбирать
различные методологические приемы и формировать финансовые
итоги своей компании. Согласно этому, бухгалтеру необходимо
владеть знаниями в области управления юриспруденции и экономики,
помимо налогового и бухгалтерского учета. Комплексность данных
сведений
позволяет
формировать
приемлемо
работающее
информационное обеспечение управленческих решений, которые
способны
обеспечивать
результативное
функционирование
хозяйствующего субъекта.
Одним из способов урегулирования вопроса информационного
обеспечения управленческих решений в области вкладов в
строительную практику, является грамотное учетное сопровождение
контрактовых отношений, основанное на финансовой политике.
Финансовая политика управляющего субъекта предусматривает
подбор администрацией таких систематических приемов, которые
предоставляют материальное положение организации в соответствии
с ее целями.
Задачей создания политики финансов организации является
разработка продуктивной доктрины управления финансами,
ориентированной на достижение тактических и стратегических целей
ее действий. Данные задачи обладают индивидуальным характером
для каждого предприятия.
Исходя из соображений Н.А. Адамова, в сегодняшней
обстановке для множества строительных предприятий присуща
«реактивная форма» регулирования финансов, т. е. получение
руководящих постановлений как ответа на данные проблемы. Эта
форма регулирования вызывает ряд возражений между:
заинтересованностью предприятий и финансовым вниманием
государства;
ценностью денег и доходностью предприятия;
доходностью частного производства и доходностью
фискальных рынков;
вниманием предприятия и фискальным обслуживанием и т. д.
Надлежит условиться с суждением Н.А. Адамова и признать
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бесспорным, что в таких обстоятельствах функционирования
действующих субъектов создание фискальной политики является
существенной мерой.
При создании фискальной политики предприятия наиболее
важными вопросами являются:
1) максимизация дохода предприятия;
2) оптимизация устройства баланса предприятия и гарантия его
фискальной стабильности;
3) приобретение прозрачности фискально-экономического
положения предприятия для всех заинтересованных лиц;
4)
предоставление
инвестиционной
привлекательности
предприятия;
5) учреждение результативного устройства руководства
предприятия;
6) эксплуатация предприятием рыночного устройства
привлечения фискальных средств.
Исходя из соображений Н.А. Адамова главными устремлениями
создания фискальной политики предприятия являются:
исследование
фискально-экономического
состояния
предприятия;
создание налоговой и учетной политики;
выработка долговой стратегии поведения предприятия;
руководство
оборотными
фондами,
дебиторской
и
кредиторской задолженностями;
руководство затратами, которые включают избрание
амортизационной политики;
предпочтение дивидендной политики.
Налоговое планирование содержит три уровня.
1. Оперативный уровень. На первом этапе создаются
операторные назначения - реализуются расчеты, происходит
приготовление документов и разработка операционной структура по
уменьшению налогов.
2. Тактический уровень. На данном уровне воплощаются в
жизнь функции контроля, а именно, выполняется координация
операционных и стратегических моделей.
3. Стратегический уровень. На этом уровне выполняются
функции планирования – разрабатываются и используются
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стратегические решения по сокращению налогообложения.
Договорная политика является одним из инструментов
налогового планирования, который позволяет застраховаться от
образования новых налоговых обязательств. Аудиторы, юристы и
бухгалтеры уделяют настоящему элементу финансовой политики
слишком мало внимания. Беспрерывное взаимодействие юридической
и бухгалтерской служб именно в этом направлении очень важно,
потому что условия и тип договора, как и правовой статус партнеров
соглашения, от них зависит строй схемы налогообложения и
бухгалтерского учета, которые имеют огромное значение.
Следовательно, договорная политика воздействует на порядок
отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете и их
юридическое оформление, обуславливая, тем самым, картину
финансового
положения
предприятия,
отражающуюся
в
бухгалтерской отчетности.
К примеру, руководство предприятия приняло решение о
применении договора комиссии. Сегодня, договор комиссии
применяется в большинстве областей экономики. Этот вид договора
допускает:
избавиться от необходимости содержать иметь сбытовой
аппарат и выполнять дорогостоящие маркетинговые опыты;
сконцентрироваться на выпуске товаров, а также производстве
работ и услуг;
увеличивать рынки сбыта;
организовать разделение труда;
оптимизировать налогообложение;
быстрее продвигать товар на рынок;
уменьшить издержки, связанные с реализацией товаров, услуг
и собственной продукции.
Изменения, которые происходят в настоящее время в экономике
из-за глобализации и финансового кризиса, обязывающий
совершенствовать формы представления бухгалтерской информации и
ее состав. Полная и точная бухгалтерская информация воздействует
на течение развития социального суждения о фискальном месте
организации. Неплохая характеристика содействует предприятию
привлекать дополнительные и новые инвестиции, принимать
результативные управленческие решения и т. д.
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В настоящее время, в экономической литературе упоминается,
что среди пользователей бухгалтерской информации выделяют
пессимистов и оптимистов. Пессимисты убеждены, что бухгалтерская
информация, существующая в отчетности, не показывает
фактического финансового состояния предприятия, а оптимисты
поддерживают теорию «западной философии» бухгалтерского учета,
то есть они полагаются на бухгалтерскую информацию,
отображаемой в отчетности, и применяют ее для принятия решений.
Бухгалтерские данные— это множество обстоятельств
народохозяйственной
активности,
отображаемая
в
форме
бухгалтерского учета.
Отсюда следует, что хозяйственные явления, представленные в
бухгалтерской отчетности, не сходны с реальными фактами.
Отражение реальных событий в бухгалтерской отчетности
взаимосвязаны с финансовой политикой предприятия, включают в
себя несколько основ:
1) договорную стратегию поведения;
2) налоговую стратегию поведения;
3) учетную стратегию поведения.
С точки зрения Я. В. Соколова фискальная политика направлена
на получение стратегических заключений. Ключевое из которых —
это конструирование вложений, избрание заготовителей, поиск
клиентов, мастерство приобретать и давать кредиты, способ
воздействовать на фискальные показатели и т. п. Фискальная
политика заключается из таких компонентов, как налоговая,
договорная и учетная политики.
Учетная политика — это способ легальными средствами обрести
искомый администрацией объем дивидендов и продемонстрировать
фискальное место предприятия в соответствии с заинтересованностью
владельцев.
Налоговая политика — это способ легальными средствами
уменьшить налоговые выплаты.
Договорная политика подразумевает способность составлять
соглашения такими договорами, которые гарантируют особенно
благоприятные обстоятельства для предприятия, т. е. минимизируют
ее долги по отношению к контрагентам, а свои потребности максимизируют.
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Пути улучшения учетного отображения условных отношений
нереально анализировать в рамках индивидуальных блоков
договорной, налоговой и учетной политики, потому что последние
являются выводом из первой. Договорная политика подразумевает
способность составлять соглашения такими договорами, которые
гарантируют максимально полезные условия для предприятия.
В рамках общей фискальной политики большую роль играет
договорная политика, прежде всего, именно она воздействует на
показатели прибыльности, обложение налогами и на фискальное
положение предприятия. На практике, заключения, которые связаны с
расторжением и разрешением договоров, допускает не главный
бухгалтер, а руководитель.
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ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Досліджено напрям підвищення ефективності використання основних засобів
на підприємстві за рахунок проведення капітального ремонту та модернізації.
Розроблено практичні рекомендації щодо забезпечення підвищення ефективності
функціонування механізму відтворення основних засобів. Запропонована методика
розрахунку доцільності проведення капітального ремонту та модернізації.
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Investigated the direction of improving the efficiency of fixed assets in the company
through a major overhaul and modernization. Practical recommendations for improving the
efficiency of the functioning of the reproduction of fixed assets. The proposed method of
calculating the feasibility overhaul and modernization.
Keywords: reproduction, plant and equipment, repairs and modernization of fixed
assets.
Исследовано направление повышения эффективности использования основных
средств за счет проведения капитального ремонта и модернизации. Разработаны
практические рекомендации по обеспечению повышения эффективности
функционирования механизма воспроизводства основных средств. Предложенная
методика расчета целесообразности проведения капитального ремонта и
модернизации.
Ключевые слова: воспроизводство основных средств, капитальный ремонт,
модернизация основных средств.

Економічна діяльність підприємств в Україні відбувається в
умовах обмеженості інвестиційних ресурсів, що обумовлює
необхідність раціонального використання наявних у них основних
засобів. Отже, перед підприємствами стають завдання домогтися
підвищення використання наявних основних засобів і насамперед їх
активної частини. Для вирішення цього завдання та отримання
відчутних результатів у діяльності підприємства повинні бути
розроблені конкретні засади, спрямовані на поліпшення використання
основних засобів, практичне застосування яких дасть змогу
використовувати наявні на підприємстві резерви підвищення їх
ефективності.
Пріоритетне значення серед таких заходів повинно бути
відведено своєчасній заміні і мобілізації морально застарілого
устаткування, удосконаленню організації матеріально-технічного
забезпечення підприємств та технічного обслуговування сучасних
систем машин [1].
Залишаються недостатньо розробленими теоретичні положення,
методичні підходи і практичні рекомендації щодо вибору
оптимальних способів відтворення основних засобів промислових
підприємств .
Відтворення основних засобів - це складне економічне явище,
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яке практично впливає на всі основні процеси, що спостерігаються на
підприємстві. Тепер, на нашу думку, в економічних дослідженнях
приділяють недостатньо увагу таким елементам відтворювального
процесу, як капітальний ремонт і модернізація основних засобів.
Реалізація цих заходів могла би значно покращити діяльність багатьох
підприємств, оскільки на їх реалізацію треба значно менше коштів.
Капітальний ремонт і модернізація основних засобів у
радянський період розглядався як відтворювальний процес. Внаслідок
цього існувало два види амортизаційних відрахувань і їх норм:
перший – на реновацію, тобто на відтворення первісної вартості ОЗ, і
другий – на капремонт та модернізацію цих ОЗ. Тепер існує тільки
один вид амортизаційних відрахувань і їх норм – на відтворення
первісної вартості ОЗ (на реновацію), а капремонт і модернізацію
розглядають як складовий елемент [2].
Такий підхід, на нашу думку, має право на існування, оскільки
він застосовується у більшості економічно розвинених країн. Однак
головним його недоліком є те, що таке фактичне вилучення
капремонту і модернізації як виду відтворювального процесу призвело
до того, що на реальних підприємствах виконанням таких робіт
практично не займаються, а спеціалізованих підприємств, які
виконували такі роботи в колишньому Радянському Союзі, практично
вже немає.
Актуальність цього виду відтворення в Україні пояснюється
тим, що на більшості підприємств різних галузей і різної форми
власності майже не існує вільних коштів, які б можна було
спрямовувати на відтворення ОЗ. Існує багато причин, які пояснюють
цей факт. Але найголовніші, на нашу думку, є такі:
внутрішньодержавні – неправильна політика більшості банків
стосовно вітчизняних підприємств, що проявляється у надзвичайно
великій вартості кредитних коштів; зовнішня – це перманентно
повторювальні кризові явища, які викликають інфляційні процеси, а
відповідно й знецінення накопичених коштів для здійснення
відтворювального процесу. Поєднання цих двох чинників призвело до
того, що відтворювальний процес на більшості українських
підприємств практично зупинився. А капремонт і модернізація
потребують значно менше коштів для відновлення виробничого
процесу. Це основна перевага цього виду відтворення.
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В економічно розвинених країнах цей вид відтворення не
використовують тому, що в них завжди існує запас вільних коштів
(власних або запозичених), які можна спрямовувати на відтворення
ОЗ і процесу виробництва. Проте і в цих країнах в окремі історичні
періоди також спостерігалось відсутність коштів, які б можна було
спрямовувати на відтворення ОЗ. В Германії цю проблему – після
Другої світової війни – вирішили головним чином за рахунок
застосування лізингу. Однак специфікою України є й те, що цей вид
діяльності, який є найменш ризиковим у більшості країн світу,
перетворюється у ризиковий, а в багатьох випадках і дорогий (із-за
значних відсотків) для вітчизняних підприємств.
Тому одним із методів вирішення цієї проблеми (відсутності
вільних коштів для здійснення відтворювального процесу), на нашу
думку, є використання капремонту і модернізації. Однак реалізувати
цей процес на реальних підприємствах не так просто. Для цього треба
попередньо виконати такі етапи, які б сприяли такому впровадженню.
До основних ми відносимо такі: розробка методики для теоретичного
обґрунтування і перевірки ефективності цих видів робіт; створення
механізму і сприятливих умов для виконання цих робіт – податкові
пільги, створення спеціалізованих підприємств тощо.
Основні умови, які свідчать про доцільність проведення
капітального ремонту, а не придбання нової техніки:
життєвий цикл продукції, яка є об’єктом відтворення,
завершується протягом 1-2 років, тобто є сенс перечекати і придбати
більш сучасне енергозберігаюче обладнання;
основний засіб, який підлягає заміні, використовується у
допоміжному виробництву або періодично (при виконанні ремонтних
робіт, піковому сезонному зростанні попиту тощо):
подібний новий виріб (машина, верстат, устаткування) має
значно більшу ціну і продуктивність, яка перевищує необхідну для
даного підприємства;
скрутне фінансове положення і існує можливість виконати
капітальний ремонт власними силами;
проведення капітального ремонту є економічно обґрунтованим
заходом.
Умови доцільності модернізації:
модернізація збільшує тривалість експлуатації основних
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засобів;
підвищується продуктивність виготовлення продукції;
зменшує їх енергоспоживання;
покращується якість виготовленої продукції.
Висновок: усі наведені умови є об’єктивними причинами для
проведення капітального ремонту і модернізації, але для прийняття
остаточного рішення треба виконувати економічне обґрунтування;
Пропонується така методика розрахунку доцільності проведення
капітального ремонту і модернізації ОЗ.
Вихідні дані для розрахунку:
показники існуючого основного засобу, який підлягає
капремонту або модернізації:
К01 – первісна (балансова) вартість основного засобу (ОЗ);
Пв1 – продуктивність виготовлення продукції (якщо можливо, то
краще брати в натуральних одиницях вимірювання);
Тр1 – розрахунковий період його експлуатації.
показники, які характеризують проведення капремонту або
модернізації:
Ккр або Км – вартість капітального ремонту або модернізації;
Пвк або Пвм – продуктивність виготовлення продукції після
капремонту або модернізації (може як зростати, так і зменшуватись).
Розв’язання
1. Розраховується значення константного показника, який
визначає інтенсивність зношення даного ОЗ – ―рентабельність
амортизаційна‖ Ra

Rа

2 Н пі К 01
Т 2р1
,

де Нпі – інвестиційне норма прибутку, константне значення якої
1,5 3 .
2. Розраховується термін, на який має збільшуватись
розрахунковий період експлуатації даного ОЗ за виразами 3

Т рк
для капремонту

2 К кр
Ra
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Т рм

2 Н пі К м
Ra

для модернізації
.
3. Розрахунок доцільності проведення капремонту або
модернізації виконується з використанням узагальнюючої залежності
розвитку НТП за Хіксом, Харродом і Солоу 3

П в1 Т р1
К 01

П вк ( м ) Т рк( м )
К кр ( м )

.

Звідки можна визначити нерівність

К кр ( м )

К 01

П вк ( м ) Т рк( м )
П в1 Т р1

,
яка показує, що у випадку, коли вартість капремонту
(модернізації) Ккр(м) є меншою від розрахункового значення (правої
частини нерівності), то даний захід є ефективним.
Розглянутий вид відтворення ОЗ ми відносимо до ―поточного
виду‖. В економічній літературі такий вид відтворення не виділяється.
А на нашу думку, таке виділення необхідне через те, що треба
відокремити два принципово різних видів відтворення ОЗ – поточне і
критичне (граничне).
Поточне відтворення – це періодична заміна ОЗ (або їх
капремонт і модернізація), яка відбувається внаслідок різної
тривалості їх експлуатації.
Критичний (граничний) вид відтворення – це завершальне
(фінішне) відтворення ОЗ, яке відбувається при досягненні
розрахункового періоду експлуатації всіх ОЗ – завершенні (першого)
життєвого циклу підприємства.
Розрахунковий період експлуатації всіх ОЗ (тривалість
життєвого циклу підприємства) ми пропонуємо визначати за виразом
3

К оі
П аі

Тр

,
де Коі – первісна вартість і-их основних засобів;
Паі – їх амортизаційні відрахування.
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Виконане нами дослідження показує, що усереднене значення цього
періоду для різних галузей може становити від 20 до 40 років. Це показує,
що при досягненні цього терміну на підприємстві треба вирішувати
принципово нову проблему – продовжувати чи припиняти діяльність
підприємства. Якщо продовжувати, то у такому разі треба приймати
рішення як відтворювати не окремі види ОЗ, а загалом все підприємство.
Типовими рішеннями є такі: здійснити розширення, реконструкцію чи
технічне переозброєння підприємства. Ці рішення принципово міняють
всю відтворювальну структуру ОЗ. Внаслідок цього виникають умови для
продовження діяльності підприємства.
Однак, як свідчить практика і виконане нами дослідження, одних
цих заходів недостатньо. Треба їх підкріплювати додатковими. До
основних можна віднести такі: диверсифікація виготовленої продукції;
виготовлення традиційної, але інноваційної продукції тощо.
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СЛУЖИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
Предложеният доклад се отнася до изискванията към политиките и
инструментите за определяне на възнагражденията на управителните органи и
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служители в търговските банки.Практиката сочи ,че възнагражденията, които
стимулират склонността към прекомерно поемане на риск, могат да подкопаят
разумното и ефективно управление на риска от страна на кредитните
институции.С цел да се „сложи край на структурите за възнаграждения,
насърчаващи поемането на прекалено големи рискове или отслабващи финансовите
институции,бяха въведени регулаторни и пруденциален контрол на европейско и
национално ниво в страните от Европейския съюз
Ключови
думи:
политика
на
възнаграждение;променливото
възнаграждение;регулиране на променливите възнаграждения.
The proposed report relates to the requirements for policies and instruments for
determining the remuneration of management and employees in the banki.Praktikata shows
that salaries that stimulate the propensity to excessive risk-taking can undermine sound and
effective risk management by credit institutsii.S order to "put an end to remuneration
structures that encourage taking excessive risks or weakening financial institutions were
introduced regulatory and prudential supervision at European and national level in the
countries of the European Union.
Keywords: remuneration policy, variable remuneration, variable remuneration
regulation.
У доповіді розглянуто вимоги до політики та інструментів для визначення
розміру винагороди менеджменту і співробітників банку. Практика показує, що
зарплати, які стимулюють схильність до надмірного ризику можуть підірвати
надійне та ефективне управління ризиками за допомогою кредитної інституції.
Ключові слова: політика винагороди, змінна винагороди, змінна регулювання
оплати праці.

Една от основните причини за възникването на финансовата
криза от 2007 год. може да бъде открита в неадекватните и рискови
практики на финансовите институции. Този печален резултат е пряко
следствие от мотивацията и поведението на банковия мениджмънт ,
който в годините на еуфория и безпочвен оптимизъм бе доста щедро
награждаван за постигнатите успехи.Ефектите от финансовата криза
ясно показаха че политиките за възнагражденията, които стимулират
склонността към прекомерно поемане на риск, могат да подкопаят
разумното и ефективно управление на риска от страна на кредитните
институции .Ето защо държавните ръководители на страните от
групата Г-20 на срещата си в Питсбърг през 2009 год. поеха
ангажимент за прилагане в глобален мащаб на „Принципите на
Съвета за финансова стабилност (СФС)“ относно разумни практики
за възнагражденията и стандарти за тяхното прилагане. Принципите
бяха разработени с цел да се „сложи край на структурите за
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възнаграждения, насърчаващи поемането на прекалено големи
рискове или отслабващи финансовите институции―.1
С оглед на прилагане на Принципите на Съвета за финансова
стабилност (СФС) относно разумни практики за възнагражденията
рамките на ЕС бе на „Директива 2013/36/ ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 26.06.2013 година относно достъпа до
осъществяването на дейност от кредитните институции и относно
пруденциалния
надзор
върху
кредитните
институции
и
инвестиционните посредници―.Тя има за цел да приложи в рамките на
Европейския съюз международните принципи и стандарти, като
въведе „изричното задължение за кредитните институции ..да създават
и поддържат политики и практики за възнагражденията, които да са в
съответствие с ефективното управление на риска, по отношение на
категориите служители, чиито професионални дейности имат
съществено въздействие върху рисковия профил на кредитните
институции.―2.
На национално ниво Принципите на Съвета за финансова
стабилност и изискванията на европейските директиви транспонирани
чрез специална наредба на БНБ-Наредба № 4 за изискванията към
възнагражденията в банките от 21.12. 2010 г.3
Политика за възнагражденията. За да се гарантира, че
финансовите институции са въвели „надеждни политики за
възнагражденията, е необходимо те да дефинират и приложат в
практиката си ясни принципи по отношение на управлението и
структурата на политиката за възнагражденията―4. По-конкретно,
1

През м. септември 2009 г. Съветът за финансова стабилност (СФС) публикува своите
Принципи за разумни компенсационни практики, които в последствие бяха приети
като решение от лидерите на Г20 на срещащата в Питсбърг(САЩ).
2
пар.62.от Директива 2013/36/ ЕС на Европейския парламент и на Съвета от
26.06.2013 година относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните
институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и
инвестиционните посредници.
3
§ 2. Тази наредба въвежда разпоредбите на Директива 2010/76/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета за изменение на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по
отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за
пресекюритизация и на надзорния преглед на политиките за възнагражденията.
4
Директива 2013/36/ ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26.06.2013 година
относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно
пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници.
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политиката за възнагражденията следва да бъде е съобразена със
склонността към поемане на риск, ценностната система и
дългосрочните интереси на финансова институция и следва да се
основава на „резултати, получени в дългосрочен план, и да отчита
текущите и бъдещите рискове, свързани с тези резултати―.5
За постигане на тези цели всяка банка трябва да формулира и
прилага политика за възнагражденията, която:
1.насърчава надеждното и ефективното управление на риска и
не стимулира поемането на риск, надвишаващ приемливото ниво за
конкретната банка;
2.отговаря на бизнес стратегията, целите, ценностите и
дългосрочните интереси на банката;
3.предвижда мерки за избягване конфликт на интереси.6
Основно задължение на органите за управление на банката е да
гарантират, че политиката за възнагражденията на банката насърчава
разумното и ефективно управление на риска. По конкретно тези
отговорности се осъществяват от Надзорният съвет или съветът на
директорите7 на финансовата институция.
Разумна политика и структура на възнагражденията във
финансовата институция трябва да бъдат изградена и и да прилагана
както на индивидуално, така и и на групово ниво. Обстоятелства и
ситуации, които могат да доведат до повишен риск, са:
превръщането на части от променливото възнаграждение в
елементи, които не отчитат риска;
изнасянето на професионални дейности към дружества, които
не попадат в обхвата на надзорната консолидация, както и
използването на офшорни финансови центрове;
използването на обвързани агенти (tied agents) или други лица,
които не са служители;
сделки между банките и трети лица, при които лицата,
поемащи риск имат значителен интерес;
създаването на структури и методи, чрез които
5

пар.63.от Директива 2013/36/ ЕС на Европейския парламент и на Съвета от
26.06.2013
6
Чл.3 ал.1 на Наредба № 4 за изискванията към възнагражденията в банките от 21.12.
2010 г.
7
(без изпълнителните му членове) Съгласно чл. 244, ал. 4 от Търговския закон
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възнаграждението се изплаща под формата на дивиденти или други
подобни плащания и значителни непарични стимули, обвързани с
изпълнението на дейността.
Надзорният съвет или съветът на директорите трябва да
гарантират, че корпоративната структура за управление на банката, са
взети в предвид при разработването и прилагането на политиките и
практиките за възнагражденията.
Общи изисквания към променливите възнаграждения.
Общият размер на променливите възнаграждения в банката не трябва
да ограничава поддържането и подобряването на капиталовата
база8.Основно изискване относно политиките за възнагражденията в
банките , е че необходимо те да определят подходящо съотношение
между постоянните и променливите възнаграждения в зависимост от
различните категории персонал .
В обхвата на термина „възнаграждение― се включват всички
форми на плащания или стимули, направени пряко или косвено от
банката за извършваните от персонала дейности. Възнагражденията се
разделят на постоянни и променливи.
Постоянните възнаграждения представляват плащания или
стимули, които не отчитат критериите за оценка на изпълнението на
дейността.Постоянното възнаграждение
трябва да
обхваща
достатъчно висок дял от общото възнаграждение, за да осигури
прилагането на гъвкава политика за променливото възнаграждение,
включително възможност за неизплащането му9.
Променливите възнаграждения са допълнителни плащания или
стимули, които зависят от изпълнението на дейността или, в някои
случаи, се определят от други договорни условия. И двата компонента
на възнагражденията могат да включват парични стимули (напр.
парични средства, акции, опции, вноски за пенсия и др.) и непарични
стимули (напр. здравно осигуряване, социални стимули и др.).
Съотношение
между
постоянното
и
променливото
възнаграждение. Променливото възнаграждение създава стимули за
8

Чл.4 ал.1 на Наредба № 4 за изискванията към възнагражденията в банките от
21.12.2010 г.
9
Чл.3 ал.3 на Наредба № 4 за изискванията към възнагражденията в банките от 21.12.
2010 г.
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служителите да съдействат с дейността си за постигане на целите на
банката и същевременно да споделят нейния успех..Практиката обаче
сочи ,че често тези високи резултати са свързани с поемането на повисоки и неоправдани рискове. По тази причина постоянните и
променливите елементи на общото възнаграждение следва да бъдат
подходящо балансирани.
По
принцип
не
е
възможно
да
се
установи
универсално,съотносимо към всички банки ,съотношение между
постоянното и променливото възнаграждение. Отправна точка при
определянето на конкретните за дадена банка съотношения е, че
високият дял на променливо спрямо постоянно възнаграждение
предполага по-малка свобода за банката, при избора й как да се
придържа към другите специфични изисквания за отчитане на риска.
Причината е, че служител с висок дял на променливо спрямо
постоянно възнаграждение е стимулиран да поема по-големи рискове,
за да поддържа нивото си на доход, докато служител с по-балансирано
съотношение е по-малко склонен към това. Подходящият баланс на
възнаграждението зависи от:
качеството на оценката на резултатите от дейността и
последващите корекции за риск;
продължителността на периодите на разсрочване и задържане;
организационната структура на банката, обхват и видове
дейности;
бизнес линиите и свързаните с тях рискове (дългосрочни и
краткосрочни рискове);
категориите персонал (напр. контролните функции следва да
имат по-ниско съотношение между променливото и постоянното
възнаграждение);
позицията на съответния служител в организацията и
отговорностите, свързани с длъжността му10;
Наличието на гъвкава политика по отношение на променливите
възнаграждения означава не само, че променливото възнаграждение
може да бъде намалено при отрицателни резултати, но също и че се
допуска възможност за неизплащането му.
10

Указание за прилагане на Наредба № 4 за изискванията към възнагражденията в
банките от 21.12.2010 г.
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Споразумения от типа "златен парашут", чрез които се
осигуряват големи плащания, при които не са отчетени по никакъв
начин рискът и резултатите от дейността, по отношение на служители,
чиито правоотношения са недопустими и трябва да бъдат прекратени.
Несъмнено такива договорености стимулират поемането на по-голям
риск, отколкото е приемлив за акционерите или кредиторите на
банката. Подобни плащания следва да отразяват постигнатите с
течение на времето резултати на съответните лица и да са определени
така, че да не възнаграждават неуспех11.
Променливото възнаграждение в банките не могат да се изплащат
чрез използване на инструменти или методи, които улесняват
заобикалянето на нормативните изисквания.12
Обхват на политиките и мерките за регулиране на
възнагражденията. Принципите и изискванията към политиките и
практиките за възнагражденията се отнасят до всички банки, които
извършват дейност чрез клон в Република България.
Банките приемат и прилагат политики, които обхващат всички
форми на възнаграждения, като заплати и други финансови и
материални стимули, включително облаги, свързани с пенсиониране,
за следните категории персонал:
1.висшия ръководен персонал. В тази категория попадат изпълнителните членове на банката и на нейните дъщерни дружества.13
2.служители, чиято дейност е свързана с поемане на
рискове.Тази група включва висшият ръководен персонал, отговарящ
за ежедневното управление, като например: всички лица, които
докладват пряко на органите за управление и надзор на банката;
всички лица, които отговарят за основни структурни звена .14
3.служители, изпълняващи контролни функции като например:
лицата, отговарящи за ръководството на звената за спазване на
правилата, управление на риска, вътрешен одит, човешки ресурси,
11

Указание за прилагане на Наредба № 4 за изискванията към възнагражденията в
банките от 21.12.2010 г.
12
Изискване в чл.4 ал.1 на Наредба № 4 за изискванията към възнагражденията в
банките от 21.12.2010 г.
13
чл.2. т.1.Наредба № 4 за изискванията към възнагражденията в банките от 21.12.2010
г.
14
чл.2. т.2.Наредба № 4 за изискванията към възнагражденията в банките от
21.12.2010 г.
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както и други сходни функции (напр. главният финансов директор).
Спрямо тези служители се прилагат специфичните за тях
изисквания15.
Принципите и изискванията към политиките и практиките за
възнагражденията се отнасят и до всички служители, чиито
възнаграждения са съразмерни с възнагражденията на служители
първите две категории служители и чиито дейности оказват
съществено влияние върху рисковия профил на банката.16
Структура на променливото възнаграждение. Според
нормативните изисквания най-малко 50% от променливото
възнаграждение трябва представлява съвкупност от следните
елементи17:
1. акции, други инструменти, свързани с акции, а ако банката не е
публично дружество – и равностойни непарични инструменти;
2. инструменти18 , които отразяват по подходящ начин
кредитното качество на банката в условията на действащо
предприятие19.
Предоставянето на възнаграждения на персонала под формата на
инструменти има за цел да постави служителите в подобна на
собствениците позиция, за да бъдат съгласувани интересите на
служителите с тези на заинтересованите лица, и особено на
акционерите. Тази позиция стимулира персонала да увеличи
икономическата стойност на банката, която оказва влияние върху
стойността на инструментите.
Вторият вид инструменти трябва да отговарят на нормативно
дефинирани условия20, При неблагоприятни условия, тези
инструменти участват при споделянето на загубите наравно с
акционерите.Когато е уместно и приложимо, частта от променливото
15

чл.2. т.3 Наредба № 4 за изискванията към
2010 г.
16
чл.2. т.4.Наредба № 4 за изискванията към
2010 г.
17
чл.10 ал.1.Наредба № 4 за изискванията
21.12.2010 г
18
чл. 3 а от Наредба № 8 от 2006 г. на БНБ
19
чл.10 ал.1.Наредба № 4 за изискванията
21.12.2010 г.
20
посочени в чл. 3а от Наредба № 8 на БНБ
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възнаграждение, която се изплаща под формата на инструменти
(веднага или разсрочено) трябва да бъде подходяща комбинация от
двата вида инструменти21.
При получаването тези инструментите от като част от
променливото възнаграждение трябва да се прилага подходящ период
на задържане , с оглед постигане на съответствие между стимулите и
дългосрочните интереси на банката, включително и тогава ,когато тези
инструменти превишават 50% от променливото възнаграждение22.
„Периодът на задържане― е период, през който получените
инструменти 23 , получени като променливо възнаграждение, не могат
да бъдат продадени.
Периодът на задържане трябва да бъде с достатъчна
продължителност, за да може да се постигне съответствие на
стимулите с дългосрочните интереси на банката. Различни фактори
определят дали този период може да бъде по-дълъг или по-кратък.
Възможно е в случая решението за задържане да се вземе след оценка
чрез „одит на човешките ресурси и по конкретно чрез одит на
законосъобразността, одит на съответствието, одит на правилност,
одит на изпълнението―24.В зависимост от резултатите , банката може
да определи по-дълъг период, когато рисковете, свързани с
резултатите от дейността, могат да окажат влияние след края на
минималния период на задържане.25
Разсрочване на променливото възнаграждение. Разсрочване
на възнагражденията е ключов фактор за засилване на ефектите от
отчитане на риска в цялостната програма за възнагражденията, защото
позволява част от възнаграждението да бъде коригирано спрямо
постигнатите с течение на времето резултати чрез последващи
корекции за риск. Разсрочването се включва следните елементи:
21

Указание за прилагане на Наредба № 4 за изискванията към възнагражденията в
банките от 21.12.2010 г
22
Чл.10 ал.2 на Наредба № 4 за изискванията към възнагражденията в банките от
21.12.2010 г.
23
Посочени в чл.10 ал.1 на Наредба № 4 за изискванията към възнагражденията в
банките от 21.12.2010 г.
24
Пейчева М.Основни термини използвани в учебния процес.Том I О-Я;стр.38;София
2011 год.
25
съгласно чл. 11, ал. 1 Наредба № 4 за изискванията към възнагражденията в банките
от 21.12.2010 г.
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1.Времеви хоризонт на разсрочване. Периодът на разсрочване
започва от момента, в който е изплатена неразсрочената част на
променливото
възнаграждение
и
завършва
приключва
с
придобиването на последната част от променливото възнаграждение.
Периодът на разсрочване е с минимална продължителност от три до
пет години26. За лицата,които управляват и представляват банката27
,както и за служителите, които получават съразмерни на техните
възнаграждения, са препоръчителни по-продължителни периоди на
разсрочване28.
2.Относителен
дял
на
разсроченото
променливо
възнаграждение.Относителният
дял
на
променливото
възнаграждение, което задължително се разсрочва, е между 40% и
60%, в зависимост от влиянието, което може да окаже съответният
служител (или категория персонал) върху рисковия профил на банката
и неговите отговорности и задачи29.За лицата които управляват и
представляват банката30и за служителите, които получават съразмерни
на техните възнаграждения, съотношението е най-малко 60%.31
3. скоростта на придобиване на разсроченото възнаграждение
(процес на придобиване) друга важна характеристика на прилагането на
политиката на разсрочване на възнагражденията .Предоставянето на
разсрочено променливо възнаграждение се извършва пропорционално
или чрез постепенно нарастване през периода на разсрочване.32.
4.времето от момента на атестация до изплащането на първата
разсрочена сума. За да се гарантира правилна оценка на резултатите от
дейността и по този начин да се приложи подходяща последваща
корекция за риск, първата разсрочена част не може да бъде изплатена
непосредствено след момента на атестация. За да бъде разсрочването
26

чл.11 ал.1 Наредба № 4 за изискванията към възнагражденията в банките от 21.12.
2010 г.
27
чл. 10 от Закона за кредитните институции (ЗКИ)
28
Указание за прилагане на Наредба №4 за изискванията към възнагражденията в
банките от 21.12.2010 г.
29
чл. 11, ал. 1 Наредба № 4 за изискванията към възнагражденията в банките от 21.12.
2010 г.
30
по чл. 10 от Закона за кредитните институции (ЗКИ)
31
чл. 11, ал. 2 от Наредба № 4 за изискванията към възнагражденията в банките от
21.12. 2010 г.
32
чл. 11, ал. 3 от Наредба № 4 за изискванията към възнагражденията в банките от
21.12. 2010 г.
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ефективно по отношение на стимулите за персонала, първата
придобита/получена сума не би следвало да бъде по-рано от 12 месеца
след атестацията33.
Принципите и правилата за определянето на възнагражденията са
без съмнение са необходими, но едва ли ще имат пряк ,съществен ефект
върху дейността на българските банки. По скоро те ще имат отражение
върху дейността банките на големите пазари, които оперират на
капиталовите пазари, спекулират, поемат големи рискове, съответно
получават големи бонуси. В България такъв тип банкиране е почти
непознато , пазарът е със скромни мащаби и банковите практики са
свързани с традиционното търговско банкиране. Въпреки това
централната банка трябва да продължи да следи внимателно нивото на
банковия риск и за наличието на симптоми,които сочат влошаване
качеството на активите.Ако се наблюдава влошаване на банковите
активи и повишена склонност към прекомерно поемане на риск, могат да
бъдат въведени още по-строги правила за определянето на
възнагражденията определено ,което несъмнено ще има превантивен и
дисциплиниращ ефект върху поведението банковия мениджмънт.
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ
В 2008-2013 ГОДЫ
В статье представлены результаты детального анализа (в т.ч. в разрезе
разделов классификации расходов) финансового обеспечения социальной сферы на
федеральном и региональном уровнях в 2008-2013 годы.
Ключевые слова: социальная сфера, бюджет, образование, здравоохранение,
средства массовой информации, культура, кинематография, физическая культура,
спорт, социальная политика.
The article presents the results of a detailed analysis (including in the context of
sections of the classification of expenditure) financial support of the social sphere at the
federal and regional levels in 2008-2013.
Keywords: social services, budget, education, health, media, culture, film, culture
and sports, and social policy.
У статті представлені результати детального аналізу (в т.ч. в розрізі
розділів класифікації видатків) фінансового забезпечення соціальної сфери на
федеральному і регіональному рівнях в 2008-2013 роках.
Ключові слова: соціальна сфера, бюджет, освіта, охорона здоров'я, засоби
масової інформації, культура, кінематографія, фізична культура, спорт, соціальна
політика.

В концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020 года значительное внимание
уделено развитию человеческого потенциала, что предполагает
осуществление системных преобразований, которые «охватывают
среднесрочные и долгосрочные цели, приоритеты и основные
направления демографической политики, политики модернизации
здравоохранения и образования, развития пенсионной сферы и
социальной помощи, развития культуры, формирования эффективных
рынков труда и жилья»[3]. В связи с этим в настоящее время расходы
на социальную сферу являются приоритетными для бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации. Под расходами на
социальную сферу понимают расходы, осуществляемые на
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образование,
культуру,
кинематографию,
здравоохранение,
социальную политику, физическую культуру и спорт, средства
массовой информации. Рассмотрим структуру расходов федерального
бюджета за 2008-2013 годы.
Таблица 1
Расходы федерального бюджета на социальную сферу
в 2008-2013 годы, млрд. руб.
Общая
сумма

РКР

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0700
0800
0900
1000
1100
1200

355,00
88,85
278,21
293,64
-

418,01
111,68
352,31
323,46
-

442,81
125,60
347,35
344,94
-

553,37
83,78
499,55
3128,5
3
44,21

603,84
89,86
613,82
3859,7
3
45,72

607,20
97,94
494,98
3960,4
8
53,81

61,12

77,54

72,36

2980,21
597,71
2586,24
11910,78
143,74
211,03

Всего

1015,7

1205,5

1260,7

4370,6

5290,5

5286,8

18429,7

Условные обозначения. РКР – разделы классификации расходов.
Номера разделов указаны в строгом соответствии с действующей
классификацией расходов бюджета. Источник: составлено и рассчитано
автором на основании Федеральных законов «Об исполнении федерального
бюджета» за 2008-2012 годы, Федерального закона «О федеральном бюджете
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

По таблице 1 следует сделать вывод о том, что за 2008-2013
годы финансовое обеспечение социальной сферы увеличилось с
1015,71 млрд. рублей (в 2008 году) до 5286,77 млрд. руб. (в 2013 году).
Так, общая сумма расходов на социальную сферу составила 18,43
трлн. рублей, из которых почти 12 трлн. – это финансовое
обеспечение образования.
Проведенный анализ также показал, что расходы на финансовое
обеспечение социальной сферы в общей структуре расходов
федерального бюджета в последние годы составляют более 40% (в
2011 году – 40,00%, в 2012 – 41,03%). Ожидается, что в 2013 году
расходы на социальную сферу составят 39,49%. Результаты расчетов
представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Финансовое обеспечение социальной сферы в структуре расходов
федерального бюджета в 2008-2013 годах
Показатель

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Всего

ВРСС, в
1015,7 1205,5 1260,7
4370,6
5290,5
5286,8
18429,7
млрд. руб.
ВР,
7570,9 9660,1 10117,5 10925,6 12895,0 13387,3 64556,3
в млрд. руб.
12,48
12,46
40,00
41,03
39,49
28,55
ДРНСС, в % 13,42
Условные обозначения. ВРСС – всего расходы на социальную сферу; ВР –
всего расходов областного бюджета, ДРНСС – доля расходов на социальную
сферу. Источник: составлено и рассчитано автором на основании
Федеральных законов «Об исполнении федерального бюджета» за 2008-2012
годы, Федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов».

В таблице 3 представлен анализ структуры расходов
федерального бюджета на социальную сферу в 2008-2013 годах в
разрезе разделов классификации расходов бюджета. Так, из таблицы
видно, что в 2008-2010 годах наибольшую долю в структуре расходов
федерального бюджета на социальную сферу занимает финансовое
обеспечение образования (в 2008 – 34,95%; в 2009 – 34,68%; в 2010 –
35,12%). С 2011 года значительно возросло финансовое обеспечение
социальной политики с 27,36% (от общей суммы расходов на
социальную сферу в 2010 году) до 71,58% (от общей суммы расходов
на социальную сферу в 2011 году).
Таблица 3
Анализ структуры расходов на социальную сферу
федерального бюджета в 2008-2013 гг. в разрезе разделов
классификации расходов бюджета, %
РКР

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Всего

0700

34,95

34,68

35,12

12,66

11,41

11,49

16,17

0800

8,75

9,26

9,96

1,92

1,70

1,85

3,24

0900

27,39

29,23

27,55

11,43

11,60

9,36

14,03

1000

28,91

26,83

27,36

71,58

72,96

74,91

64,63
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1100

-

-

-

1,01

Продовження табл. 3
0,86
1,02
0,78

1200

-

-

-

1,40

1,47

1,37

1,15

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Условные обозначения. РКР – разделы классификации расходов.
Номера разделов указаны в строгом соответствии с действующей
классификацией расходов бюджета.
Примечание. В 2008-2010 гг. раздел «Физическая культура и спорт»
являлся составной частью раздела «0900», а раздел «СМИ» - «0800».
Источник: составлено и рассчитано автором на основании
Федеральных законов «Об исполнении федерального бюджета» за 2008-2012
годы, Федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов».

В целях изучения финансового обеспечения социальной сферы в
регионах рассмотрим областной бюджет Калужской области. Так, в
таблице 4 представлены расходы областного бюджета Калужской
области по каждому году исследуемого периода в разрезе разделов
классификации расходов бюджета. В последнем столбце «Общая
сумма» представлены суммарные значения расходов на социальную
сферу по каждому разделу за исследуемый период. В итоговой строке
«Всего» приведены суммарные значения расходов на социальную
сферу из областного бюджета Калужской области по конкретному
году периода исследования. Анализ данных таблицы 4 позволяет
сделать вывод о том, что за период с 2008 по 2013 годы суммарный
объем расходов на социальную сферу превысил 84 млрд. рублей, из
которых практически 30 млрд. рублей – расходы на образование,
более 28 млрд. рублей – на здравоохранение и свыше 19 млрд. рублей
– на социальную политику.
Таблица 4
Расходы областного бюджета Калужской области
на социальную сферу в 2008-2013 годах, млрд. руб.
РКР

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Общая
сумма

0700
0800
0900

1,97
0,35
2,11

1,97
0,62
2,47

2,38
0,70
2,78

6,44
0,43
4,69

8,45
0,50
8,85

8,61
0,51
7,17

29,82
3,11
28,07
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Продовження табл. 4
1000
0,94
1,37
2,32
0,63
6,66
7,39
19,30
1100
0,00
0,00
0,00
1,66
0,94
0,69
3,28
1200
0,00
0,00
0,00
0,21
0,16
0,24
0,61
Всего
5,36
6,43
8,18
14,06
25,55
24,60
84,19
Условные обозначения. РКР – разделы классификации расходов.
Номера разделов указаны в строгом соответствии с действующей
классификацией расходов бюджета.
Источник: составлено и рассчитано автором на основании законов
Калужской области «Об исполнении областного бюджета» за 2008-2012 годы
и проекта закона «Об исполнении областного бюджета за 2013 год».

В таблице 5 приведены результаты анализа расходов на
социальную сферу в общей сумме расходов областного бюджета
Калужской области. Из данных таблицы видно, что в исследуемом
периоде произошло увеличение финансового обеспечения социальной
сферы. Это подтверждается и рассчитанными долями расходов на
социальную сферу в общей структуре расходов областного бюджета.
В этом контексте следует отметить, что в 2008 году доля расходов на
социальную сферу составляла 23,22%, а в 2012 году она уже
превысила 62%. Несмотря на то, что в 2013 году произошло снижение
доли расходов на социальную сферу до 58,24%, эти расходы остаются
приоритетными для региона.
Таблица 5
Расходы на социальную сферу областного бюджета
Калужской области в 2008-2013 годах, млрд. руб.
Показатель

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Всего

ВРСС,
в млрд. руб.

5,36

6,43

8,18

14,06

25,55

24,60

84,19

ВР в млрд. руб.

23,08

22,10

28,17

33,43

40,97

42,24

189,99

ДРНСС, в %
23,22 29,10 29,04 42,06 62,36 58,24
44,31
Условные обозначения. ВРСС – всего расходы на социальную сферу;
ВР – всего расходов областного бюджета, ДРНСС – доля расходов на
социальную сферу.
Источник: составлено и рассчитано автором на основании законов
Калужской области «Об исполнении областного бюджета» за 2008-2012 годы
и проекта закона «Об исполнении областного бюджета за 2013 год».
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В последнем столбце «Всего» приведены значения показателей
за период 2008-2013 годов в целом. Так, за обозначенный период
расходы областного бюджета по разным направлениям составили
почти 190 млрд. руб., из которых 84,19 млрд. рублей направлены на
финансовое обеспечение социальной сферы (что составляет 44,31% от
общей суммы расходов).
Таблица 6
Анализ структуры расходов на социальную сферу областного
бюджета Калужской области в 2008-2013 гг. в разрезе разделов
классификации расходов бюджета, %
РКР
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Всего
0700
36,74
30,57
29,11
45,82
33,07
34,99
35,42
0800
6,46
9,69
8,60
3,09
1,94
2,07
3,70
0900
39,30
38,44
33,98
33,34
34,65
29,13
33,34
1000
17,49
21,30
28,31
4,49
26,06
30,02
22,92
1100
0,00
0,00
0,00
11,78
3,66
2,80
3,90
1200
0,00
0,00
0,00
1,47
0,62
0,99
0,72
Всего
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,00
Условные обозначения. РКР – разделы классификации расходов.
Номера разделов указаны в строгом соответствии с действующей
классификацией расходов бюджета. Примечание. В 2008-2010 гг. раздел
«Физическая культура и спорт» являлся составной частью раздела «0900», а
раздел «СМИ» - «0800». Источник: Рассчитано автором на основании
законов Калужской области «Об исполнении областного бюджета» за 20082012 годы и проекта закона «Об исполнении областного бюджета за 2013
год».

Для проведения анализа структуры расходов на социальную
сферу рассчитаем долю каждого раздела и данные сгруппируем в
таблицу 6. Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том,
что наибольшую долю в структуре расходов на социальную сферу
занимают расходы на образование, здравоохранение и социальную
политику.
В последнем столбце «Всего» приведены значения показателей
за период 2008-2013 годов в целом. Так, на образование были
направлены 35,42% от суммы расходов на социальную сферу, на
здравоохранение - 33,34%, на социальную политику - 22,92%.
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В таблице 7 представлены результаты расчетов расходов на
социальную сферу областного бюджета Калужской области в 20082016 годах на душу населения в целом и в разрезе разделов
классификации расходов бюджета. Так, в 2012 году расходы на
социальную сферу на душу населения составили 25,38 тыс. рублей.
Таблица 7
Расходы на социальную сферу областного бюджета
Калужской области в 2008-2016 годах на душу населения, тыс. руб.
Показатель

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ВР

22,98

22,05

27,82

33,14

40,69

42,03

ВРСС, всего
в т.ч. по
разделам:

5,34

6,42

8,08

13,94

25,38

24,48

07 00

1,96

1,96

2,35

6,39

8,39

8,56

08 00

0,35

0,62

0,69

0,43

0,49

0,51

09 00

2,10

2,47

2,75

4,65

8,79

7,13

10 00

0,93

1,37

2,29

0,63

6,61

7,35

11 00

0,00

0,00

0,00

1,64

0,93

0,69

12 00
0,00
0,00
0,00
0,21
0,16
0,24
Источник: Составлено и рассчитано автором на основании законов
Калужской области «Об исполнении областного бюджета» за 2008-2012
годы, проекта закона «Об исполнении областного бюджета за 2013 год»,
прогноза социально-экономического развития Калужской области на 2012
год и плановый период 2013 и 2014 годов, данных Федеральной службы
государственной статистики.

Отметим также, что в Калужской области реализуется ряд
региональных целевых программ, направленных на социальную
защиту населения, стимулирование его занятости, улучшение качества
здравоохранения и образования в регионе, а также повышение
культуры калужан.
Анализ итогов реализации социально ориентированных целевых
программ показал, что фактическое финансирование по некоторым из
них было ниже запланированного. Несмотря на это, все
вышеперечисленное указывает на то, что бюджет Калужской области
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является социально ориентированным.
Так, например, в рамках региональной целевой программы
«Молодежь Калужской области» было выделено за 2011-2013 годы
свыше 40 млн. рублей, а по программе «Организация отдыха и
оздоровления детей и подростков Калужской области в 2010-2015
годах» практически 479,46 млн. рублей.
Особое внимание в региональных целевых программах
уделяется вопросам организации досуга и отдыха калужской
молодежи, а также его оздоровлению, патриотическому воспитанию,
поддержанию одаренных детей и подростков. Так, в рамках
региональной целевой программы «Развитие общедоступных
библиотек Калужской области на 2010-2015 годы» за трехлетний
период (2011-2013 годы) выделено 3,55 млн. рублей.
Нельзя не сказать, что существует комплекс региональных
целевых программ, направленных на модернизацию дошкольного,
общего, начального и среднего профессионального, а также
дополнительного образования. В этом контексте, следует отметить,
что в рамках региональной целевой программы «Модернизация
системы образования Калужской области на 2011-2015 годы» было
выделено 137,14 млн. рублей.
На основании проведенного исследования представляется
возможным вывод о том, что в последние годы финансовое
обеспечение социальной сферы не утратило своей значимости, ей попрежнему уделяется огромное внимание. Это находит свое
подтверждение в постоянно растущем объеме расходов на различные
направления, а также в успешной реализации различных
государственных, федеральных и региональных целевых программ,
направленных на развитие различных направлений социальной сферы
в Российской Федерации и ее регионах.
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В статье представлены результаты детального анализа (в т.ч. в разрезе
разделов классификации расходов) ожидаемого финансового обеспечения социальной
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У статті представлені результати детального аналізу (в т.ч. в розрізі
розділів класифікації видатків) очікуваного фінансового забезпечення соціальної
сфери на федеральному і регіональному рівнях в 2014-2016 роках.
Ключові слова: соціальна сфера, бюджет, освіта, охорона здоров'я, засоби
масової інформації, культура, кінематографія, фізична культура, спорт, соціальна
політика.

Финансовое обеспечение социальной сферы в настоящее время
является одним из наиболее важных и ключевых вопросов, что
подтверждается проводимыми в стране мероприятиями. Под
расходами на социальную сферу понимают расходы, осуществляемые
на образование, культуру, кинематографию, здравоохранение,
социальную политику, физическую культуру и спорт, средства
массовой информации.
Как известно, 07 мая 2012 года Президентом Российской
Федерации были подписаны следующие указы («майские указы»):
1. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной
государственной экономической политике".
2. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики".
3. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г.
N 598
"О
совершенствовании
государственной
политики
в
сфере
здравоохранения".
4. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по
реализации государственной политики в области образования и
науки".
5. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 600"О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг".
6. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления".
7. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 602 "Об обеспечении
межнационального согласия".
8. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 603 "О реализации
планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и
органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса".
49

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. 2014

9. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 604 "О дальнейшем
совершенствовании военной службы в Российской Федерации".
10. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 605 "О мерах по
реализации внешнеполитического курса Российской Федерации".
11. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации".
Как видно из содержания этих указов, серьезное внимание в них
уделено вопросам социальной сферы, повышению качества и уровня
жизни россиян. В связи с этим, важно проанализировать объем и
структуру финансового обеспечения социальной сферы в ближайшие
годы на федеральном и региональном уровнях.
Так, в таблице 1 представлен анализ динамики и структуры
расходов федерального бюджета на социальную сферу в 2014-2016
годах. Планируется, что объем расходов на социальную сферу в 20142016 годах составит 15,73 трлн. рублей (что составит 34,42% от общей
запланированной суммы расходов).
При этом, наибольшую долю в структуре расходов на
социальную сферу занимают расходы на социальную политику
(73,46% - в 2014; 76,82% - в 2015; 77,76% - в 2016), наименьшую –
средства массовой информации (1,43% - в 2014; 1,01% - в 2015; 0,88%
- в 2016).
Важно отметить, что доля финансового обеспечение
образования и здравоохранения в общем объеме расходов на
социальную сферу в 2014-2016 годы останется достаточно высокой: в
2014 – 11,83% и 9,61%; в 2015 – 10,93% и 7,54%; в 2016 – 10,62% и
7,26% соответственно).
Таблица 1
Анализ динамики и структуры расходов федерального бюджета на
социальную сферу в 2014-2016 гг.
РКР
0700
0800

Показатель

2014

2015

2016

Всего

Сумма, в млрд.
в % руб.
к ВРСС
Сумма, в млрд.
в % руб.
к ВРСС

569,22
11,83
96,60
2,01

579,50
10,93
95,25
1,80

596,74
10,62
97,26
1,73

1745,46
11,09
289,11
1,84
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Сумма, в млрд.
0900
в % руб.
к ВРСС
Сумма, в млрд.
1000
в % руб.
к ВРСС
Сумма, в млрд.
1100
в % руб.
к ВРСС
Сумма, в млрд.
1200
в % руб.
к ВРСС
Сумма, в млрд.
ВРСС
руб.
в%
к ВР
ВР в млрд. рублей

462,52
9,61
3533,80
73,46
79,87
1,66
68,73
1,43
4810,74
34,46
13960,1
3

399,66
7,54
4072,48
76,82
100,48
1,90
53,69
1,01
5301,07
34,51
15361,5
4

Продовження табл. 1
407,94
1270,12
8,07
7,26
4370,79 11977,0
6
76,13
77,76
98,55
278,90
1,77
1,75
49,41
171,83
1,09
0,88
5620,69 15732,5
0
34,29
34,42
16392,2 45713,8
1
9

Источник: составлено и рассчитано автором на основании Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов».

Следует также отметить, что в Российской Федерации
реализуется целый ряд государственных программ в области
социальной сферы. Так, например, в рамках государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 2020 годы прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет
средств федерального бюджета - 3992,22 млрд. рублей, 1293,57 млрд.
рублей из которых планируется выделить в 2014-2016 годах (что
должно составить 32,4% от общей суммы за весь период реализации
государственной программы).
Среди других государственных программ реализуемых в
Российской Федерации в области социальной сферы необходимо
выделить следующие: «Развитие здравоохранения» (со сроком
реализации с 2013 по 2020 годы и общим объемом финансирования
свыше 6 трлн рублей), «Социальная поддержка граждан» (со сроком
реализации с 2013 по 2020 годы и общим объемом финансирования
8,32 трлн рублей), «Доступная среда» (со сроком реализации с 2011
по 2015 годы и общим объемом финансирования 160,34 млрд.
рублей), «Содействие занятости населения» (со сроком реализации с
2013 по 2020 годы и общим объемом финансирования 634,87 млрд.
рублей), «Развитие физической культуры и спорта» (со сроком
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реализации с 2013 по 2020 годы и общим объемом финансирования
1,72 трлн. рублей), «Развитие культуры и туризма» (со сроком
реализации с 2013 по 2020 годы и общим объемом финансирования
907,89 млрд. рублей).
Планируется, что за счет реализации обозначенных выше
государственных
программ
произойдет
увеличение
удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг,
повысится эффективности использования бюджетных средств,
произойдет снижение смертности, распространения табака среди
населения различных возрастов,
уменьшение потребления
алкогольной продукции, а также развитие физической культуры и
спорта.
В целях изучения финансового обеспечения социальной сферы
в российских регионах рассмотрим областной бюджет Калужской
области.
В таблице 2 представлены результаты анализа динамики и
структуры и структуры расходов областного бюджета Калужской
области на социальную сферу в 2014-2016 гг.
Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что в
ближайшие три года свыше 60% расходов областного бюджета
Калужской области будут направлены на финансовое обеспечение
социальной сферы (в 2014 – 62,76%; в 2015-65,64%; в 2016-65,67%),
что в денежном выражении составит 88,52 млрд. руб. Так, в 2014
году будет выделено 30,54 млрд. рублей, в 2015 – 29,08 млрд.
рублей, в 2016 – 28,9 млрд. рублей.
Таблица 2
Анализ динамики и структуры расходов областного бюджета
Калужской области на социальную сферу в 2014-2016 гг.
РКР
0700
0800
0900

Показатель

2014

2015

2016

Всего

Сумма, в млрд. руб.
в % к ВРСС
Сумма, в млрд. руб.
в % к ВРСС
Сумма, в млрд. руб.
в % к ВРСС

11,56
37,85%
0,46
1,51
9,16
29,99

11,46
39,41%
0,33
1,13
8,09
27,82

11,48
39,72
0,33
1,14
7,63
26,40

34,50
38,97
1,11
1,25
24,88
28,11
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Продовження табл. 2
1000
1100
1200

Сумма, в млрд. руб.
в % к ВРСС
Сумма, в млрд. руб.
в % к ВРСС
Сумма, в млрд. руб.
в % к ВРСС
Сумма, в млрд. руб.

8,62
28,23
0,59
1,93
0,16
0,52
30,54

8,63
29,68
0,41
1,41
0,16
0,55
29,08

8,78
30,38
0,52
1,80
0,16
0,55
28,9

26,03
29,41
1,51
1,71
0,49
0,55
88,52

в % к ВР

62,76

65,64

65,67

64,63

48,66

48,66

44,30

136,97

ВРСС

ВР в млрд. рублей

Источник: Составлено и рассчитано автором на основании Закона Калужской
области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов".

Анализируя структуру расходов на социальную сферу
необходимо отметить, что на образование планируется выделить 34,50
млрд. рублей (38,97% от общего суммы расходов на социальную
сферу), на культуру и кинематографию 1,11 млрд. рублей (1,25% от
общей суммы расходов на социальную сферу), на здравоохранение
24,88 млрд. рублей (что составляет 28,11% от общей суммы расходов
на социальную сферу), на социальную политику 26,03 млрд. рублей
(что составляет 29,41% от общей суммы расходов на социальную
сферу), на физическую культуру и спорт 1,51 млрд. рублей (что
составляет 1,71% от общей суммы расходов на социальную сферу), на
средства массовой информации 0,49 млрд. рублей (что составляет
0,55% от общей сумы расходов на социальную сферу).
В таблице 3 представлены запланированные расходов
областного бюджета Калужской области на социальную сферу в 20142016 годах в расчете на душу населения.
Таблица 3
Расходы на социальную сферу областного бюджета
Калужской области в 2014-2016 годах на душу населения, тыс. руб.
Показатель

2014

2015

2016

ВР

48,43

48,39

44,02
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Продовження табл. 3
ВРСС, всего
в т.ч. по
разделам:

30,40

28,92

28,72

07 00

11,51

11,40

11,41

08 00

0,45

0,33

0,33

09 00

9,12

8,05

7,58

10 00

8,57

8,58

8,72

11 00

0,58

0,41

0,51

12 00

0,16

0,16

0,16

Источник: Составлено и рассчитано автором на основании закона Калужской
области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов", прогноза социально-экономического развития Калужской области на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов.

Анализ данных таблицы 3 показал, что в 2014 году расходы на
социальную сферу будут рекордными – и превысят 30 тысяч рублей
на душу населения. Следует также отметить, что несмотря на то, что
несмотря на снижение расходов на душу населения в целом более чем
на 4 тысячи рублей к 2016 году, снижение расходов на социальную
сферу составит всего лишь 1,68 тысяч рублей.
Таким образом, на основании проведенного исследования
следует сделать вывод о приоритетности и значимости финансового
обеспечения социальной сферы. Как показал проведенный анализ, в
ближайшие три года планируется выделение значительного объема
средств по различных направлениям социальной сферы как на
федеральном, так и региональном уровнях.
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ПРИНЦИПЫ И ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ МСФО, ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В
БЕЛАРУСИ
В статье рассмотрены основные направления государственной политики в
области бухгалтерского учета в Республике Беларусь. Изложены проблемы и задачи,
возникающие в процессе внедрения в национальную систему бухгалтерского учета и
отчетности принципов МСФО.
Ключевые слова: МСФО, трансформация, принципы бухгалтерского учета.
The article describes the main directions of the state policy in the field of accounting
in the Republic of Belarus. Outlining challenges and problems arising in the implementation
of the national system of accounting and reporting principles of IFRS.
Keywords: IAS, transformation, accounting principles.
У статті розглянуті основні напрямки державної політики в галузі
бухгалтерського обліку в Республіці Білорусь. Викладено проблеми і завдання, що
виникають у процесі впровадження в національну систему бухгалтерського обліку та
звітності принципів МСФЗ.
Ключові слова: МСФЗ, трансформація, принципи бухгалтерського обліку.

Расширение зоны участия Республики Беларусь в мировой
экономической интеграции ставит новые задачи перед национальным
бухгалтерским учетом и требует принятия системных мер,
направленных на обеспечение высокого уровня сопоставимости,
надежности и достоверности финансовой информации в различных
секторах экономики. Применение международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО) не только позволяет решить эти
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задачи, но и является важным шагом для привлечения иностранных
инвестиций. При переходе на международную практику отчетности по
МСФО значительно облегчаются взаимоотношения с иностранными
партнерами и инвесторами. Это способствует увеличению числа
совместных проектов.
Международные стандарты финансовой отчетности, которые
разрабатываются Комитетом по МСФО, признаются во всем мире как
эффективный инструмент для получения полноценной информации о
деятельности компаний и приняты в качестве регулирующих актов в
более чем 100 странах мира.
Применение МСФО обусловлено следующими причинами:
- развитие рыночных отношений выдвигает на первое место
представление реального финансового состояния организации, а не
контроль наличия и движения имущества;
- государство стимулирует инвестиции в национальную
экономику, активизирует национальные рынки капитала, что
происходит через создание благоприятной информационной среды
для инвесторов путем использования МСФО.
В 1998 году Правительство Республики Беларусь приняло
Государственную программу перехода на международные стандарты
бухгалтерского учета в Республике Беларусь (утверждена
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 мая
1998 г. № 694). В качестве цели реформирования системы
бухгалтерского учета было определено приведение национальной
системы бухгалтерского учета в соответствие с международными
стандартами финансовой отчетности и требованиями рыночной
экономики.
Достижение данной цели означает возможность формирования
системы информации о финансовом состоянии организации для ее
пользователей, прежде всего инвесторов, заинтересованных в
результатах деятельности данной организации. Создаются условия
для формирования субъектами хозяйствования достоверной и
полезной информации об их финансовом положении, результатах их
деятельности и изменениях в их финансовом положении,
обеспечивается прозрачность и надежность бухгалтерской отчетности
как
важнейшего
источника
информации
для
принятия
управленческих решений широким кругом заинтересованных
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пользователей.
Для применения МСФО необходимо формировать систему
стандартов учета и отчетности, необходимых для внешних
пользователей; обеспечивать увязку реформы бухгалтерского учета в
Республике Беларусь с основными тенденциями гармонизации
стандартов на международном уровне; а также оказывать
методическую помощь организациям в понимании и во внедрении
системы управленческого учета.
В целях приведения национальной системы бухгалтерского
учета в соответствие с международными стандартами финансовой
отчетности и требованиями рыночной экономики определен ряд
направлений деятельности:
а) законодательное обеспечение и нормативное регулирование;
б) формирование нормативной базы (стандартов);
в) методическое обеспечение (инструкции, методические
указания, комментарии);
г) кадровое обеспечение (подготовка и повышение
квалификации специалистов бухгалтерского учета);
д) международное сотрудничество (работа в международных
организациях, взаимодействие с национальными организациями,
ответственными за разработку стандартов бухгалтерского учета).
Государственное регулирование бухгалтерского учета в
Республике Беларусь направлено на обеспечение доступа всех
заинтересованных пользователей к сопоставимой и объективной
информации о финансовом положении и результатах деятельности
субъектов хозяйствования.
В этой связи необходимо решение следующих задач:
- переориентация нормативного регулирования с учетного
процесса на бухгалтерскую отчетность;
- регулирование главным образом финансового, а не
управленческого учета;
органичное
сочетание
нормативных
предписаний
государственных
органов
исполнительной
власти
с
профессиональными рекомендациями;
- взвешенное использование международных стандартов в
национальном регулировании бухгалтерского учета.
МСФО отражают богатый опыт, накопленный в сфере
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бухгалтерского учета и отчетности развитыми странами. Стандарты
являются достаточно гибким инструментом, допускающим целый ряд
альтернативных методов оценок объектов и способов отражения в
учете фактов хозяйственной деятельности организации.
В Республике Беларусь происходит поэтапное внедрение МСФО
в практику учета. Так Постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь «Об установлении форм бухгалтерской
отчетности, утверждении Инструкции о порядке составления
бухгалтерской отчетности…» от
31 октября 2011 г. № 111
утверждены формы бухгалтерской отчетности, включающие понятия,
используемые в МСФО. Так в бухгалтерском балансе по строке 530
отражаются отложенные налоговые обязательства (МСФО 12 «Налоги
на прибыль»), в отчете о прибылях и убытках по строке 260
указывается разводненная прибыль (убыток) на акцию, а по строке
250 – базовая прибыль (убыток) на акцию (МСФО 33 «Прибыль на
акцию»).
Однако несмотря на внешнее сходство форм белорусской
бухгалтерской отчетности с рекомендуемыми форматами МСФО,
существуют значительные различия в порядке расчетов показателей,
включаемых в отчетные формы.
Существуют различия в понятийном аппарате, определяющие
расхождение в признании активов, обязательств, доходов и расходов в
целях бухгалтерского учета, для формирования отчетности. Различия
в понятийном аппарате необходимо рассматривать с точки зрения
концептуального различия практики белорусского бухгалтерского
учета и требований международных стандартов.
Кроме того, существуют различия в подходах к оценке
отдельных видов обязательств, капитала, доходов и расходов в
Беларуси и в системе МСФО (учет инфляционных процессов), а также
различия в возможности использования аналитических методов
(дисконтирование),
призванных
уточнить
оценку
активов,
обязательств, собственного капитала, доходов и расходов.
Основное концептуальное различие заключается в том, что
записи на счетах в белорусском учете вносятся на основе
оправдательных (юридических) документов, а в системе МСФО на
основе экономически обоснованного профессионального суждения.
Различия в денежной оценке учетных объектов в белорусской
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практике и МСФО объясняются тем, что в Беларуси нет должного
бухгалтерского учета инфляции и влияния изменения цен. В системе
МСФО указанным проблемам посвящены несколько стандартов:
МСФО 15 «Информация, отражающая влияние изменения цен»,
МСФО 21 «Влияние изменений валютных ресурсов»,
МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции».
В соответствии с «Методическими рекомендации о порядке
трансформации отечественной бухгалтерской отчетности в формат,
соответствующий
международным
стандартам
финансовой
отчетности» (утверждены приказом Министерства финансов
Республики Беларусь от 14 февраля 2008 г. № 48 в редакции приказа
Министерства финансов Республики Беларусь от 12 декабря 2008 г. №
415) подготовка консолидированной финансовой отчетности по
МСФО может производиться двумя способами:
первый способ состоит в том, что сначала формируется
финансовая отчетность по МСФО для каждой организации группы,
затем эти данные суммируются и корректируются для получения
консолидированной финансовой отчетности по МСФО;
второй способ заключается в первоначальном формировании
консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в
соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь,
а затем осуществляется ее трансформация.
Организация при составлении консолидированной финансовой
отчетности по МСФО вправе выбрать любой из способов
самостоятельно.
До недавних пор большое количество белорусских организаций
составляли отчетность по МСФО путем трансформации показателей
белорусской бухгалтерской отчетности. Выбор такого способа
частично можно объяснить необходимостью оперативного решения
задач трансформации. В данном случае исправляется национальная
бухгалтерская отчетность так, чтобы исправленные показатели
соответствовали требованиям международных стандартов. Для того,
чтобы решить данную задачу, организации нанимают специалистов,
которые владеют знаниями в области МСФО, которые и занимаются
переработкой белорусской отчетности.
Трансформация широко используется в белорусских компаниях,
что объясняется двумя причинами:
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1. Историческая. Метод трансформации белорусской отчетности
оказался очень удобным для оперативного решения задачи создания
организациями международной отчетности.
2. Кадровая. Подготовка отечественных специалистов,
профессионально разбирающихся в МСФО, находится на стадии
формирования, и только ее дальнейшее развитие будет способствовать
внедрению Международных стандартов финансовой отчетности.
Исторически
сложилось
так,
что
в
белорусской
действительности МСФО не были приняты безоговорочно. Связано
это со сложностями совмещения отечественных и международных
стандартов.
Принято считать, что внедрение МСФО будет реальным тогда,
когда каждый бухгалтер профессионально овладеет основами МСФО,
а руководители организаций возьмут на вооружение такие основные
принципы международных стандартов финансовой отчетности, как
полнота, существенность, достоверность финансовой отчетности. Для
этого необходим высокий профессиональный уровень широкого круга
специалистов. Эти требования к руководителям и бухгалтерам
являются особенно актуальными, если учитывать общемировые
тенденции, предусматривающие раскрытие все большего объема
информации.
В последние годы в Республике Беларусь произошли
значительные изменения в области бухгалтерского учета,
приближающие национальную практику учета к системе МСФО и
обеспечивающие формирование достоверной и полезной для принятия
экономических решений информации о финансовом состоянии и
финансовых результатах деятельности организаций. Ниже приведены
некоторые из них:
- сокращены обязательные для применения формы первичных
учетных документов;
- разработаны и утверждены новые формы бухгалтерской
отчетности;
- принят новый типовой план счетов бухгалтерского учета;
- разработан порядок бухгалтерского учета новых объектов –
отложенных налоговых активов и обязательств;
- изменен порядок бухгалтерского учета доходов и расходов,
запасов, государственной поддержки;
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- отменена детальная регламентация состава затрат,
включаемых в себестоимость продукции;
- сняты ограничения по применению методов переоценки
основных средств.
В рамках региональной интеграции в декабре 2010 г.
Республика Беларусь ратифицировала Соглашение о создании
условий на финансовых рынках для обеспечения свободного
движения капитала и Соглашение о торговле услугами и инвестициях
в государствах-участниках Единого экономического пространства.
Республика
Беларусь обязалась
в рамках
национального
законодательства создать гармонизированные требования по
регулированию бухгалтерского учета в соответствии с МСФО.
В процессе внедрения и применения МСФО государстваучастники СНГ столкнулись с рядом общих проблем, решение
которых позволит реализовать в полной мере преимущества
применения МСФО.
Основными проблемами являются:
- отсутствие или низкий уровень развития инфраструктуры
применения МСФО (недостаточный уровень знаний, практических
навыков в области МСФО; отсутствие широкого круга пользователей
отчетности, на который ориентированы МСФО; отсутствие или
слабость контроля качества отчетности, составляемой в соответствии
с МСФО; отсутствие или недостаточность методических материалов
по применению МСФО)
- значительные затраты на модернизацию систем
бухгалтерского учета у субъектов хозяйствования;
- сложность применения МСФО субъектами среднего и малого
предпринимательства;
- сложность определения справедливой стоимости финансовых
активов и финансовых обязательств;
- недостаточность участия профессиональных общественных
организаций бухгалтеров и аудиторов в регулировании
бухгалтерского учета, развитии бухгалтерской профессии.
В свете решения указанных проблем с 1 января 2014 года
вступил в силу Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и
отчетности» (Закон Республики Беларусь № 57-З от 12 июля 2013 г.),
где закладывается основа для развития национальной учетной
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системы на качественно новом уровне. В качестве приоритета
выступает не процесс ведения бухгалтерского учета, а результат –
получение достоверной отчетности, понятной пользователям и
необходимой ими для принятия управленческих решений.
В Законе указано, что одним из принципов регулирования
белорусского бухгалтерского учета и отчетности организаций
является применение международных стандартов финансовой
отчетности как основы разработки национальных стандартов (п. 3 ст.
5, п. 1 и п. 2 ст. 17).
В соответствии со статьей 3 названного Закона бухгалтерский
учет и отчетность основываются на принципах непрерывности
деятельности, обособленности, начисления, соответствия доходов и
расходов, правдивости, преобладания экономического содержания,
осмотрительности,
нейтральности,
полноты,
понятности,
сопоставимости, уместности.
МСФО вводятся в действие на территории Республики Беларусь
в качестве технических нормативных правовых актов Советом
Министров Республики Беларусь совместно с Национальным банком
Республики Беларусь в установленном ими порядке. При введении в
действие МСФО определяются особенности их применения на
территории Республики Беларусь.
Таким образом, в обозримом будущем годовая индивидуальная
отчетность организаций будет составляться на основе национальных
стандартов по бухгалтерскому учету, максимально приближенных к
МСФО. Общественно значимые организации обязаны составлять за
2016 год и последующие годы годовую консолидированную
отчетность в соответствии с МСФО в официальной денежной единице
Республики Беларусь, то есть без посредствующего звена между
отчетностью и МСФО в виде национальных стандартов.
В качестве общественно значимых организаций в Беларуси
определены открытые акционерные общества, являющиеся
учредителями унитарных предприятий и (или) основными
хозяйственными обществами по отношению к дочерним
хозяйственным обществам, банки и небанковские кредитнофинансовые организации, страховые организации.
Перевод национальной системы бухгалтерского учета на
международные стандарты включает в себя соответствующие
62

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. 2014

изменения в работе по подготовке и повышению квалификации
специалистов
бухгалтерского
учета.
В
настоящее
время
обеспечивается расширение и улучшение качества подготовки кадров
в учреждениях высшего, среднего специального образования,
предусматривается создание особой системы профессионального
ускоренного образования. Например, с 2013/14 учебного года
осуществлен переход на стандарты и учебные планы третьего
поколения в учреждениях высшего образования, в том числе по
специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Обязательный государственный компонент типового учебного плана
по указанной специальности предусматривает изучение дисциплин
«Международные стандарты финансовой отчетности» (208 учебных
часов, 5 зачетных единиц) и «Международные стандарты аудита» (108
учебных часов, 3 зачетные единицы).
Список использованных источников:
1. Государственная программа перехода на международные стандарты
бухгалтерского учета в Республике Беларусь (утверждена Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 4 мая 1998 г. № 694).
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г. Душанбе
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ДЕХКАНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ И ПУТИ ИХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В статьи рассмотрены динамика валового сбора сельскохозяйственных
культур по республике и в дехканских хозяйствах.
Сделан сравнительный анализ и выявлена эффективность производства в
дехканских (фермерских) хозяйствах и сделаны практические предложения по
конкурентоспособности дехканских хозяйств.
Ключевые слова:
развитие сельского хозяйства Таджикистана,
конкурентоспособность, дехканских (фермерских) хозяйства, посевные площади,
сельскохозяйственные угодья.
The article examines the dynamics of gross harvest of crops in the republic and in
the farmer households.
A comparative analysis revealed the efficiency of production and on peasant (farm)
and made practical suggestions for competitiveness farmer facilities.
Keywords: agricultural development in Tajikistan, competitiveness, Dehkan
(farmer) farms and crops, farmland.
В статті розглянуті динаміка валового збору сільськогосподарських культур
по республіці і в дехканських господарствах.
Зроблено порівняльний аналіз і виявлено ефективність виробництва в
дехканських (фермерських) господарствах та зроблені практичні пропозиції щодо
конкурентоспроможності дехканських господарств.
Ключові слова: розвиток сільського господарства Таджикистану,
конкурентоспроможність, дехканських (фермерських) господарства, посівні площі,
сільськогосподарські угіддя.

В качестве базы обоснования модели и апробации перспектив
развития конкурентоспособности дехканских (фермерских) хозяйств
нами были использованы статистические данные по дехканским
(фермерским) хозяйствам Республики Таджикистан и данные
отдельных хозяйств по сравнительным анализам относительно
сельскохозяйственных предприятий и населения (табл. 1).
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Таблица 1
Сравнительный анализ доли валового сбора сельскохозяйственных
культур дехканскими хозяйствами по отношению к населению
Республики Таджикистан в 2010-2012 годах

2012
143,82%
154,7%
59,82%
3,70%
72,28%

135,57%

2011
129,95%
158,69%
56,72%
2,78%
51,76%

122,94%

2010
149,43%
138,31%
0,54%
4,43%
43,40%

155,98%

2012
426072
43118
61552
700
387790

4886

2011
367458
39954
52522
518
273527

189
536489

405

186
528377

4582

2010
448721
65

% сбора
дехканскими
хозяйствами по
отношению к
населению

214934

92

Картофель (тонн)

4940

49639

102894

38257

27870

296239

2012

Валовой сбор
сельхозкультур
дехканскими
(фермерскими)
хозяйствами.

3604

2011
282760
25177
92598

25491

Табак (тонн)

495180

Лен (тонн)

3727

Кукуруза на
зерно (тонн)

91488

Рис (тонн)

3167

Пшеница (тонн)

300271

2010

Наименование
сельскохозяйственных культур

Валовой сбор
сельхозкультур
населением
Республики
Таджикистан.
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54,42%
38,72%
52,46%

90,62%

50,44%
73,01%
34,36%

29,24%
33,58%

Источник: Статистический сборник сельское хозяйство
Таджикистан – 2013. – Душанбе, Госкомстат – 2013.С.60-130.

50,68%

48,26%

79198
54335

29,13%

443843

62334
49040

277124

389872

47003
30364

247914

347275

204493
103571

302465

815579

181414

Виноград (тонн)

96747

154720

772869

160743

143294

Плоды и ягоды
(тонн)

90420

Бахчи (тонн)

132004

Овощи (тонн)

719515

Продолжение табл. 1

Республики

Из данных таблицы 1 сравнительного анализа доли валового
сбора сельскохозяйственных культур дехканскими (фермерскими)
хозяйствами
по
отношению
к
данным
доли
сбора
сельскохозяйственных культур населением Республики Таджикистан
видно
что
сбор
некоторых
сельхозкультур
дехканскими
(фермерскими) хозяйствами значительно превышают по сравнению
его сбором произведенным населением. Превышение в основном
составило в отношении таких сельскохозяйственных культур как:
пшеница (143,82%); лен (135,57%); рис (154,7%); По другим
культурам в 2012 году дехканские (фермерские) хозяйства не смогли
сравниться с показателями валового сбора населения Республики
Таджикистан. Это из данных таблицы видно, что в отношением таких
культур по сравнению с населением составила в основном в
следующей пропорции:; кукуруза на зерно (59,82%); табак (3,70%);
картофель (72,28%); овощи (54,42%); плоды и ягоды (38,72%);
виноград (52,46%).
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Таблица 2
Анализ доли валового сбора сельскохозяйственных культур
дехканскими хозяйствами по отношению к сельхозпредприятиям
Республики Таджикистан в 2010-2012 годах

2012
47,19%
37,85%
39,75%
30,53%

59,12%

2011
47,93%
34,02%
34,25%
40,05%

53,80%

2010
41,33%
91,90%
99,29%
30,87%

99,68%

2012
426072
43118
333968
4886

61552

2011
367458
39954
322388
4582

52522

2010
38257
232782

49639
67

% сбора
дехканскими
хозяйствами по
отношению к
сельхозпредприя
тиям

4940

84010
1600

Валовой сбор
сельхозкультур
дехканскими
(фермерскими)
хозяйствами.

448721

2012
90277
11390

94102

Лен (тонн)

1144

10411

2011
76662
11744

77776

9761

Хлопок – сырец
(тонн)

1493

Кукуруза на
зерно (тонн)

13106

Рис (тонн)

9934

Пшеница (тонн)

108553

2010

Наименова-ние
сельскохозяйств
енных культур

Валовой сбор
сельхозкультур
сельхозпредприят
иями Республики
Таджикистан.
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87,5%
58,08%
53,52%
83,48%

44,71%
49,17%
77,19%

26,79%

26,65%
86,38%

59,09%

79198
54335

21,08%

62334
49040

Источник: Статистический сборник сельское хозяйство
Таджикистан - 2013. - Душанбе, Госкомстат - 2013. С. 60-130.

54,86%

429,65%
45,75%

47003
30364

63,11%

700
387790
443843

29557
9195

277124

518
273527
389872

347275
302465

19312

Виноград (тонн)

8939

247914

405
214934

8
66765
82930

17637

33195

61165
79285

50025

Плоды и ягоды
(тонн)

3515

Бахчи (тонн)

32115

Овощи (тонн)

75834

Картофель (тонн)

47924

Табак (тонн)

-

Продолжение табл. 2

Республики

Исходя из приведенной таблицы видно что дехканские
(фермерские) хозяйства по отношению с производством и сбором
некоторых сельскохозяйственных культур все еще остаются на низком
уровне. Это сказывается тем, что при производстве населением, в
приусадебных
участках
сельскохозяйственных
культур
их
конкурентоспособность выше, так как население больше уделяет
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времени: полив, культивация, и.т.д. собственному производству что
подтверждается еще раз высказывание в отношении того что
продуктивный сельскохозяйственный труд только основывается на
базе собственности.
Из данных таблицы 2 видно что дехканские (фермерские)
хозяйства по отношению с сельхозпредприятиями по сбору
сельскохозяйственных культур на много превышают, это обусловлено
тем что в условиях рыночной экономики сельхозпредприятия не в
состоянии конкурировать с новыми формами сельхозпроизводства
основанные на частной форме хозяйствования.
Исходя из приведенного анализа видно, что дехканин основываясь
на результативности собственного труда старается эффективно и
рационально использовать находящиеся в его ведении всех видов
ресурсов, что способствует обеспечению его конкурентоспособности.
Дехканские (фермерские) хозяйства ведут своѐ производство на
5164,5 тыс. гектаров собственных и арендованных земель. Только за
период 2012 г. площадь, занимаемая дехканскими (фермерскими)
хозяйствами увеличилась на 93,8тыс. гектаров (36%), в том числе
площадь сельскохозяйственных угодий этих хозяйств возросла с 2589,4
тыс. до 5420 тыс. гектаров (69%). Дехканские (фермерские) хозяйства в
2012
году
в
целом
по
республике
располагают
75%
сельскохозяйственных угодий и 78,5% пашни, в целом имеющихся во
всех категориях хозяйств. В целом на одно хозяйство к концу 2012 года
приходилось 123 гектаров сельскохозяйственных земель, в том числе
84,6 гектаров сельскохозяйственных угодий, из них 17,8 гектаров пашни, остальные земли - в основном пастбища и сенокосы.
В 2012 году объем валовой продукции сельского хозяйства
составила на сумму 16477,5 млн. сомони, в том числе растениеводства
11836,3 млн. сомони и животноводства 4641,2 млн. сомони
Из общего объема продукции, произведенной продукции сельского
хозяйства в 2012 году дехканскими (фермерскими) хозяйствами
составляют 27,1% и хозяйство населения 66,5%. В 2012 году во всех
категориях хозяйств было произведено: 1232,6 тыс. тонн зерна, 418,0
тыс. тонн хлопка-сырца, 991,0 тыс. тонн картофеля, 1342,3 тыс. тонн
фруктов, 167,1 тыс. тонн винограда, 162,0 тыс. тонн скота и птицы, (в
живом весе) 778,3 тыс. тонн молока, 291,6 млн. шт. яиц, 6361 тонн
шерсти, 1328 тонн коконов и 3290 тонн мѐда.
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Эти данные свидетельствуют о неразвитости животноводства в
дехканских хозяйствах, в то время как большая часть занимаемых земель
дехканскими хозяйствами являются пастбища. Сама дехканская форма
предпринимательской деятельности в республике неравномерно
развивается по областям, о чѐм свидетельствуют показатели
диаграммы 1.
Общий масштаб посевных площадей сельскохозяйственных
культур во всех категориях хозяйств по республике ежегодно
колеблется. За 2009-2010 годы наблюдается их увеличение с 875098
тыс.га до 839475 тыс.га, а за 2011-2012 годы - увеличение с 850395
тыс.га до 860147тыс.га. Это колебание, в основном связано с
деградацией земли, которая ежегодно выводит из обращения более 56 тыс. гектаров пахотных земель. В результате содействия
государственных органов и поддержки международных организации
часть этих земель восстанавливается.
В целом по республике и по областям кроме, ГБАО и
Хатлонской
области,
ежегодно
посевные
площади
сельскохозяйственных культур, в основном увеличиваются
(диаграмма 1). Так, в 2012 году по сравнению с 2011 годом посевные
площади сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств
увеличились в целом по республике на 10%, по Согдийской области
на 9%, по РРП на 10%. Но в ГБАО и Хатлонской области этот
показатель за указанные годы уменьшалась на 10% соответственно.
Быстрыми темпами увеличивается доля посевных площадей,
используемая дехканскими (фермерскими) хозяйствами в общем
объѐме посевных площадей сельскохозяйственных культур во всех
категориях хозяйств.
По областям республики, также наблюдается тенденция
увеличения посевных площадей, занимаемых дехканскими
(фермерскими) хозяйствами.
В современных условиях конкуренции и конкурентная борьба
на внутреннем и зарубежном рынках являются ключевыми
категориями рыночной экономики и главным содержанием
функционирования отечественных предприятий. Конкуренция
является движущей силой общества, и она диалектическая связана с
категорией «конкурентоспособность», которая формируется на
разных уровнях экономической системы: стран, регион отрасль,
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предприятие, сельскохозяйственных продукций. В пособии приведены
показатели конкурентоспособности, образующие иерархическую
систему, все элементы который взаимосвязаны между собой, и
показатели нижнего уровня входят как составные элементы в
показатели верхнего уровня.
Диаграмма 1
Динамика соотношения площади сельскохозяйственных угодий
во всех категориях хозяйств и в дехканских (фермерских) хозяйствах
по областям республики

Источник: Сельское хозяйство РТ: статистический сборник. - Душанбе-2008 г.

Для
эффективного
функционирования,
конкурентоспособности и развития дехканских (фермерских) хозяйств
нужны соответствующие и равноправные со всеми хозяйствующими
субъектами
АПК
условия
–
экономические,
социальнодемографические, правовые, экологические и научно-технические, а
также государственная поддержка.
Формирование
конкурентоспособности
дехканских
(фермерских) хозяйств, их эффективному функционированию и
развитию может способствовать внедрение следующих мероприятий:
комплексная система макро и микроэкономических факторов,
взаимодействующих
как
подсистемы
хозяйства
(целевая,
функциональная, обеспечивающая и макросреда);
кооперация дехканских (фермерских) хозяйств с различными
хозяйствующими субъектами АПК Республики Таджикистан
осуществления на взаимовыгодной основе следующих видов
деятельности: производство, переработка и реализация продукции;
маркетинга;
совместное
использование
основных
средств;
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агросервисное; транспортное; информационное, правовое, кредитное,
страховое обслуживание;
оптимальный
размер
землепользования
в
условиях
Таджикистана для дехканских (фермерских) хозяйств зернового
направления составляет приблизительно -50-70га пашни;
развитие дехканских (фермерских) хозяйств полного
технологического цикла возможно только при уровне рентабельности
производственно-хозяйственной деятельности не менее 80% (этот
уровень может быть дифференцирован в зависимости от
специализации хозяйства, его размера, ресурсного потенциала,
качества управления и т.д.);
формирование маркетинговой деятельности в дехканских
(фермерских) хозяйств, так как она позволяет расширить рынок сбыта
Республики Таджикистана, а также определить новые направления
производства сельскохозяйственной продукции;
подготовка и переподготовка членов дехканских (фермерских)
хозяйств, способствующая овладению необходимыми личными и
профессиональными качествами современного дехканина (фермера) –
собственника, предпринимателя;
предоставление дехканину (фермеру) сельхозпроизводителю
условий стабильности во внешней среде обеспечивающий: гарантии в
сохранении
го
собственности,
исключающих
возможность
национализации и экспроприации; создание для всех участников
аграрного рынка равных прав и предоставление полной
экономической свободы; недопустимость вмешательства органов
государственной власти в деятельность собственников дехканских
(фермерских) хозяйств (за исключением законодательно оговоренных
случаев); рыночно-конкурентный режим хозяйствования; наличие
рыночной и социальной инфраструктуры; свободный доступ к
ресурсам, таким как финансовым - кредитам, так и информационным;
и не мало важное является государственная поддержка, от который во
многом зависит дальнейшая судьба хозяйство Республики
Таджикистана.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ В
УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
У статті розглянуто особливості функціонування ринку цінних паперів
України під дією глобальних чинників сучасного соціально-орієнтованого ринкового
господарства; виділено та проаналізовано існуючі проблеми інформаційної складової
вітчизняного ринку цінних паперів; а також визначено можливі напрями
реформування інформаційної моделі забезпечення ефективного функціонування
національного ринку цінних паперів.
Ключові слова: інформаційний простір ринку цінних паперів, інформаційна
прозорість, моделі розкриття інформації, інвестор, регулятор ринку цінних паперів.
The article deals with the peculiarities of the functioning of markets in Ukraine
under the influence of global factors of modern social market economy; isolated and
analyzed the existing problems of the information component of the domestic stock market;
and identified possible areas of reform information model ensuring the effective functioning
of the national securities markets.
Keywords: information space stock market, information transparency, information
disclosure model, investor, securities regulator.
В статье рассмотрены особенности функционирования рынка ценных бумаг
Украины под действием глобальных факторов современного социальноориентированного рыночного хозяйства; выделены и проанализированы
существующие проблемы информационной составляющей отечественного рынка
ценных бумаг; а также определены возможные направления реформирования
73

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. 2014
информационной
модели
обеспечения
эффективного
функционирования
национального рынка ценных бумаг.
Ключевые слова: информационное пространство рынка ценных бумаг,
информационная прозрачность, модели раскрытия информации, инвестор, регулятор
рынка ценных бумаг.

Ринок цінних паперів України поступово перетворюється з
номінально створеного елементу структури ринкового господарства у
важливу складову української економіки, яка є показником розвитку
не тільки ринку капіталу, а й всієї фінансової системи країни. Даний
факт підтверджується даними офіційної статистики щодо місця ринку
цінних паперів у сучасних макроекономічних процесах України
(рис. 1).

Рис. 1. Обсяги торгів на ринку цінних паперів України відносно
основних показників економічної активності країни у 2011-2013рр.,
млрд грн. (на початок року).
Складено на підставі [2]

На початку 2013 року обсяг торгів на ринку цінних паперів
перевищив у 1,4 рази показник 2012 року і становив 2171,10 млрд
грн., що перевищило ВВП країни на 64,9%. При цьому обсяг
реалізованої промислової продукції на початок 2013 року зріс на
264,2 млрд. грн., порівняно з 2012 роком, і на 522,7 млрд. грн.,
порівняно з 2011 роком. Обсяг капітальних інвестиції в економіку
України через інструменти фондового ринку на початок 2013 року
сягнув 259,9 млрд. грн., що майже у 2 рази більше, ніж у 2012 році
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(2010 рік – 189,1 млрд. грн., 2010 рік – 192,9 млрд. грн.). Тому будьякі великомасштабні перетворення в економічній сфері залишаються
незавершеними, якщо не буде створено конкурентоспроможного
фінансового сектора і ринку капіталу, який буде здатний мобілізувати,
перерозподіляти і надавати реформованій економіці необхідні
інвестиційні ресурси [2, c.7].
В умовах ринкової глобалізації економіки України роль ринку
цінних паперів, як інструменту залучення інвестиційних ресурсів,
зростає. Невід’ємним елементом аналізу фондового ринку є
визначення проблем та перспектив розвитку системи його
інформаційного забезпечення, від ефективності якої залежить рівень
результативності діяльності як основних так і інфраструктурних
учасників фондового ринку України.
Дослідження питання розвитку інформаційного середовища
ринку цінних паперів представлено значною кількістю публікацій
Гриценко Л., Корнійчук О., Роєнко В., Щекіна О., Єгорової Т. та
інших. Однак проблеми пов’язані з формуванням нової моделі
інформаційного простору національного ринку цінних паперів з
врахуванням вимог та викликів глобального ринкового середовища
розглянуті недостатньо.
Метою нашого дослідження є розгляд особливостей
функціонування ринку цінних паперів України під дією глобальних
чинників сучасного соціально-орієнтованого ринкового господарства;
з’ясування та аналіз існуючих проблем інформаційної складової
вітчизняного ринку цінних паперів; визначення, з врахуванням
сучасних вимог глобальної економіки, можливих напрямів
реформування інформаційної моделі забезпечення ефективного
функціонування національного ринку цінних паперів.
Загальну ситуацію на вітчизняному фондовому ринку у 2011
році аналітики та науковці характеризували як кризову. На ринку
спостерігався спад торговельної активності та зниження цін на
фінансові інструменти. За результатами 2011 року індекс ПФТС
(Перша Фондова Торгова Система), що відображає коливання цін
на акції найбільш привабливих підприємств, зменшився порівняно
з початком року на 24,6 %. Зниження індексу ПФТС призвело до
зменшення зацікавленості інвесторів у інвестуванні коштів у цінні
папери країн із трансформаційною економікою, у тому числі України
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[1, c. 11]. Стосовно 2012 року, то він виявився надзвичайно важким
для ринку цінних паперів України через вкрай низьку ліквідність та
активність із рекордно мізерними обсягами торгів. За 2012 рік індекс
UX знизився на 34,84%, обсяг торгів з акціями на фондовому ринку
склав 9,7 млрд грн. при попередніх 36,5 млрд грн. у 2011 році, а
кількість угод з акціями вийшла на 670 521 при попередніх 1 191 587 у
2011 році. Обсяг торгів на строковому ринку в 2012 році склав 13,11
млрд. грн., а кількість угод - 1 573 535 (у 2011 році 23,7 млрд. грн. і 1
165 489 угод) [7].
Така невтішна ситуація на фондовому ринку України
пояснюється наявністю багатьох невирішених проблемних питань:
недостатня пропозиція інструментів фондового ринку з прийнятними
для інвесторів характеристиками щодо дохідності, ризиковості,
ліквідності та захищеності, а також відносно незначним обсягом
інвестиційного капіталу; низький рівень капіталізації фондового
ринку; низький рівень прозорості фондового ринку; недостатня
розвиненість ринків базових інструментів та недосконале законодавче
регулювання в цій сфері, які зумовили фактичну відсутність
повноцінного ринку деривативів; відсутність охоплення сегментом
ринку похідних фінансових інструментів валютного та товарного
ринків, при тому що формування справедливих цін на важливі для
економіки країни товари, такі, як енергоносії, зерно, метали,
продукція хімічної промисловості, дерево і тощо, неможливе без
використання термінових інструментів.
Ситуація на фондовому ринку України (певна стагнація)
перебуває під впливом тих обставин, які мають місце в країні
(політичних, економічних, регуляторних тощо). Однією з важливих
причин розвитку ринку цінних паперів України є його низька
ліквідність та слабка внутрішня підтримка. Тобто, у випадку настання
кризового стану на ринку цінних паперів і бажанні інвесторів продати
власні цінні папери, ринок не здатний повністю поглинути обсяг, що
продається, і у результаті, продавець вимушений істотно знижувати
ціну і ринок провалюється. Крім низької ліквідності та слабкої
внутрішньої підтримки на фондовому ринку
існує ще одна
фундаментальна проблема: вкрай низький відсоток акцій, які
обертаються на біржі. А це в свою чергу уповільнює як самий
розвиток ринку, так і розвиток національної економіки [3].
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На нашу думку, вирішення комплексу сучасних проблемних
моментів вітчизняного фондового ринку та приведення його до
світових стандартів за глобалізаційними фінансовими вимогами варто
розпочинати зі сприяння формуванню належного рівня інформаційної
прозорості, тобто створення за світовими стандартами ефективної
системи інформаційного забезпечення даного ринку. Це пояснюється
тим, що при прийнятті рішення стосовно інвестицій в українські
активи інвестори-нерезиденти визначають економічні характеристики
структури фондового ринку зважаючи на параметри не лише
капіталізації, ліквідності та ризикованості ринку, але й інформаційної
прозорості, стандартів культури корпоративної звітності емітентами й
оприлюднення
достовірних
макроекономічних
показників
державними органами.
Виходячи з аналітичної оцінки інформаційного простору
вітчизняного ринку цінних паперів можна виділити ряд його проблем:
1)проблема
недостовірності,
несвоєчасності
та
необґрунтованості інформації про діяльність
учасників ринку
зумовлена відсутністю належної стандартизації обліку цінних
паперів відповідно до міжнародних стандартів. Для прикладу,
емітенти звітують перед Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку лише один раз на рік. Такий стан речей, на нашу
думку, є неприпустимим, оскільки за рік в діяльності емітента можуть
відбуватися значні зміни, а за відсутності звітності ринок починає
керуватися чутками. Саме в цей момент зростає роль інсайдерів, які
можуть легко стати джерелом невірної інформації;
2) проблема некоректної корпоративної звітності емітентів, що
не відображає реального стану справ на підприємстві. Адже розкриття
інформації емітентами та систематичне її оновлення сприяє
поглибленню інформаційної прозорості ринку, що дає інвестору
впевненість у правильності власного вибору. Інвестори-нерезиденти
звикли до інформаційних стандартів ринку США, які демонструють
ефективні підходи до розкриття інформації емітентами [6]. Концепція
розкриття інформації у США базується на таких основних складових,
як інформаційне насичення відносин і зворотний зв'язок з
інвесторами. Для емітентів із інших країн світу, і з України також,
передбачені спеціальні форми реєстрації та регулярної звітності.
Українські компанії, які планують розміщення акцій на торгових
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майданчиках розвинених країн, повинні складати регулярні річні звіти
із високим рівнем деталізації [9];
3) проблема незначного розвитку інформаційного простору
українського ринку цінних паперів. Варто зазначити, що за останні
роки в інформаційному просторі на національному ринку відбулися
якісні та кількісні зміни: створено такий новий технологічний
продукт, як Інтернет-трейдинг – механізм, що надає інвестору доступ
до біржової інформації в режимі реального часу, а також
можливість власноруч здійснювати угоди на біржі [9]. Однак поряд з
позитивним зрушенням у вирішенні даного питання є безліч
труднощів. А саме: Інтернет - джерела інформації по ринку цінних
паперів України мають технічні проблеми у зв’язку з низькою
пропускною спроможністю сайтів через несанкціоноване викачування
інформації в значних обсягах;
4) проблема відсутності
законодавчого регулювання
інформаційної взаємодії на ринку цінних паперів, а також
спеціалізованих компаній, котрі могли б кваліфіковано подати
оперативну інформацію про український ринок цінних паперів.
Наразі в Україні ще не створено системи фінансових консультантів,
які б спеціалізувалися на забезпеченні усіх зацікавлених осіб
необхідною оперативною статистичною та аналітичною інформацією
про фондовий ринок [4]. У більшості розвинених країн ведеться
жорстка боротьба з використанням інсайдерської інформації. В
Україні законодавство цей важливий аспект оминає, що призводить
до неконтрольованості та маніпулювання ринком цінних паперів.
Під впливом поглиблення процесів консолідації та інтеграції у
світовий простір формується світовий фондовий ринок, що
складається із сегментів – відповідних локальних ринків. Іншими
словами, національні фондові ринки, взаємодіючи між собою,
утворюють світовий фондовий ринок, інтеграція в який відбувається
як на технологічному рівні, так і на рівні капіталів. Саме тому для
вирішення сучасних проблем вітчизняного ринку цінних паперів варто
скористатися світовим досвідом оптимізації інформаційної прозорості
даного ринку.
В світовій практиці відомо дві ефективні моделі інформаційного
забезпечення ринку цінних паперів [5; 8]:
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1) Американська модель: державний регулятор Комісія з цінних
паперів і бірж (SEC) встановлює стандарти розкриття інформації; за
якість поданої інформації державному регулятору емітенти
відповідають самостійно, намагаючись залучити авторитетного
аудитора для того, щоб у інвестора не було жодних сумнівів;
інформація про діяльність учасників ринку цінних паперів, що
подається SEC є абсолютно безкоштовною (за адресою
www.sec.gov/edgar можна знайти звітність будь-якого емітента цінних
паперів, переглянути усі форми звітності, що подаються до SEC);
існує спеціалізована служба EDGAR On-line, яка надає послуги за
підпискою з обробки та систематизації інформації щодо звітності
емітентів;
2) Європейська модель: до 2002 року емітентами інформували
про свою діяльність лише організаторів торгів, які самостійно
визначали ступінь її публічності, форму та структуру змістової
частини звітності; з 2002 року у провідних європейських країнах
паралельно діють системи розкриття інформації, що підтримуються
відповідно організаторами торгів і державним регулятором; на
розвинених ринках існує механізм фінансових консультантів, які
забезпечують інвесторів необхідною інформацією, головною
функцією яких є надання оперативної інформації з докладним
аналізом ситуації на ринку. Консультаційні компанії надають свою
інформацію частково безоплатно, а частково платно. Частка платної
інформації охоплює не менше 70% від усього обсягу, її подання
проводиться як через особисте спілкування із консультантом, так і
через Інтернет.
Зважаючи на вище викладені факти, на нашу думку, система
розкриття інформації на ринку цінних паперів України потребує
удосконалення за наступними напрямами: закріплення на
законодавчому рівні вимог щодо розкриття інформації на ринку
цінних паперів, зокрема удосконалення процесу подання інформації
емітентами; перегляд моделі інформаційної системи (рис. 2).
Пропонована
система
заходів
щодо
удосконалення
інформаційної складової вітчизняного ринку цінних паперів, за умови
комплексного впровадження, надасть змогу зменшити трансакційні
ризики через можливість отримання достатньої інформації суб’єктами
ринку; створити сприятливі умови для дрібних інвесторів, що
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сприятиме збільшенню кількості учасників ринку і як результат підвищення конкуренції на ринку; підвищити ефективність
первинного та вторинного ринку цінних паперів і т.п.
Напрями приведення у відповідність до світових стандартів інформаційної
системи ринку цінних паперів України
закріплення на
законодавчому рівні вимог
щодо розкриття інформації
на ринку цінних паперів
відповідно світовим
стандартам. Удосконалення
процесу подання інформації
емітентами

впровадження стандартів розкриття інформації
Міжнародної організації комісій з цінних
паперів (IOSCO): обов’язкова щоквартальна
звітність акціонерних товариств до державного
регулятора; створення загального
інформаційного Інтернет-сайт, який містив би
безкоштовну інформацію про емітентів
доступну для широкого кола громадськості;
захист прав міноритарних акціонерів тощо.

перегляд моделі
інформаційної системи
вітчизняного ринку цінних
паперів

запровадження елементів подвійного розкриття
інформації (через регулятора та організаторів
торгів) на дворівневій основі (перший рівень –
безкоштовне джерело інформації зі звітністю
усіх учасників ринку; другий рівень –
спеціалізована служба, яка надавала б послуги з
обробки, аналізу та систематизації інформації
за певну плату).

Рис. 2 Комплекс удосконалення інформаційного поля ринку
цінних паперів в Україні за умов посилення глобалізаційних процесів
на фінансовому ринку
Отже, міжнародна економічна глобалізація як сучасний стан
міжнародного господарства провокує переплетіння економік різних
країн, і особливо це стосується фінансового сектору, внаслідок
чого відкрилися нові шляхи руху капіталів, що призвело до
формування міжнародних фінансових ринків. Недостатній рівень
прозорості даного ринку знижує рівень його привабливості як для
національних так і для іноземних інвесторів. Першочергового
приведення у відповідність до світових стандартів потребує комплекс
інформаційного забезпечення фондового ринку України. Ефективна
інформаційна система про учасників ринку цінних паперів має
відповідати наступним принципам: підтримка з боку держави та
формування такого юридичного поля, яке б забезпечувало
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відповідальність не тільки за відмову у наданні інформації, а й у разі
несвоєчасного її подання; інвестори та акціонери заздалегідь повинні
отримувати всю необхідну їм інформацію; охоплювати операції з
цінними паперами на організованих та неорганізованих ринках; звіти
емітентів та інших учасників ринку повинні містити чітку, достовірну,
своєчасну та співставну інформацію; інформування громадськості має
бути своєчасним.
Таким чином, формування повноцінного фондового ринку в
Україні є важливою складовою ринкових перетворень, що сприятиме
оздоровленню економіки, залученню інвестицій у перспективні галузі
та об'єкти.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ
КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄСТВ
В статті розглянуто деякі питання консолідованої фінансової звітності
вітчизняних підприємств. Систематизовано інформаційні запити внутрішніх і зовнішніх
користувачів консолідованої фінансової звітності українських підприємств. Виокремлено
рівні стандартизації, що регулюють методологію формування консолідованої фінансової
звітності українських підприємств. Наведено основні етапи формування консолідованої
фінансової звітності українських підприємств.
Ключові слова: консолідована фінансова звітність, внутрішні і зовнішні
користувачі, рівні стандартизації, методологія, формування, етапи.
The paper considers some of the issues consolidated financial statements of domestic
companies. Systematized information needs of internal and external users of the consolidated
financial statements of Ukrainian enterprises. Author determined level of standardization, the
methodology governing consolidated financial statements of Ukrainian enterprises. The basic stages
of the consolidated financial statements of Ukrainian enterprises.
Keywords: consolidated financial statements, internal and external users, the level of
standardization, methodology, formation stages.
В статье рассмотрены некоторые вопросы консолидированной финансовой
отчетности отечественных предприятий. Систематизированы информационные
запросы внутренних и внешних пользователей консолидированной финансовой
отчетности украинских предприятий. Выделены уровне стандартизации,
регулирующие методологию формирования консолидированной финансовой
отчетности украинских предприятий. Приведены основные этапы формирования
консолидированной финансовой отчетности украинских предприятий.
Ключевые слова: консолидированная финансовая отчетность, внутренние и
внешние пользователи, уровне стандартизации, методология, формирование, этапы.

Нові вимоги господарювання в умовах постінформаційного
розвитку суспільства потребують забезпечення системи управління
якісною обліково-звітною інформацією і особливо її заключною
складовою – фінансовою звітністю, зокрема консолідованої фінансової
звітності. Звідси, особливого значення набуває питання організації та
методики консолідованої фінансової звітності українських підприємств.
Деякими питаннями організації та методики складання
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консолідованої фінансової звітності у різні часи займалися вітчизняні
вчені-економісти, зокрема С. Білоцький, Ф. Бутинець, С. Голов,
В. Костюченко, О. Гурська, М. Лучко, О. Олійник, В. Оніщенко,
Г. Осадча, В. Пархоменко, С. Свірко, І. Семчук, О. Сендзюк,
Г. Ткачук, О. Царенко, О. Ціхановська, І. Чалий, а також корисний
закордонний досвід консолідації фінансової звітності, знайшов
відображення в працях К. Друрі, В. Леонтьєва, Дж. Кейнса,
Е. Хендрексона й М. Ван Бреда, А. Шмаленбаха, Р. Ентоні та інших.
Необхідність складання консолідованої фінансової звітності
підприємства зумовлена цілями зовнішніх і внутрішніх її користувачів.
Внутрішніми користувачами консолідованої фінансової звітності
виступають топ-менеджери та працівники відділу фінансово-економічного
департаменту холдингу. Зовнішніми користувачами консолідованої
фінансової звітності підприємства є власники, бізнес-партнери
(контрагенти, інвестори, банки, що надають кредитні ресурси тощо) та
державні органи виконавчої влади. Інформаційне навантаження форм
консолідованої фінансової звітності для зовнішніх та внутрішніх
користувачів наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Систематизація інформаційних запитів внутрішніх і зовнішніх
користувачів консолідованої фінансової звітності українських
підприємств
№
з/п

1

Користувачі

Внутрішні
користувачі

Консолідований
баланс та звіт
про прибутки та
збитки

Консолідований звіт про
рух грошових
коштів

Інформація про
майновий та
фінансовий стан
консолідованої
групи,
затребувана для
цілей управління

Інформація,
що необхідна
для
пронозування і
аналізу
грошових
потоків, для
централізованого
фінансування
підприємств
холдинга
83

Розшифровка
внутрішньої та
зовнішньої
дебіторської і
кредиторської
заборгованос-тей
Інформація, що
потрібна для
здійснення
поточного
управління
дебіторською і
кредиторською
заборгованістю
холдинга та
координації
внутрішньохолдингових
розрахунків

Звітність за
сегментами

Інформаціящ
о дозволяє
оцінити
якість
управління в
рамках
окремого
підприємства
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Продовження табл. 1
2

2А

2Б

Зовнішні
користувачі:

Х

Х

Х

Х

Власник
и

Інформація про
консолідований
фінансовий
прибуток і його
використання

Х

Х

Х

Бізнеспартнери

Інформація,
необхідна для
аналізу
ліквідності,
фінансової
стійкості та
платоспроможно
сті

Інформація,
що потрібна
для контролю
за виконанням
прогнозного
надходження
грошових
коштів на
банківські
рахунки

Х

Х

Рівні стандартизації, що регулюють методологію формування
консолідованої фінансової звітності українських підприємств наведено у
табл. 2.
Таблиця 2
Рівні стандартизації, що регулюють методологію формування
консолідованої фінансової звітності українських підприємств
Стандарт
Рівень
№
бухгалтерс
стандартиз
Нормативно-правовий документ
з/п
ького
ації
обліку
МСБО 21 «Вплив змін валютних
курсів» [1], МСБО 27 «Окрема
фінансова звітність» [2], МСБО 28
«Інвестиції
в
асоційовані
підприємства» [3], МСФЗ 8
МСБО,
1
Мегарівень
«Операційні сегменти» [4], МСФЗ
МСФЗ
10
«Консолідована
фінансова
звітність»
[5],
МСФЗ
12
«Розкриття інформації про частки
участі
в
інших
суб'єктах
господарювання» [6]
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2

Макрорівень

3

Мезорівень

4

Мікрорівень

Продовження табл. 2
НП(С)БО
2
«Консолідована
НП(С)БО
фінансова звітність» [7]
Методичні
рекомендації
з
Галузеві
бухгалтерського
обліку
для
стандарти
підприємств
різних
галузей
економіки
Єдина
облікова
політика
Внутрішньо холдингової компанії, внутрішні
корпоративн стандарти якості звітної інформації,
і стандарти контролю ефективності та ведення
бухгалтерського обліку
Внутрішні
стандарти
Облікова політика підприємства
підприємств
а

Виділені рівні стандартизації (табл. 2), що регулюють
методологію формування консолідованої фінансової звітності
українських підприємств, надають цілісне уявлення про порядок
формування консолідованої фінансової звітності в Україні.
Формування консолідованої фінансової звітності в кожній групі
підприємств вибудовується індивідуально і залежить від множини
факторів:
організаційно-правової
форми,
стандартів,
що
застосовуються, технічних та інших можливостей підприємств.
Процес формування консолідованої фінансової звітності групи
підприємств включає в себе ряд етапів і облікових процедур. На нашу
думку, процес формування консолідованої фінансової звітності групи
підприємств можна розділити на наступні етапи (рис. 1).
Виокремлено рівні стандартизації, що регулюють методологію
формування консолідованої фінансової звітності вітчизняних
підприємств, а саме: мега-, макро-, мезо-, мікрорівні, що надають
цілісне уявлення про порядок формування консолідованої фінансової
звітності в Україні.
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Розроблено основні етапи формування консолідованої
фінансової звітності українських підприємств, що уможливлює
підготовку якісної консолідованої фінансової звітності для
задоволення інформаційних потреб як внутрішніх, так і зовнішніх її
користувачів.
Список використаних джерел:

1. International accounting standard 21 «The effects of changes in foreign exchange
rates»
[Electronic
resource].
–
Mode
of
access:
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2013/ias21.pdf.
2. International accounting standard 27 «Separate financial statements» [Electronic
resource]. – Mode of access: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2013/ias27.pdf.
3. International accounting standard 28 «Investments in associates and joint
ventures»
[Electronic
resource].
–
Mode
of
access:
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2013/ias28.pdf.
4. International financial reporting standard 8 «Operating segments» [Electronic
resource]. – Mode of access: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2013/ifrs8.pdf.
5. International financial reporting standard 10 «Сonsolidated financial statements»
[Electronic
resource].
–
Mode
of
access:
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2013/ifrs10.pdf.
6. International financial reporting standard 12 «Disclosure of interests in other
entities»
[Electronic
resource].
–
Mode
of
access:
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2013/ifrs12.pdf.
7. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 2 «Консолідована фінансова звітність» : Наказ Міністерства фінансів України
від 27.06.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://goo.gl/l6234z.
8. Волкова Е. Ю. Формирование и анализ консолидированной финансовой
отчетности группы компаний: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. экон.
наук: спец. 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / Е. Ю. Волкова. – Воронеж,
2010. – 24 с.

87

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. 2014

УДК 65.012.32
Бесарабов В.О.,
ст. гр. ОА-10А
Пальцун І.М.,
к.е.н., доцент
Донецький національний університет економіки і
торгівлі ім. М. Туган-Барановського,
м. Донецьк
МЕДІАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ
ВИРІШЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ
В роботі систематизовано та визначено проблеми корпоративного
управління в Україні, характеристику протиріч, які виникають внаслідок сутності
акціонерного товариства (корпорації) як суб’єкта на ринку. Запропоновано шляхи
використання медіації для вирішення корпоративних конфліктів. На підставі аналізу
наукової літератури виділено тактики медіації.
Ключові слова: корпоративні конфлікти, медіація, проблеми корпоративного
управління.
This paper systematically identified and the problem of corporate governance in
Ukraine, the characterization of the contradictions arising from the nature of joint-stock
company (corporation) as an entity in the market. Ways to use mediation to resolve
corporate conflicts. Based on the analysis of the scientific literature identified mediation
tactics.
Keywords: corporate conflicts, mediation, corporate governance problems.
В работе систематизированы и определены проблемы корпоративного
управления в Украине, характеристику противоречий, которые возникают
вследствие сущности акционерного общества (корпорации) как субъекта на рынке.
Предложены пути использования медиации для разрешения корпоративных
конфликтов. На основании анализа научной литературы выделены тактики
медиации.
Ключевые слова: корпоративные конфликты, медиация, проблемы
корпоративного управления.

У результаті масштабної приватизації, яка мала місце в нашій
країні, сформувалася структура акціонерного капіталу, яка,
здебільшого, базується на розпорошеній власності дрібних пакетів
акцій серед великого кола акціонерів, а також наявності
неформальних,
специфічних
відносин
між
мажоритарними
акціонерами та менеджментом таких підприємств. Тому цілком
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зрозуміла їх зацікавленість не стільки в підвищенні прибутковості
компанії, скільки в збереженні своїх специфічних відносин з
підприємством (наприклад, контроль за певними видами операцій, які
представляють цікавість тільки для окремого акціонера).
Отже, можна стверджувати, що поряд з корпоративним
управлінням тісно пов'язане поняття поведінки усіх без винятку
зацікавлених сторін задля задоволення власних інтересів (не рідко це
може відбуватися на шкоду акціонерам). У той же час, якщо в
американських корпораціях така поведінка менеджерів здійснюється
на шкоду акціонерів, у німецьких – на шкоду акціонерів і працівників,
то в українських – в інтересах менеджерів і пов'язаних з ними осіб:
державної бюрократії, політичної еліти на шкоду акціонерів,
робітників і безпосередньо держави, оскільки приховування доходів
позбавляє її чималої частини податкових надходжень.
Проблемам корпоративного управління присвячені праці
закордонних і українських вчених, серед яких І. Ансофф, Дж. Блайзі,
А. Шлейфер, Д. Голубков, Т. Долгопятова, А. Радигін, В. Мокряк,
Д. Задихайло, П. Круш та багатьох інших. Корпоративне управління є
складною, багатофункціональною категорією, що потребує глибокого
та комплексного підходу, активізації досліджень в цьому напрямі,
стратегічна перспективність якої в сучасній глобальній економіці є
очевидною.
В свою чергу, проблематику виявлення та усунення
корпоративних конфліктів детально вивчено закордонними вченими.
Однак, слід зазначити такі недоліки:
1) розробки закордонних вчених для реалій економіки України
переважно мають інформативний характер. Застосувати їх у практиці
вирішення корпоративних конфліктів доволі складно через
розбіжності у розвитку економіки держави, корпоративному
управлінні та законодавчій базі;
2) розробки вітчизняних вчених мають фрагментарний
характер, торкаючись тих або інших проблем вирішення
корпоративних конфліктів в Україні, водночас не пропонуючи
сукупності шляхів їх вирішення у комплексі.
Серед науковців, що зробили значний внесок у дослідження
проблематики корпоративних конфліктів, можна назвати: Н. Арабову,
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С.В. Васильчака, М. Грачову, М.І. Іоргачову, Н.Л. Клик,
Л.С. Резнікову, В.В. Холод та ін.
Система корпоративного управління – це організаційна модель,
покликана з одного боку, регулювати взаємовідносини між
менеджерами компанії та її власниками, а з іншого – узгоджувати цілі
різних зацікавлених сторін, забезпечуючи таким чином ефективне
функціонування компанії. Корпоративне управління передбачає
розподіл прав та обов’язків між учасниками корпоративних відносин,
за рахунок чого формується структура завдань щодо діяльності
корпорації, способи реалізації поставлених завдань і відстежуються
результати діяльності.[2]
Аналіз функціонування більшості акціонерних товариств в
Україні (рис. 1.), дає можливість стверджувати, що структурно
акціонерне товариство за рівнями управління можна поділити на
верхній і нижній. Верхній рівень включає в себе акціонерів –
безпосередньо власників корпорації та їх представників – раду
директорів. Нижній рівень – це лінійні керівники (менеджери) і
трудовий колектив.
Зараз, нажаль, практика діяльності вітчизняних акціонерних
товариств свідчить про недостатній рівень організації корпоративного
управління, що призводить до зниження економічної ефективності
підприємств та їхньої інвестиційної привабливості. Основні недоліки
корпоративного управління в Україні пов’язані з чинниками
наведеними на рис. 1. [1].

Рис. 1. Кількість акціонерних товариств в Україні протягом
2010-2012 рр.[8]
Окреслені проблеми корпоративного управління в Україні
потребують невідкладного розв'язання, тому введення в дію нових
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законодавчих актів, які ефективніше регулювали би питання захисту
прав інвесторів у акціонерних товариствах і передбачали заходи із
протидії рейдерським захопленням, було б дуже доречним. Адже за
різними підрахунками, кількість рейдерських захоплень в Україні за
останні роки оцінюється на рівні 3000 на рік. При цьому, згідно з
даними Українського союзу промисловців та підприємців, в Україні
діє 35-50 спеціалізованих рейдерських груп, які складаються з
досвідчених юристів та економістів [9].
Необхідно приділяти більше уваги розробці практичних
рекомендацій щодо поліпшення функціонування корпорацій в
Україні, зокрема внесення відповідних змін у нормативно-правове
поле держави, які сприятимуть підвищенню економічної ефективності
функціонування вітчизняних акціонерних товариств і формуванню
позитивного інвестиційного іміджу України серед іноземних
інвесторів [3].
Недоліки корпоративного управління в Україні
недосконалість законодавства, що регулює діяльність корпорацій
наявність проблем у економіці в цілому та
незахищеність прав інвесторів
низький рівень торговельної активності на вітчизняному ринку акцій
унаслідок того, що контрольні пакети акцій належать великим
власникам, які не зацікавлені в додаткових емісіях
нерозвиненість сектору інституційних інвесторів, зокрема відсутність
інвестиційних банків, потужних інвестиційних компаній, страхових
компаній зі спеціалізацією на інвестиційному страхуванні, венчурних
фондів інноваційного спрямування
недосконалість взаємодії банків та корпоративного сектору
непрозорість корпоративної політики

Рис. 2. Недоліки корпоративного управління в Україні [1]
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Аналіз вищенаведених недоліків корпоративного управління в
Україні, дозволяє визначити протиріччя які виникають внаслідок
сутності акціонерного товариства (корпорації) як суб’єкта на ринку.
Характеристика протиріч наведена в табл. 1.
Для
вирішення
корпоративних
конфліктів
можливе
використання медіації (посередництва).
Таблиця 1
Характеристика протиріччя які виникають внаслідок сутності
акціонерного товариства (корпорації) як суб’єкта на ринку[3]
Характеристика протиріч
Зміст
Між структурою власності та розподілом
корпоративного контролю (між джерелами
отримання економічної влади).
Між необхідністю задоволення потреб
акціонерів в отриманні економічних благ та
вимогами
забезпечення
розвитку
акціонерного товариства.
Між
рівнем
складності
соціальноекономічних процесів у корпорації та
належністю
внутрішньо-корпоративного
інституціонального забезпечення.
Між нормами організаційної культури, яка
підтримується керівництвом акціонерного
товариства, та інституціональними засадами
корпоративної культури.
Між
загально
корпоративними
та
субкультурними
формами
інституціонального
регулювання
корпоративних відносин.
Між
інституціонально-регулятивними
функціями та економічними інтересами
корпорації
як
самостійного
суб'єкта
корпоративних відносин.
Між адміністративними межами корпорації
та масштабом корпоративних відносин.
Між тривалістю реалізації довгострокових
програм корпоративного розвитку та станом
інституціонального
середовища корпоративних відносин.
Між часом виникнення потреб у регулюванні
та
формуванням
відповідних
інституціональних норм,
правил та структур.

Форми вирішення
Система довгострокового стимулювання і
мотивації вищого керівництва. Регламентація
діяльності вищих керівних органів. Незалежна
оцінка якості корпоративного управління.
Дивідендна політика. Система довгострокового
стимулювання
персоналу.
Корпоративні
програми соціальної відповідальності.
Система соціального партнерства. Державне
регулювання. Діяльність саморегульованих
організацій
та
професійних
об'єднань.
Корпоративні кодекси і стандарти.
Регламентація діяльності вищих керівних
органів. Корпоративні кодекси і стандарти.
Програми соціальної адаптації та корпоративної
ідентичності .
Регламентація діяльності вищих керівних
органів. Програми інформаційної прозорості
корпоративного управління. Корпоративні
кодекси і стандарти.
Регламентація діяльності вищих керівних
органів. Спостережна рада, ревізійна комісія.
Незалежна перевірка фінансово-господарській
діяльності та оцінка якості корпоративного
управління. Програми інформаційної прозорості
корпоративних відносин.
Довгострокові угоди. Корпоративні інтеграційні
процеси. Соціальні та державно-приватні
партнерства. Норми ділової активності.
Система довгострокового стимулювання і
мотивації вищого керівництва. Емісійна
політика. Дивідендна політика, Незалежна
оцінка якості корпоративного управління.
Діяльність саморегульованих організацій та
професійних об'єднань. Державне регулювання
корпоративних відносин
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Медіація (від лат. Mediare – бути посередником) – форма
позасудового вирішення спорів за допомогою залучення третьої
нейтральної, неупередженої сторони – медіатора (посередника).
Головними принципами, які становлять основу медіації, є
нейтральність посередника та самовизначення сторін: сторони самі
мають знайти взаємоприйнятний варіант вирішення конфлікту або
суперечки [4].
Критерії застосування медіації для вирішення конфліктних
ситуацій наведено у Європейському кодексі поведінки для медіаторів:
1. Головними є не правові претензії, що пов’язані з минулим, а
майбутні інтереси партнерів по конфлікту і можливість збереження
нормальних відносин у перспективі.
2. Мова йде про довгострокові, суттєві відносини.
3. На ситуацію впливають особисті відносини та емоційна
сторона конфлікту.
4. Сторони бажають зберегти повну конфіденційність, а судові
процеси, як правило, публічні.
5. Необхідно прийняти загальне рішення, а правова суперечка
торкається (або може торкатись) лише частини проблеми.
6. Мають місце складні випадки, які не можуть бути вирішені в
інтересах всіх сторін учасників конфлікту за допомогою права з його
бінарним конструктом ―так/ні‖ [5].
Медіація є найбільш м'якою формою альтернативного
вирішення спорів. Під час процедури медіації сторони, що беруть
участь в конфлікті, самостійно приходять до взаємовигідної рішенням,
спираючись на досвід, знання та вміння медіатора. Дослідження
літератури дозволяє виділити найбільш поширені тактики медіації, які
можуть бути застосованими до вирішення конфліктів, які мають
економічне підґрунтя (рис. 2.). Стосовно медіації для вирішення
корпоративних конфліктів, то можна запропонувати використовувати
її в межах:
роботи акціонерного товариства;
поза акціонерним товариством.
У першому випадку для підвищення якості взаємовідносин між
акціонерами і менеджерами акціонерного товариства, є доцільним
запропонувати введення в структуру управління компанією
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корпоративного секретаря, який у більшості країн світу є ключовим
посадовцем.
Основними
фактори,
що
обумовлюють
необхідність
запровадження в Україні ефективного корпоративного управління є:
приєднання до міжнародного економічного співтовариства;
підвищення міжнародного авторитету держави; покращання
інвестиційного клімату; ефективне використання корпоративних прав
держави; наповнення державного бюджету; забезпечення належної
стабільності роботи товариств в стратегічно важливих для держави
секторах економіки; вирішення проблеми зайнятості; захист прав
більшості громадян України, які стали акціонерами в процесі
приватизації.
В Україні він повинен виконувати такі функції:
сприяти координації роботи усіх органів управління
акціонерного товариства, обміну інформацією між цими органами і
акціонерами;
готувати проекти корпоративних документів;
вирішувати інші юридичні та організаційні питання,
пов’язані з корпоративним управлінням в акціонерних товариствах
[6].
Зрозуміло, що нейтральність посередників буде дещо умовна,
однак такий напрям медіації дозволить прискорити та зменшити
вартість вирішення корпоративних конфліктів.
У межах другого напряму медіації посередником буде
незалежний, сторонній консультант. Недоліком цього напряму є
строки та вартість вирішення корпоративних конфліктів, а також
відсутність в Україні інституту професійних медіаторів. Однак цей
напрям забезпечить повну нейтральність посередника.
Важливим буде також використання наведених вище напрямків
медіації при вирішенні корпоративних конфліктів між акціонерами
акціонерного товариства. Зі згоди акціонерів, що є сторонами
конфлікту, посередником при вирішенні корпоративного конфлікту
може бути корпоративний секретар акціонерного товариства або, знов
ж таки, незалежний експерт. При цьому, зі згоди акціонерів, що є
сторонами конфлікту, органи товариства (їх члени) також можуть
брати участь у переговорах між акціонерами, надавати акціонерам
інформацію та документи, що стосуються конфлікту, пояснювати
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норми акціонерного законодавства та положення внутрішніх
документів товариства, надавати поради і рекомендації акціонерам,
готувати проекти документів про врегулювання конфлікту для їх
підпису акціонерами, від імені товариства, у межах власної
компетенції приймати зобов’язання перед акціонерами тією мірою,
якою це може сприяти врегулюванню конфлікту. Зі згоди акціонерів,
що є сторонами конфлікту, посередником при вирішенні
корпоративного конфлікту може бути нейтральний, незалежний
посередник, який співпрацює з акціонерною компанією. У такому
випадку органи акціонерного товариства тільки рекомендують
посередника акціонерам, що є сторонами конфлікту.
Тактика почергового
вислуховування

застосовують на спільній зустрічі для з'ясування ситуації
і вислуховування пропозицій у період гострого
конфлікту, коли роз'єднання сторін є неможливим

Тактика складання
угоди

полягає в тому, що посередник прагне більше часу
вести переговори за участю обох сторін, при цьому
наголошують на прийнятті компромісних рішень

Тактика човникової
дипломатії

означає, що медіатор розділяє конфліктуючі сторони і
постійно курсує між ними, узгоджуючи різні аспекти
угоди, внаслідок чого зазвичай досягають компромісу

Тактика тиску на
одну з сторін

більшу частину часу медіатор присвячує роботі із
одним учасником, у бесідах з яким доводиться
помилковість його позиції. У підсумку цей учасник іде
на поступки

Тактика директивного
впливу

припускає акцентування уваги на слабких моментах у
позиціях опонентів, помилковості їхніх дій стосовно
один до одного і метою яких є доведення сторін до
примирення

Рис. 2. Найбільш поширені тактики медіації [7]
Таким чином, сформована система корпоративного управління в
Україні особливо в сучасних умовах потребує доопрацювання та
вдосконалення в аспекті ефективного вирішення конфліктних
ситуацій. Одним із факторів гармонійного функціонування суб’єкта
господарювання має бути належна система корпоративного
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управління, що дозволяє акціонерам і менеджерам гідно вирішувати
конфліктні ситуації, які виникають як зсередини, так і ззовні.
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У статті висвітлено сутність поняття власного капіталу та показано
проблеми обліку власного капіталу на підприємстві. Також запропоновано певні
шляхи до удосконалення обліку для підвищення ефективної діяльності підприємства
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В статье освещены сущность понятия собственного капитала и показано
проблемы учета собственного капитала на предприятии. Также предложены
определенные пути к усовершенствованию учета для повышения эффективной
деятельности предприятия.
Ключевые слова: собственный капитал, экономика, бухгалтерский учет,
счета.

Для будь-якого підприємства основою для початку
господарської діяльності є власний капітал. Він може бути створений
як за рахунок нерозподіленого прибутку так і за рахунок інвестицій.
Формування капіталу значною мірою впливає на ефективність
управління та діяльність сільськогосподарського підприємства. На
сучасному етапі розвитку економіки постає проблема проведення
досліджень з обліку власного капіталу.
Дослідженням питань обіку власного капіталу присвячено праці
вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як Т.М. Слозко, В.В. Сопко,
Я.Волинець, О.Кушіна, О.Уварова, Н. Білова та багато інших вченихекономістів.
Узагальнення поглядів вчених-економістів щодо сутності
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власного капіталу та удосконалення їх класифікації для потреб їх
облікового відображення.
Наказом від 08.02.2014 № 48 – Верховна Рада внесла наступні
зміни до Закону України «Про затвердження Змін до деяких
нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з
бухгалтерського обліку»
1) у додатку 1 до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" у
Звіті про власний капітал (форма N 4) у графі 3 слова "Зареєстрований
капітал" замінити словами "Зареєстрований (пайовий) капітал";
2) у додатку 2 до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" у
Консолідованому звіті про власний капітал (форма N 4-к) у графі 3
слова "Зареєстрований капітал" замінити словами "Зареєстрований
(пайовий) капітал";
Цим вносяться зміни й у відображені інформації щодо власного
капіталу у фінансовій звітності. У власному капіталі підприємства,
згідно зі змінами, виділяють нові складові: зареєстрований капітал й
капітал в дооцінках. Тобто відбувається гармонізація класифікації
власного капіталу відповідно до міжнародної практики, що виділяє
вкладений й нагромаджений капітал. З одного боку, гармонізація
вимагає чіткого трактування нових статей, а також доповнення плану
рахунків для їх обліку. Нині затверджено проект наказу Міністерства
фінансів України ―Про затвердження Змін до деяких нормативноправових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського
обліку‖, де внесені зміни Плану рахунків класу 4.[3]
Фінансову основу підприємства складає власний капітал, проте
ефективна фінансова діяльність підприємства неможлива без
постійного залучення позикових коштів. Вони дозволяють суттєво
розширити обсяг господарської діяльності підприємства, забезпечити
більш ефективне використання власного капіталу, прискорити
формування різних цільових фінансових фондів та підвищити ринкову
вартість підприємства.
На рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал»
обліковується та узагальнюється інформація про стан і рух статутного
й іншого зареєстрованого капіталу. Рахунок 41 «Капітал у дооцінках»
призначений для обліку інформації про дооцінки або уцінки
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необоротних активів і фінансових інструментів, які відображаються в
складі власного капіталу, відповідно до НП(С)БО та розкриваються у
звіті про фінансові результати (звіт про сукупний дохід). Також
інформація про курсові різниці, які відображаються в складі власного
капіталу та визнаються в іншому сукупному доході, відтепер буде
відображатись на субрахунку 423 «Накопичені курсові різниці», який
теж зазнав змін.
Власний капітал є основним джерелом формування
господарських
засобів,
що
спостерігається
із
рівняння
бухгалтерського балансу: «Актив = Власний капітал + Зобов’язання».
Величина власного капіталу підприємства характеризує його
платоспроможність, кредитоспроможність, забезпеченість коштами
для покриття власних зобов’язань .[1]
Важливим є те, що в традиційній теорії бухгалтерського обліку
капітал підприємства розглядається скоріше як пасив, а не актив, що
засвідчує балансове рівняння (облікова модель): активи дорівнюють
сумі власного капіталу та зобов’язань. Звідси, величина власного
капіталу підприємства визначається як різниця між його активами та
зобов’язаннями.
Суцільна та безперервна реєстрація в документах даних про всі
господарські операції, що здійснюються, є важливим засобом
контролю за правильним формуванням та використанням власного
капіталу підприємства. Це відбувається завдяки принципу
превалювання сутності над формою, який передбачає, що всі
господарські операції, пов'язані з формуванням, змінами та
використанням власного капіталу, обліковуються відповідно до їх
сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.
Майно підприємства становлять необоротні й оборотні засоби.
При формуванні статутного капіталу в обліку слід дотримуватися
принципу автономності, згідно з яким кожне підприємство
розглядається як юридична особа, відокремлена від власників. Тому
особисте майно власників, засновників, акціонерів не повинно
відображатися в обліку та звітності.
При формуванні статутного капіталу складається засновницький
опис майна
На нерухомість додається документ, що засвідчує право
власності.
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Грошові кошти засновники вносять на тимчасовий рахунок у
банку. Для надання документів до органів реєстрації засновницький
опис майна нотаріально засвідчується.
Враховуючи те, що внески до статутного капіталу можуть
здійснюватися не лише грошовими коштами в національній
(іноземній) валютах, але й основними засобами, нематеріальними
активами, виробничими запасами, використовують натуральні та
грошові вимірники. Однак загальна вартість майна на початку
діяльності підприємства визначається в грошовому вимірнику
відповідно до принципу єдиного грошового вимірника.
Облік власного капіталу має важливе значення з огляду на те,
що
він
використовується
кредиторами
для
оцінювання
кредитоспроможності підприємства, тому неправильний облік або ж
фінансова звітність може потягнути за собою судові позови з боку тих
суб’єктів ринку, які використовують цю інформацію для визначення
своїх стосунків з даним підприємством. Окрім того, облік власного
капіталу відіграє суттєву роль у стосунках між власниками
підприємства,
оскільки
прибуток
зазвичай
розподіляється
пропорційно частці у статутному капіталі кожного з власників чи
засновників підприємства.[2]
Аналітичний облік додаткового капіталу ведеться за видами.
Субрахунки рахунку 42 є одночасно регістрами аналітичного обліку.
Облік інших видів власного капіталу на багатьох підприємстві не
ведеться. Необхідно зауважити, що за рахунок непокритих збитків
відбувається фактичне зменшення власного капіталу підприємства,
хоча в наказі про облікову політику питання можливості покриття
збитків за рахунок додаткового чи резервного капіталу не зазначено.
Організація синтетичного та аналітичного обліків власного капіталу
має ряд недоліків. Серед них можна виділити:
- відсутність у наказі про облікову політику підприємств
окремого пункту про облік власного капіталу;
- недостатню оперативність в одержанні облікової інформації
через використання журнально- ордерної форми ведення обліку;
- невизначеність ситуації з покриттям збитків, оскільки без
кардинальних змін у діяльності прибутків у найближчому
майбутньому очікувати не слід;
- недосконалість аналітичного обліку статутного капіталу.
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Ефективне використання власного капіталу полягає, з одного
боку, в тому, щоб отримати як найбільший прибуток, тобто
максимізувати рентабельність власного капіталу, а з іншого – не
втратити фінансової стійкості, залишитися платоспроможним.
Використання лише власного капіталу підприємства робить його стан
абсолютно стійким, але зводить до мінімуму рентабельність власного
капіталу, а отже, і доходи власників підприємства.
Облік власного капіталу має досить велике значення через
важливість даного виду капіталу для діяльності підприємства; облік
власного капіталу на підприємстві організований лише для виконання
вимог чинного законодавства, в той час як правильна організація
обліку є запорукою отримання точної і потрібної інформації, яка є
основою ефективних управлінських рішень. [3]
Зараз особливо гостро постала проблема необхідності уточнення
та упорядкування існуючого методологічного забезпечення обліку
капіталу підприємств. З цією метою пропонується створити зрозумілі
для бухгалтерів облікові шаблони, що дозволить їм забезпечувати,
згідно з концептуальною основою Міжнародних стандартів
фінансової звітності, якісні характеристики консолідованих звітів,
таких, як: зрозумілість, доречність, достовірність і зіставність.
Отже, облік власного потребує здійснення наукових досліджень
в напрямку вдосконалення методології бухгалтерського обліку .
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В статті розглянуті актуальні проблеми оцінки основних засобів та
визначені перспективи та переваги застосування оцінки за справедливою вартістю
для покращення інформативності бухгалтерського обліку підприємства.
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The article deals with current problems of valuation of fixed assets and certain
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В статье рассмотрены актуальные проблемы оценки основных средств и
определены перспективы и преимущества применения оценки справедливой
стоимости для улучшения информативности бухгалтерского учета предприятия.
Ключевые слова: основные средства, оценка, справедливая стоимость,
национальные положения (стандарты) бухгалтерского учета.

Основні засоби як матеріальна основа процесу виробництва
потребують такої організації їх обліку, яка б сприяла підвищенню
контрольних функцій обліку, стимулювала відновлення основних
засобів, а також давала об’єктивну інформацію для аналізу
ефективності використання основних засобів та джерел їх
відтворення. Зі вступом в силу Закону України «Про бухгалтерський
облік і фінансову звітність в Україні», «Податкового кодексу
України», П(С)БО 7 та інших стандартів бухгалтерського обліку
настала нова ера організації і методології бухгалтерського обліку
основних засобів.
Ведення обліку основних засобів, їх оцінка та складання
фінансової і статистичної звітності на кожному підприємстві
здійснюються на підставі нормативно-правових документів, що
розробляються органами, на які покладено обов'язки регулювання у
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країні питань обліку і звітності.
В той же час, прийняття Податкового кодексу України викликає
потребу щодо вдосконалення методики оцінки основних засобів в
обліку.
За таких умов виникає проблема пошуку науковцями й
бухгалтерами-практиками шляхів вдосконалення методики оцінки
основних засобів в обліку.
Питання обліку та формування вартості основних засобів
знайшли
відображення
в
працях
вчених:
Ф.Ф. Бутинця,
М.В. Кужельного,
В.Г. Лінника,
М.С. Пушкара,
В.В. Сопка,
В.Г. Швеця, С.Ф. Голова та інших.
Проте, питання визначення вартості основних засобів
залишаються актуальними, серед яких формування та упорядкування
понятійного апарату; розробка методики формування вартості
основних засобів підприємства та її відповідність обліковій політиці
підприємства; вирішення питань вдосконалення методики оцінки
основних засобів.
Актуальність проблеми, недостатній ступінь її дослідження
стосовно сучасних змін в економіці, наявність багатьох невирішених і
дискусійних питань зумовили написання статті.
Метою статті є вивчення сучасного стану та визначення шляхів
удосконалення оцінки основних засобів підприємства.
Питання оцінки активів виникають тому, що чітко не визначено
її методику, що впливає на порядок нарахування амортизації та її
суму, від якої залежать найважливіші показники діяльності підприємства (собівартість, прибуток тощо).
У Національних стандартах бухгалтерського обліку, зокрема
Положенні (стандарту) бухгалтерського обліку 7 ―Основні засоби‖ та
30 ―Біологічні активи‖ визначено декілька видів вартості основних
засобів: первісна, справедлива, залишкова, ліквідаційна, ринкова,
відновлювальна, переоцінена, та ін.
В той час, як міжнародні стандарти
дають змогу оцінювати
довгострокові активи, до яких відносяться основні засоби або за
собівартістю, або за переоціненою (справедливою) вартістю [4].
Сутність, порядок визначення та застосування окремих видів
оцінок основних засобів залежно від ситуації розглянуто досить
детально в науковій та навчальній літературі, тому ми не будемо
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зупинятись на їх характеристиках.
Згідно з П(С)БО 2 «Баланс» актив відображується в балансі за
умови, що оцінка його може бути достовірно визначена й очікується
отримання в майбутньому економічних вигід, пов'язаних з його
використанням.
Базою для визначення достовірної оцінки об'єктів основних
засобів є господарські договори на придбання або виготовлення
цих основних засобів або інші розпорядчі та облікові документи.
Придбані (створені) основні засоби зараховують на баланс
підприємства за первісною вартістю. Оскільки, як зазначено в Законі
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
одним із принципів бухгалтерського обліку є принцип історичної
(фактичної) собівартості. А отже пріоритетною для цілей
бухгалтерського обліку є оцінка активів підприємства, виходячи з
витрат на їх виробництво та придбання.
Історична собівартість – це первісна вартість, тобто фактична
сума грошових коштів або справедлива вартість інших активів,
сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення)
необоротних активів.
Варто зазначити, що пріоритетними видами оцінки вважаються
оцінка за первісною та справедливою вартістю.
Особливої уваги, на нашу думку, заслуговують питання оцінки
основних засобів за справедливою вартістю. Даний метод оцінки
використовується, зокрема, для основних засобів та біологічних
активів.
Адже, за національними стандартами обліку, зокрема П(С)БО 19
«Об’єднання підприємств», справедлива вартість - сума, за якою може
бути здійснений обмін активу або оплата зобов'язань у результаті
операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.
Тут, якраз і має місце, на нашу думку, один із недоліків
застосування справедливої вартості, який полягає в тому, що
справедлива вартість відображає не реальні угоди, які здійснює
підприємство, а певну умовну суму, що могла б бути отримана у
випадку, якщо актив був би проданий станом на певну дату.
При цьому справедлива вартість основного засобу визначається
самим підприємством за ринковою вартістю, а у випадку відсутності
даних про його ринкову вартість – за відновною вартістю
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(теперішньою собівартістю придбання з урахуванням суми зносу на
дату оцінювання).
Водночас, не зважаючи на зазначене, оцінка основних засобів за
справедливою вартістю дає можливість відносно точно показати
(визначити) майнове становище підприємства.
Як зазначено в МСФЗ 13 ―Оцінка справедливої вартості‖,
справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана при продажу
активу або сплачена передачі зобов’язання в умовах операції,
здійснюваному на організованому ринку, між учасниками ринку на
дату оцінки [5].
На думку вчених-економістів, особливої уваги заслуговують
питання оцінки основних засобів за справедливою вартістю. Адже її
використовують для основних засобів, біологічних активів та
продукції сільського господарства. Ми погоджуємось з тим, що
використання справедливої вартості при оцінці основних засобів
повинно бути чітко визначено в певних випадках в податковому
кодексі України [3].
Однією з глобальних тенденцій розвитку фінансової звітності є
поступовій перехід до оцінки її статей за справедливою вартістю.
Гармонізація системи бухгалтерського обліку в Україні з міжнародними стандартами привела до відповідного застосування справедливої
вартості в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського
обліку.
Проте на практиці визначення справедливої вартості пов'язане з
певними труднощами, оскільки МСФЗ і національні положення
(стандарти) містять лише загальні орієнтири з справедливої вартості
відповідних активів і зобов'язань. Тому тенденція розповсюдження
оцінки за справедливою вартістю по-різному сприймається як в
розвинених країнах, так і в країнах з перехідною економікою.
Водночас, відсутність розроблених методичних рекомендацій
щодо її визначення та кваліфікованих експертів з оцінки майна
призводить до застосування в обліку оцінки основних засобів за
історичною собівартістю.
Вважаємо, що використання оцінки основних засобів за
справедливою вартістю значно покращить якість інформаційної бази
управлінської системи підприємства. Крім того, вона значно зменшує
фінансові ризики підприємства.
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На нашу думку, така тенденція обумовлена тим, що
справедлива вартість має певні переваги перед історичною
собівартістю, оскільки не залежить від дати і витрат, пов'язаних з
виникненням зобов'язання і придбанням
активів; конкретного
підприємства та намірів підприємства відносно розміщення активів і
зобов'язань.
Тому очевидними є переваги, зокрема:
- є більш об'єктивною основою для оцінки майбутніх грошових
потоків порівняно з витратами, що дуже важливо для потенційних
інвесторів і кредиторів, тобто основних груп зовнішніх користувачів;
- це краща основа для зіставності інформації в процесі аналізу
активів;
- використовується у фінансовому менеджменті, який
орієнтується на реальну вартість активів і зобов'язань.
Правильна оцінка основних засобів за справедливою вартістю
є важливим завданням бухгалтерського обліку, оскільки впливає на
достовірність інформації у фінансовій звітності. Використання оцінки
основних засобів за справедливою вартістю значно покращить якість
інформаційної бази управлінської системи підприємства. Крім того,
вона значно зменшує фінансові ризики підприємства.
Перспективою подальших досліджень у даному напрямку
повинна стати розробка методичних рекомендацій щодо визначення
справедливої вартості основних засобів за різними методами з метою
усунення суб’єктивізму.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЄВОГО АПАРАТУ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА
В статті розглянуто дискусійність понять села і сільської території, а
також визначено структуру сільської території.
Ключові слова: село, сільська територія, сільська місцевість, соціальноекономічний розвиток села, сталий розвиток сільських територій.
In article dyskusiynist concepts villages and rural areas, and defined the structure of
rural areas.
Keywords: village, rural areas, rural areas, socio-economic rural development,
sustainable rural development.
В статье рассмотрены дискуссионность понятий села и сельской местности,
а также определена структура сельской территории.
Ключевые слова: деревня, сельская территория, сельская местность,
социально-экономическое развитие села, устойчивое развитие сельских территорий.

Тривалий час основною функцією села було забезпечення
продовольчої безпеки країни. Як наслідок, державна політика
орієнтувалась на розвиток сільського господарства, а село
розглядалось як його ресурсна база. З реформуванням аграрного
сектора на перше місце вийшли інші не менш важливі функції –
демографічно-відтворювальна, соціально-культурна, рекреаційна,
соціального контролю над територією тощо. Виконання цих функцій
потребує ресурсів, які через ряд причин в селі відсутні: трудові
ресурси мігрують, обсяг фінансово-інвестиційних ресурсів через
непривабливість ведення бізнесу в сільській місцевості є незначними,
природні ресурси через правові колізії залишаються в розпорядженні
органів державної влади.
Дослідженню проблем розвитку села та пошуку шляхів їх
вирішення присвячено чимало праць таких вчених як І.Ф. Гнибіденка
[1], М.К. Орлатого, С.О. Гудзинського [2], М.Й. Маліка [3],
А.С. Малиновського [4], В.К. Терещенка [5], Л.О. Шепотько [6],
107

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. 2014

В.В. Юрчишина [7] та інших. Але існує ряд дискусійних питань щодо
таких категорій як «село», «сільська територія», «сільська місцевість».
Вважаємо також розглянути такі поняття як «соціально-економічний
розвиток села» та «сталий розвиток».
Поняття «сільська територія» ввійшло в науковий обіг відносно
недавно, але вже існує безліч спроб його тлумачення. В міжнародній
практиці вживається термін «сільська місцевість» або «сільський
регіон (район)» [8, с. 8], визначення якого співпадає з вітчизняним
поняттям «сільська територія».
В словнику-довіднику за редакцією М.В. Підмогильного
знаходимо, що «місцевість – 1) якийсь простір на земній поверхні; 2) у
фізичній географії – просторове поєднання спільних за походженням
урочищ, найбільша структурна частина географічного ландшафту» [9,
с. 155]. З огляду на це визначення, вдалим, на наш погляд, є
тлумачення поняття «сільська місцевість», запропоноване вченими
Інституту аграрної економіки УААН [10, с. 257]. Під сільською
місцевістю вони розуміють територію, що знаходиться під
юрисдикцією сільських рад.
Через правову невизначеність щодо землі юрисдикція органів
місцевого самоврядування поширюється лише на територію
населених пунктів, в той час як поза їх межами знаходиться переважна
більшість природних ресурсів, регулювання якими є компетенцією
органів державної влади. Дана колізія повинна бути усунена під час
прийняття відповідних нормативно-правових актів шляхом
закріплення на законодавчому рівні такої категорії як «сільська
територія».
Термін «територія», як зазначається в словнику-довіднику
[9, с. 270], як частина земної поверхні у визначених межах (кордонах)
з властивими їй географічним положенням, природними та
створеними діяльністю людей умовами та ресурсами, а також з
повітряним простором та розташованим під нею надрами. В контексті
цього справедливим є твердження В.В. Юрчишина, що сільська
територія, крім території як такої, включає в свою орбіту все те, що на
ній у тій чи іншій формі функціонує або є її складовою [7, с. 28-35].
До складових сільської території відносять: населення як
системоутворюючий елемент; сільське поселення як виробничий,
соціальний та адміністративний осередок; земельні ресурси поза
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межами сільських поселень; об’єкти виробничої і соціальної
інфраструктури; органи місцевого самоврядування.
Застосовуючи системний підхід, ми пропонуємо дещо
розширити та об’єднати вищенаведені елементи сільських територій в
підсистеми. Так, населення, соціальна інфраструктура, поселення
входять до складу соціальної підсистеми. До управлінської
підсистеми, крім органів місцевого самоврядування та державної
влади, доцільно віднести громадські організації, які функціонують на
сільській території.
В структурі сільських територій ми виділятимемо такі
підсистеми: природну, економічну, соціальну та управлінську.
Оскільки життєдіяльність селян інтегрована в природне
середовище і багато в чому залежить від нього, то правомірним є
виокремлення природної підсистеми.
Іншою, не менш важливою підсистемою, яка значною мірою
визначає функціонування решти підсистем, є економічна.
Досліджуючи сільські території, вчені вживають переважно термін
«виробнича сфера». Але, на нашу думку, більш вдалим є «економічна
система». До її складових, крім виробничої сфери, слід віднести сфери
обміну, розподілу та споживання, становлення яких в селі дасть змогу
селянам не тільки виробляти продукцію, але й більш ефективно
розпоряджатися нею.
В управлінській підсистемі виділяють об’єкт, суб’єкт та
управлінський процес. В Україні за роки її незалежності в цій системі
відбулись зміни. З прийняттям низки нормативно-правових актів
ключовим суб’єктом управління сільськими територіями стали органи
місцевого самоврядування, яким було передано значну частину
функцій щодо забезпечення життєдіяльності населених пунктів.
Відповідно до цього зазнав змін і управлінський процес – вказівки
органів державної влади щодо розвитку сіл в переважній більшості
носять не імперативний, а рекомендуючий характер. Крім того, в
умовах, що склались в селі, для подолання кризових явищ важливим є
розгляд як суб’єктів управління господарських структур та
громадських організацій.
Найбільш дискусійним питанням є визначення такої категорії як
«соціальна сфера». Так, А.М. Шатохін [11, с. 15-18] вважає, що
соціальна сфера – це сфера життєдіяльності суспільства, що охоплює
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відносини між соціальними спільностями, в середині цих спільностей,
між окремими особами, які посідають різне становище в суспільстві і
беруть неоднакову участь в соціальному житті.
Дещо інше визначення соціальної сфери дають такі вчені, як
О.С. Кічук, В.В. Громлюк, В.Р. Кучеренко, І.І. Макаренко,
І.З. Попадич [12, с. 81]. Під соціальною сферою вони розуміють
сукупність структурних елементів сільського поселення (мережа
різних за формами власності підприємств, установ, закладів
оздоровчого, освітянського, культурного, побутового призначення,
транспорту, зв’язку тощо), покликаних забезпечити сільське
населення належними умовами праці і відпочинку, створити
сприятливе, комфортне та гармонійне життєве середовище. Тобто
поняття «соціальна сфера» підміняється поняттям «соціальна
інфраструктура».
На думку М.К. Орлатого, соціальна сфера – це складна
соціально-економічна категорія, яка відображає процеси, що
забезпечують життєдіяльність людини у суспільстві. До її складових
він відносить сільське населення, поселенську мережу, матеріальний
добробут та соціальну інфраструктуру [13, с. 6-7].
Враховуючи вищевикладене під сільською територією слід
розуміти систему, що поєднує економічну, соціальну та управлінську
складові, яка використовуючи природні ресурси, має на меті
підвищення рівня життя сільського населення.
Осередком сільської території, місцем розташування об’єктів її
соціальної, виробничої та управлінської підсистем є сільський
населений пункт (село), хоч окремі об’єкти можуть розташовуватись
поза його межами, наприклад дороги.
Село – це населений пункт з специфічними соціальнокультурними процесами, частина жителів якого займається сільським
господарством.
Зі зміною підходів до розуміння села, змінились підходи до
тлумачення категорії «соціально-економічний розвиток села».
«Соціально-економічний розвиток села» слід розглядати в
контексті загальносвітових тенденцій. Дослідники цю категорію
традиційно поділяють на дві складові: економічну і соціальну.
Погляди багатьох вчених щодо економічного розвитку сходяться. Він
розглядається як багатофакторний, багатовимірний процес, який
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передбачає глибоку модернізацію та переорієнтацію всієї соціальноекономічної системи, що призводить до змін в усіх сферах. Під
економічним зростанням у науковій літературі розуміють збільшення
рівня виробництва кількості товарів і послуг, які продукує
національна економіка в межах заданих ресурсів і технології, до
досягнення економічною системою умов повної зайнятості.
Оскільки значна частка сільського населення зайнята в
сільськогосподарському виробництві, то його економічний розвиток
тісно пов'язаний з розвитком сільського господарства, але не
тотожний йому.
Низький
рівень
рентабельності
сільськогосподарських
підприємств,
сезонність
сільськогосподарського
виробництва
зумовлює те, що воно не може виступати єдиним джерелом доходів
сільського населення. В таких умовах постає питання про
диверсифікацію економічної бази сільських територій шляхом
розвитку підприємництва в несільськогосподарських
видах
діяльності, таких як надання комунально-побутових послуг, туризм,
розміщення промислових підприємств, зокрема харчової та
переробної промисловості, підприємств агросервісу та інше.
Як відомо соціально-економічні системи функціонують заради
людини, задоволення її потреб та підвищення її рівня життя. В
контексті цього потрібно розглядати «соціальний розвиток».
Термін «соціальний розвиток» увійшов у науковий обіг відносно
давно і в практичній діяльності пов’язувався винятково з плановим
процесом, а конкретно – розвитком галузей обслуговуючого значення
та поліпшенням умов і організації праці на підприємствах,
підвищенням кваліфікації і загальноосвітнього рівня працівників,
наближенням фізичної праці до розумової, поліпшенням побутових
умов та соціально-культурного обслуговування [14]. Подібне
трактування соціального розвитку наводиться сучасними вченими,
Оскільки соціальний розвиток охоплює соціальну сферу, яка не є
тотожною соціальній інфраструктурі, найбільш вдалим є тлумачення
«соціального розвитку», здійснене Д.В. Полозенко. Під соціальним
розвитком він розуміє якісні зміни у продуктивних силах та
виробничих відносинах, що сприяють високому життєвому рівню,
духовному збагаченню, гармонійному розвитку людей [15, с. 3-12].
Відомо, що рушійною силою розвитку суспільної системи є
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протиріччя між економічною та соціальною складовими, тому
ігнорування цього призводить не тільки до погіршення умов
функціонування окремих елементів системи, але й до негативних
системних змін [14, с. 343]. Отже, соціально-економічний розвиток
села – це процес, який передбачає якісні зміни в усіх його сферах,
супроводжується відродженням сільськогосподарського виробництва і
розвитком несільськогосподарських видів діяльності та має на меті
підвищення рівня життя сільського населення.
Соціально-економічний розвиток села повинен узгоджуватись з
концепцією сталого розвитку. Відповідно до визначення Комісії ООН
з розвитку і збереження навколишнього природного середовища,
сталий розвиток – це такий розвиток, який забезпечує потреби
нинішнього покоління, водночас не позбавляючи майбутні
можливості задовольняти власні життєво необхідні потреби.
Схематично його можна представити у вигляді процесу взаємодії
трьох складових: економічної, соціальної та екологічної.
На практиці поняття сталий розвиток найчастіше зводять до
екологічної складової [14, с. 343]. Це підтверджує досвід тематичного
групування проектів технічного сприяння територіальному розвитку у
розвинених країнах, відповідно до якого до проектів сталого розвитку
належать розробки екологічного спрямування, а до проектів
сільського розвитку – соціально-економічного. Як наслідок, окремі
вчені розглядають сталий розвиток як складову сільського розвитку.
Сільський розвиток є гармонійним розвитком економіки,
соціальної інфраструктури, сільського самоврядування, становлення
якісно нового рівня життя населення [5]. Він охоплює економічну,
соціальну та управлінську підсистеми сільських населених пунктів,
тому є обов’язковою складовою «соціально-економічного розвитку
держави» та його можна ототожнювати з «соціально-економічним
розвитком села». Оскільки, екологічна підсистема залишається поза
увагою, то сталий розвиток не можна розглядати як складову
сільського розвитку.
Отже, на сучасному етапі поняття «соціально-економічний
розвиток села» набуло нового змісту. Оскільки, сучасна державна
політика
соціально-економічного
розвитку села
продовжує
орієнтуватись на економічне зростання сільського господарства, то з
огляду на вищевикладене вона потребує перегляду.
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ПРОЦЕСС ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ В УПРАВЛЕНИИ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Данная статья посвящена вопросу значения контроля хозяйственной
деятельности, а так же его поэтапное осуществление. Изложено суть финансового
контроля как важнейшее звено управления хозяйственной деятельностью.
Ключевые слова: контроль, финансовый контроль, задачи контроля
хозяйственной деятельности, этапы контроля.
This article is devoted to the control value of economic activity, as well as its
gradual implementation. Described the essence of financial control as an important part of
management of economic activities.
Keywords: control, financial control, monitoring tasks of economic activity, control
steps.
Дана стаття присвячена питанню значення контролю господарської
діяльності, а також його поетапного здійснення. Викладено суть фінансового
контролю як найважливішої ланки управління господарською діяльністю.
Ключові слова: контроль, фінансовий контроль, завдання контролю
господарської діяльності, етапи контролю.

Одним из основных вопросов контроля является определение
его сущности. Контроль (от фр. controle - список, который ведется в
двух экземплярах; здесь - повторное возвращение ранее
рассмотренного вопроса, его проверка) означает проверку выполнения
тех или других хозяйственных решений с целью установления их
законности и экономической целесообразности.
Важным звеном контроля хозяйственной деятельности является
экономический контроль. Понятие "экономический" подчеркивает
сферу распространения контрольных функций лишь на область
экономики
как
совокупность
производительных
сил
и
производственных отношений общества, его базис.
Финансовый контроль - одна из форм управления финансами,
особенная сфера контроля, обусловленная формированием и
использованием финансовых ресурсов во всех структурных
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подразделениях экономики государства. Он предусматривает
проверку хозяйственных и финансовых операций относительно их
законности, экономической целесообразности и достижения
позитивных конечных результатов работы. Сферой финансового
контроля являются хозяйственные операции, осуществляемые с
использованием денег, а в отдельных случаях и без них (например,
бартерные соглашения).
Финансовый контроль охватывает такие показатели: выручка от
реализации продукции и другие поступления, основные виды
расходов, состояние оборотных средств, активов и пассивов баланса,
рентабельность, финансовое состояние и платежеспособность
предприятия, расчеты с бюджетом и по кредитными обязательствам,
дебиторскую и кредиторскую задолженность и тому подобное.
Изучая
состояние
бухгалтерского финансового
учета
необходимо учитывать, что основным источником контроля является
экономико-правовая
структура
финансов
субъектов
предпринимательской деятельности: пассив – откуда поступили
деньги, и актив - куда они вложены (инвестированные). Детальному
исследованию подлежат затраты и прибыли, то есть данные
управленческого учета по центрам ответственности. Таким образом,
суть финансово-хозяйственного контролю состоит в регуляции
процесса воспроизводства в соответствии с действующим
законодательством.
Основными задачами контроля хозяйственной деятельности в
соответствии с действующим законодательством являются:
- проверка соблюдения порядка реализации государственной
политики контроля за использованием предприятиями средств
бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов, состояния учета и
отчетность;
- принятие органами государственной контрольно-ревизионной
службы обязательных к выполнению предприятиями решений по
фактам
нарушений
финансовой
дисциплины,
нецелевого
использования средств, неуплаты налогов, сборов (обязательных
платежей), неналоговых платежей и сокрытия полученных прибылей;
- обращение органов государственной контрольно-ревизионной
службы в интересах государства в суды и арбитражные суды;
- периодическое проведение плановых ревизий и проверок
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использования бюджетных средств и внебюджетных фондов,
хранения имущества, однако не реже одного раза в течение 3-х лет;
- установление административной ответственности за
несоблюдение порядка проведения операций с бюджетными
средствами, нецелевое использование средств бюджетов и
внебюджетных фондов, за невыполнение требований контрольных
органов относительно устранения нарушений;
осуществление
финансового
контроля
контрольноревизионной службой и взаимодействия с органами налоговой
службы, государственного казначейства, суда и прокуратуры с целью
недопущения параллелизма и дублирования;
- систематическое информирование органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления о фактах нарушений
финансовой дисциплины и внесения предложений относительно
обеспечения их устранение и привлечение виновных к
ответственности .
В рыночных условиях ведения хозяйства контроль является
важным фактором эффективного управления производственными и
коммерческими структурами, осуществляемой для получения
максимальной прибыли и выполнения обязательств перед
государством относительно уплаты налогов.
Соответственно
законодательным,
нормативно-правовыми
актами контролирующие органы наделены широкими правами. Это
дает им возможность добиться полноты и качества контроля. Они
имеют право не только исследовать документы, финансовую
отчетность, но и проводить обследование, осуществлять контрольные
обмерки выполненных работ, инвентаризации, анализировать
технико-экономические показатели, делать выводы и вносить
рекомендации относительно устранения обнаруженных негативных
явлений и их предупреждение.
Система хозяйственного контроля состоит из следующих
элементов: предмет; объект; субъект; сфера деятельности; принципы;
процесс; метод (методика); техника и технология; механизм; сбор и
обработка исходных данных (информация) для проведения контроля;
результат; принятие решения по результатам контроля.
Важным условием реализации контроля хозяйственной
деятельности являются финансовая информация бухгалтерской,
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статистической и оперативной отчетности и обобщенные финансовые
показатели,
комплексно
отражающие
различные
стороны
хозяйственной деятельности.
Результатом контроля хозяйственной деятельности являются
документальные материалы (акты, отчеты, справки, заключения), в
которых достоверно отражена информация о финансовохозяйственном состоянии объекта контроля, обнаруженные в
процессе проведения контроля отклонения от действующих норм и
правил.
Принятие решения по результатам контроля производится
субъектами управления и ставит перед собой цель устранения
недостатков и нарушений, выявленных в процессе контроля.
В процессе контроля есть три четко различимых этапа:
выработка стандартов и критериев, сопоставление с ними реальных
результатов и принятие необходимых корректирующих действий. На
каждом этапе реализуется комплекс различных мер.
Первый этап процесса контроля демонстрирует, насколько
близко, в сущности, слиты функции контроля и планирования.
Стандарты - это конкретные цели, прогресс в отношении которых
поддаѐтся изменению. Эти цели явным образом выступают из
процесса планирования. Все стандарты, используемые для контроля,
должны быть выбраны из многочисленных целей и стратегий
организации.
Второй этап процесса контроля состоит в сопоставлении
реально достигнутых результатов с установленными стандартами. На
этом этапе менеджер должен определить, насколько достигнутые
результаты соответствуют его ожиданиям. При этом менеджер
принимает еще очень важное решение: насколько допустимы или
относительно безопасны обнаруженные отклонения от стандартов.
На этой, второй стадии процедуры контроля дается оценка,
которая служит основой для решения о начале действий.
Деятельность, осуществляемая на этой стадии контроля, является
наиболее заметной частью всей системы контроля.
Эта деятельность заключается в определении масштаба
отклонений, измерении результатов, передаче информации и ее
оценке.
Оценка информации о результатах. Заключительная стадия
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этапа сопоставления заключается в оценке информации о полученных
результатах.
Менеджер должен решить, та ли, что нужно, информация
получена, и важна ли она. Важная информация - это такая
информация, которая адекватно описывает исследуемое явление и
существенно необходима для принятия правильного решения.
После вынесения оценки процесс контроля переходит на третий
этап. Менеджер должен выбирать одну из трѐх линий поведения:
ничего не предпринимать, устранить отклонение или пересмотреть
стандарт.
1. Ничего не предпринимать. Основная цель контроля состоит в
том, чтобы добиться такого положения, при котором процесс
управления организацией действительно заставлял бы еѐ
функционировать в соответствии с планом. Если сопоставление
фактических результатов со стандартами говорит о том, что
установленные цели достигаются, лучше всего ничего не
предпринимать. В управлении нельзя, однако, рассчитывать на то, что
случившееся один раз, повторится снова. Даже наиболее совершенные
методы должны подвергаться изменениям.
2. Устранить отклонения. Система контроля, которая не позволяет
устранить серьезные отклонения прежде, чем они перерастут в крупные
проблемы, бессмысленна. Проводимая корректировка должна
концентрироваться на устранении настоящей причины отклонения. В
идеале стадия измерений должна показать масштаб отклонения от
стандартов и точно указывать его причину.
Осуществление корректировки может быть достигнуто путем
улучшения значения каких-либо внутренних перемен факторов данной
организации,
усовершенствования
функций
управления
или
технологических процессов.
3. Пересмотр стандартов. Не все заметные отклонения от
стандартов следует устранять. Иногда сами стандарты могут оказаться не
реальными, потому что они основываются на планах, а планы - это лишь
прогнозы будущего. При пересмотре планов должны пересматриваться и
стандарты.
Таким образом в процессе контроля собирается и анализируется
необходимая информация, оказываются отклонения фактических
показателей от установленных (плановых, стандартных) и их причины.
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Статья посвящена формированию агроэкотуристических структур
Гродненского региона. Дана оценка современного состояния агроэкотуризма,
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Стаття
присвячена
формуванню
агроекотуристичних
структур
Гродненського регіону. Подано оцінку сучасного стану агроекотуризму, визначено
можливості його розвитку в регіоні.
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комплекс, Гродненський регіон.

В Республике Беларусь агроэкотуризм признан одним из
стратегических направлений социально-экономического развития
страны и ее регионов и может выступить действенным фактором
достижения экономического роста.
Сообразно и с этим в Республике Беларусь 2014 г. объявлен
Годом гостеприимства.
Различные стороны проблемы развития агроэкотуризма
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отражены в трудах белорусских ученых З.М. Горбылевой;
Н.И. Кабушкина, Д.Г. Решетникова, А.И. Тарасенка, А.Ф. Самусика,
О.В. Сивогракова, О.С. Шимовой, С.А. Лученка и др.
В исследованиях вышеперечисленных авторов изучены
фундаментальные и прикладные вопросы формирования и развития
агроэкоструктур. Однако работ, посвященных агроэкотуристическому
развитию применительно к регионам, принципам отбора
интегрирующих элементов региональной экономики и формированию
агроэкоструктур пока нет.
Недостаточная
разработанность
теории
развития
агроэкотуризма и его практического использования в регионах
обусловили необходимость проведения разработок в этой области.
Целью исследования является обоснование теоретико практических аспектов формирования агроэкотуристических структур
Гродненского региона.
В процессе исследования использованы методы: абстрактнологический, аналитический, экономико-статистический и др.
В современных условиях агроэкотуризм приобретает все
большее значение для развития экономики и социальной сферы
страны и региона. Чистый воздух, уникальная природа, толерантность
белорусского народа, приемлемые цены, - все это составляющие
востребованности данного направления.
Государственной программой развития туризма в Республике
Беларусь предусматриваются следующие направления развития
агроэкотуризма:
создание на основе существующих сельских поселений,
расположенных в живописной местности, туристических деревень с
традиционной народной архитектурой;
организация сельских туров с проживанием и питанием в
деревенских домах, усадьбах;
создание
агроэкотуристических
объектов
на
базе
сельскохозяйственных производственных кооперативов;
организация активного отдыха на природе для ознакомления
с природным потенциалом Республики Беларусь [1].
Определен перечень услуг, которые могут оказывать субъекты
агроэкотуризма:
предоставление
жилых
комнат
для
размещения
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агроэкотуристов, причем число таких комнат не должно превышать
десяти. При оказании услуг в сфере агроэкотуризма с использованием
более
десяти
комнат
эта
деятельность
признается
предпринимательской и подлежит налогообложению в установленном
порядке;
- обеспечение агроэкотуристов питанием (как правило, с
использованием продукции собственного производства);
- организация познавательных, спортивных и культурноразвлекательных экскурсий и программ;
- иные услуги, связанные с приемом, размещением,
транспортным и иным обслуживанием агроэкотуристов.
Причем услуги по обеспечению питанием, транспортные,
экскурсионные и иные услуги, которые при осуществлении
предпринимательской деятельности требуют получения лицензии, при
оказании услуг в сфере агроэкотуризма не требуют получения
лицензии. Также не распространяется обязательные требования в
области сертификации и гигиенической регистрации таких услуг.
В итоге в Республике Беларусь в 2013 г. осуществляли
деятельность 1 881 субъект агроэкотуризма, в том числе в Брестской
области – 253, Витебской – 449, Гомельской – 289, Гродненской – 246,
Минской – 482, Могилевской – 162. При этом количество агроусадеб в
стране с 2006 по 2013 гг. увеличилось более чем в 50 раз.
Численность
туристов,
воспользовавшихся
услугами
агроэкотуризма в стране, составила 271,7 тыс. человек, что на 22,1%
больше, чем в 2012 г. Иностранные граждане в общем числе
агроэкотуристов составили 13,7% [2].
Обратимся
к
примеру
Гродненской
области,
где
агроэкотуристической деятельностью занимаются, в том числе 242
физических лица и 2 фермерских хозяйства. Так, в регионе количество
туристов, воспользовавшихся услугами субъектов агроэкотуризма,
увеличилось более чем на 50% и составило около 55,5 тыс. человек.
Агроусадьбы области посетили около 51 тыс. белорусов, более 3 тыс.
россиян, почти 500 гостей из Польши и около 400 - из Литвы.
Туристы заплатили за оказание услуг субъектов агроэкотуризма
региона более $1,9 млн., что на 30 % больше, чем в предыдущем году.
Вместе с тем, в соответствии с представленной информацией
владельцами агроусадеб о исполнении договоров на оказание услуг в
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сфере агроэкотуризма за 2013 г. налоговая нагрузка (отношение
суммы уплаченного сбора к сумме полученных доходов) в среднем по
области у таких субъектов составила только 0,26 %. [3].
Обратили внимание на эту сферу деятельности и
сельхозпредприятия (СПК) региона, на базе которых пока создано 2
агроэкотуристических объектов.
Между
тем,
проект
создания
инфраструктуры
агротуристического сервиса значительно легче реализовать в СПК,
чем в фермерском или крестьянском хозяйстве, так как у
руководителя все находится под рукой: кадры, материалы,
помещения, угодья, стимулы.
К тому же Президентом Республики Беларусь 26 ноября 2010 г.
подписан Указ № 614, которым внесены изменения и дополнения в
Указ от 2 июня 2006 года № 372 «О мерах по развитию
агроэкотуризма в Республике Беларусь» [4, 5].
Согласно принятому Указу услуги в сфере агроэкотуризма
вправе оказывать не только физические лица, крестьянские
(фермерские) хозяйства, но и сельскохозяйственные организации –
юридические лица, осуществляющие производство и (или)
переработку сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации
которой составляет не менее 50 процентов общей суммы выручки.
Предусмотрено предоставление кредитов ОАО ‖Белагропромбанк―
субъектам агроэкотуризма (СПК) для реализации проектов в сфере
агроэкотуризма в 2010 – 2020 гг. в сумме до 2000 базовых величин на
срок до 5 лет с уплатой процентов в размере 5% годовых.
Сообразно с этим на базе СПК создаются туристические
предприятия, которые будут не только в подробностях показывать
процесс
сельскохозяйственных
работ,
но
и
проводить
образовательные курсы для посетителей, например, по приготовлению
солений и варений.
Особая роль в развитии агроэкотуризма принадлежит
региональному агроэкотуристическому комплексу, объединяющему
сельское хозяйство и туризм для получения максимальной прибыли. В
состав регионального агроэкотуристического комплекса входят земли
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения,
сельскохозяйственные
и
перерабатывающие
предприятия,
инфраструктура (дороги, транспорт, связь и т.д.), расположенные в
122

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. 2014

сельской местности, природные ресурсы (земельные, водные, лесные
и т.п.), памятники истории и культуры (местного и регионального
значения и др.
Использование дополнительной рабочей силы в сельском
хозяйстве при заготовке сена, уборке урожая и т. д.; организация
подготовки агротуристских кадров; налаживание контактов с
зарубежными фирмами аналогичного туристского профиля;
выработка условий по поставкам оборудования и материалов из-за
рубежа – всѐ это подотрасли туризма или соответствующий вид
Гродненского регионального агроэкотуристического комплекса.
Таким образом, можно заключить, что агроэкотуризм в своем
развитии проходит две основные стадии – этап организации малых
семейных
агроэкоусадьб
и
этап
строительства
средних
агроэкотуристических объектов на базе СПК. Кроме того,
формируется следующий этап – создание регионального
агроэкотуристского комплекса.
При
этом
основными
экономическими
эффектами
формирования агроэкотуристических структур в Гродненском регионе
явятся:
- создание новых рабочих мест для местного населения;
- стимулирование производства экологически чистых продуктов
питания;
- приток в страну иностранной валюты;
- рост благосостояния местного населения; создание
современной социально-бытовой инфраструктуры на селе;
- - развитие ремесел;
- развитие местного самоуправления.
В тоже время данные проблемы требуют дальнейшего научного
исследования.
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БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В статье рассмотрены затруднения, связанные с автоматизированием
бухгалтерского учета. Сделан вывод, что информация должна быть
систематизирована. На основании этого предложены основные приоритетные
направления совершенствования систем автоматизации бухгалтерского учета.
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The article describes the difficulties associated with the automate accounting.
Concluded that the information should be organized. On the basis of this proposed major
priorities of improving the automation of accounting systems.
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accounting, the amount of information users qualifications.
У статті розглянуті труднощі, пов'язані з автоматизацією бухгалтерського
обліку. Зроблено висновок, що інформація повинна бути систематизована. На
підставі цього запропоновано основні пріоритетні напрями вдосконалення систем
автоматизації бухгалтерського обліку.
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Развитие информационных технологий в бизнес-управлении в
последние годы идет высокими темпами. Современный бухгалтер
сегодня уже не может представить себе процесс ведения
бухгалтерского учета без широкого использования средств
автоматизации. Именно поэтому одной из основных прикладных
проблем формирования бухгалтерской отчетности является процесс ее
автоматизации.
Различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности
предприятия находят свое отражение в бухгалтерском учете, который
в свою очередь, является информационной основой принятия
важнейших управленческих решений руководством организации.
Однако принятие решений на основе информации первичного
бухгалтерского учета не просто нецелесообразно, но и невозможно,
основной причиной чего являются объемы данной информации. Ведь
количество первичных документов, регистрируемых в бухгалтерских
программах, измеряется тысячами, а иногда миллионами единиц, что
делает фактически невозможным даже оперативное управление на
основании первичной информации. Следовательно, информация
должна быть систематизирована, для чего и создаются различные
отчеты.
Рационализация цепочки «первичные документы – внутренние
учетные регистры – бухгалтерская отчетность» является важнейшей
проблемой развития систем автоматизации бухгалтерского учета. В
большом количество выходит литература с методическими
рекомендациями по применению тех или иных программных
продуктов. Но в это же время необходимо развитие методологии
автоматизированной формы бухгалтерского учета. Лишь в некоторых
работах
авторы
анализируют
принципы
построения
автоматизированных систем, рассматривают не только методические,
но и методологические проблемы развития автоматизированной
формы бухгалтерского учета.
Например,
целесообразность
использования
первичных
информационных баз для различных ветвей бухгалтерского учета
либо единой информационной базы для них. Но при этом необходимо
ли в рамках одной информационной системы объединять ведение
финансового, налогового и управленческого учета, а также учета в
соответствии
с
требованиями
Международных
стандартов
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финансовой отчетности(МСФО), которая присутствует в работах И.А.
Слободняка по вопросам бухгалтерской управленческой отчетности. В
них автор подробно анализирует вопросы целесообразности
использования единой информационной базы при ведении
финансового и управленческого учета. [3]
Возможные варианты организации управленческого учета и
взаимодействия его с системой финансового учета подробно
рассматривались В.Ф. Палием и С.А. Николаевой. Речь шла о
сопоставлении двухкруговой (вариант автономии) и однокруговой
(интегрированной) систем организации бухгалтерского учета. При
варианте автономии каждая из систем учета является замкнутой. При
однокруговой системе учета счета используется единая система
счетов и бухгалтерских записей.
Представляется, что только в случае существования различной
информационной основы управленческий учет реально выполняет
возложенные на него задачи – он начинает предоставлять не ту
информацию, которая формируется в системе финансового учета и
перерабатывается для управления, а дает независимую и, как правило,
более полезную информацию, сформированную уже на начальной
стадии. Такой подход потребует дополнительных затрат, однако
следует понимать, что данные затраты являются необходимым
условием подготовки качественной информации.
Когда каждое соответствующее направление бухгалтерского
учета ориентируется на свою собственную информационную базуглавным является возможность налаживания взаимного контроля
между первичными базами. Например, посредством организации
небольшого дополнительного модуля, посредством которого можно
получить свод отклонений между ними, через анализ которых можно
выявить ошибки оператора. Например, «Анализ налогового учета»,
который в систематизированном виде предоставляет пользователю о
разницах, возникающих в финансовом и налоговом учете.
Основными приоритетными направлениями совершенствования
систем автоматизации бухгалтерского учета являются следующие
положения:
1. Упорядочение и оптимизация практического ведения
бухгалтерского учета.
Под этим понимается прежде всего сокращение времени на
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обработку первичных данных, формирование необходимых отчетов,
справок, выписок, минимизацию пользовательских действий для
получения конечного результата. Например, если раньше при
использовании ручной технологии ведения бухгалтерского учета на
отдельные операции по калькулированию себестоимости требовались
несколько часов работы и проведение большого количества расчетов,
то с использованием автоматизированных технологий весь процесс
занимает считанные минуты и включает минимальное количество
операций, которые необходимо осуществить непосредственно
оператору.
2. Оптимизация количества информации информационной
системы бухгалтерского учета без потери ее качества.
Большой объем информации – не всегда благо для субъекта,
принимающего управленческие решения. Информации не должно
быть много, ее не должно быть мало, ее должно быть ровно столько,
чтобы информация была именно информацией в соответствии с ее
представлением по Клоду Шеннону, трактовавшему информацию как
снятую неопределенность. До тех пор, пока неопределенность
относительно объектов управления существует, необходимо
наращивать информацию, что будет приводить к качественным
улучшениям информационной системы бухгалтерского учета.
Данное положение является особенно важным в свете того, что
в соответствии с требованиями нового Федерального закона от
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» организации больше не
обязаны применять унифицированные формы первичных документов,
закрепляя их в локальных нормативных актах, что открывает путь к
минимизации дублирования информации, что в значительном объеме
имело место ранее.
Большое внимание в этой связи необходимо уделять и
количеству аналитических признаков, информация по которым
фиксируется в системе Излишняя аналитика может принести больше
вреда, чем пользы.
3. Снижение числа ошибок в бухгалтерском учете с
использованием
встроенных
алгоритмов
внутреннего
автоматизированного контроля бухгалтерских данных.
В настоящее время многие процедуры контроля уже
автоматизированы. Например, бухгалтер не сможет отпустить
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материалов на производство больше, чем их количество на складе,
существуют встроенные проверки по различным классификаторам и
даже проверки правильности заполнении серии и номера паспорта
гражданина РФ. Однако все соответствующие алгоритмы следует
развивать и усовершенствовать.
4. Продолжение работы по формализации учетных процедур.
Одной из наиболее актуальных проблем, препятствующих
автоматизации
бухгалтерского
учета,
является
наличие
методологических и методических проблем, лежащих в теории и
методике самого бухгалтерского учета. Ведь автоматизированные
системы – это уже следствие объективно существующих в
бухгалтерском учете процессов, цель которых просто их облегчить и
стандартизировать операции бухгалтера за счет использования
современных информационных технологий. Неспособность разрешить
противоречия
в
федеральном
законодательстве,
отсутствие
взаимопонимания между органами государственного регулирования
порождают целый круг сопутствующих проблем, необходимость
профессионального суждения при решении широкого круга вопросов
– все это усложняет автоматизацию.
5. Повышение сопоставимости информационных систем
различных субъектов.
Отдельным блоком проблем, требующим решения, является
взаимодействие информационных систем хозяйствующих органов друг с
другом. Например, сдача отчетности через общедоступные сети
коммуникационные сети (Интернет) также нередко приводит к
возникновению проблемных ситуаций. Главная задача здесь – обеспечить
максимально простой и в то же время гарантированный канал передачи
отчетных данных от предприятий до проверяющего органа. На этом
направлении проблем технического плана почти нет, а чаще затруднения
связаны с нестыковками во внутренних регламентах разных субъектов и
их отчетных формах.
6. Повышение квалификации пользователей информационных
систем.
Огромную роль играет уровень подготовки бухгалтера,
осуществляющего ведение бухгалтерского учета в автоматизированных
системах, отправляющего отчетность через электронные каналы связи,
поскольку взаимодействие с сертификатами безопасности, электронной
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цифровой подписью, авторизацией требует понимания современных
информационных
технологий.
Необходимо
либо
прочтение
специализированной литературы, либо прохождение курсов повышения
квалификации у авторизованных дилеров – разработчиков программного
обеспечения, чтобы быть уверенным в правильности своих действий.
Конечно, сами организации должны очень грамотно подходить к
выбору информационных систем автоматизации бухгалтерского учета.
Сегодня среди отечественных разработок в области автоматизации
бухгалтерского учета наибольшее распространение получили продукты
серии «1С». Выбор продукта зависит от масштаба предприятия и его
финансовых возможностей. В то же время существуют международные
общепринятые стандарты, каждый разработчик вкладывает свою
специфику в разрабатываемый программный продукт. Отсюда и
сложность процесса перехода с одного программного обеспечения на
другое, нередкие проблемы совместимости версий, а также различия в
методике работы с той или иной программой. Адекватным решением
являются грамотное проектирование и выбор программного обеспечения
на начальном этапе, исходя из текущих задач предприятия и его будущих
потребностей.
В заключение можно отметить, что потребности предприятий
продолжают непрерывно расти вместе с требованиями к
профессиональной подготовке бухгалтера, и соответствующее
техническое обеспечение становится все более совершенным и
доступным. Решение проблем автоматизации является одной из
первостепенных задач в процессах успешного ведения бухгалтерского
учета.
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В статті розглянуте питання необхідності удосконалення системи
мотивації персоналу на вітчизняних підприємствах в даний час. Описані основні
характеристики тенденцій до нематеріальної мотивації персоналу та обґрунтована
необхідність їх детального вивчення.
Ключові слова: мотивація персоналу, гендерний підхід, культивування хорошої
роботи, генезис мотивації.
The article dealt with the issue of the need to improve staff motivation in domestic
enterprises at present. We describe the main characteristics of the trend towards nonfinancial motivation of staff and the necessity of detailed study.
Keywords: staff motivation, gender mainstreaming, cultivating the good work, the
genesis of motivation.
В статье рассмотрен вопрос необходимости совершенствования системы
мотивации персонала на отечественных предприятиях в настоящее время. Описаны
основные характеристики тенденций к нематериальной мотивации персонала и
обоснована необходимость их детального изучения.
Ключевые слова: мотивация персонала, гендерный подход, культивирование
хорошей работы, генезис мотивации.

У загальному вигляді менеджмент слід представляти як науку і
мистецтво перемагати, вміння добиватися поставлених цілей,
використовуючи працю, мотиви поведінки та інтелект людей. Функція
як категорія менеджменту характеризує вид управлінської діяльності
або об'єктивно необхідний вид відносин між людьми як області
прояву сутності менеджменту. Функції керуючої системи, тобто
менеджменту як такого, визначає лише кілька видів функцій.
Найбільш принциповий підхід - підхід американської школи:
- планування;
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- організація;
- стимулювання;
- контроль.
Таким чином, можемо зробити висновок, що поняття мотивації
тісно пов'язане з проблемою управління персоналом. В даний час, при
переході до ринкових відносин, основним мотивуючим чинником
працівників є бажання мати гарантовану заробітну плату. При цьому
ні інтенсивність, ні якість праці в розрахунок не беруться, переважає
бажання мати спокійну роботу з невеликим, але гарантованим
заробітком, ніж інтенсивну роботу з високою оплатою. Разом з тим, на
ринку праці з'являються працівники, що володіють достатнім
професіоналізмом і новою трудовою свідомістю, тобто люди з гарною
моральною основою і розумінням праці. І ось саме для цієї, все більш
зростаючою кількістю, категорії працівників і потрібно створювати і
розвивати нові принципи мотивації, які повинні виходити з того, що
людина працює не тільки заради грошей, а заради чогось більшого.
У зв'язку з цим доречно взяти до уваги, що розуміння і
зближення цілей роботодавця і працівника - найкоротший шлях до
підвищення ефективності роботи підприємства».
Останнім часом у практиці управління персоналом на
вітчизняних підприємствах сформувалося кілька тенденцій до
нематеріальної мотивації персоналу, які можуть бути названі
новаторськими, або навіть інноваційними. Серед них хотілося б
особливо виділити чотири тенденції:
гендерний підхід до мотивації персоналу;
культивування хорошої роботи як особливої якості людини;
вивчення генезису мотивації;
управління цінностями як елемент управління людськими
ресурсами.
Розглянемо ці тенденції більш докладно.
Гендерний підхід до мотивації персоналу. Гендер, або соціальна
стать, - це комплекс соматичних, репродуктивних, соціокультурних і
поведінкових характеристик, що забезпечують індивіду особистий,
соціальний і правовий статус чоловіка і жінки. Використання
результатів психологічних досліджень гендерних відмінностей дає
можливість актуалізувати значні ресурси управління, укладені в
особистісному потенціалі гендерних відносин.
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Численні гендерні дослідження останніх років, присвячені
вивченню специфіки прояву відмінностей між чоловіками і жінками в
управлінні, переконливо доводять, що організована поведінка в
значній мірі обумовлена гендерними ролями. Значення гендерного
аналізу як практичного методу, що сприяє підвищенню ефективності
управління, підтверджується спеціалістами ряду найбільших
міжнародних фінансово-економічних організацій.
Гендерні відмінності в поведінці особистості дозволяють
прогнозувати більшу ефективність чоловіка-керівника в сферах,
пов'язаних з лідерством і постановкою цілей організації, взаємодією в
нестабільних, мінливих умовах; жінки-керівника - у сферах мотивації
персоналу, ефективної комунікації, при прийнятті рішень жінки
орієнтовані на внутрішньофірмові міжособистісні відносини,
підтримання стабільного психологічного мікроклімату. Знаючи
гендерні відмінності в побудові кар'єри чоловіком і жінкою, можна
ефективно впливати на мотивацію персоналу. Фактор, що підсилює
мотивацію, - задоволеність своєю роботою. Чим ближче людині його
роль в організації, тим з більшим ентузіазмом вона буде її виконувати.
І тим нижча ймовірність того, що вона захоче сама покинути
організацію. Крім того, вивчення можливостей методів впливу на
задоволеність роботою дозволить в перспективі розробити інструмент,
що допомагає утримувати співробітників в організації.
Культивування хорошої роботи як особливої якості людини.
Мотивацію як спонукання персоналу до певних форм і видів
активності можна забезпечити двома шляхами. Це може бути
експлуатація вже наявної системи потреб людини, і тоді керівник
пов'язує винагороду, тобто задоволення наявної потреби, з певним
результатом співробітника. Саме так і роблять представники
економічного підходу до управління персоналом, які вважають, що
результативність та якість праці безпосередньо пов'язані з
матеріальною винагородою.
Інший шлях мотивації - це зміна самої системи потреб і надалі
задоволення нових запитів з урахуванням отримання певних
результатів. Найбільш популярним варіантом цього підходу є
мотивація через культивування цінностей, спонукання людини
слідувати певним ідеальним еталонам праці. У цьому разі на
початкових етапах мотивування акцент робиться на тому, що погано
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працювати соромно. Відповідно, хороша робота подається як
особлива перевага людини, що викликає повагу оточуючих. Більш
високі рівні мотивації цього роду пов'язані з культивуванням
прагнення працювати на совість. Таким чином, у першому випадку
еталоном є думка інших людей (соромно перед іншими людьми
працювати погано), а в другому випадку еталон - це власні уявлення
про ідеальну роботу (соромно перед самим собою працювати погано).
Вивчення генезису мотивації. Людина являє собою складну
психологічну систему з важко передбачуваною поведінкою. Дії
людини визначаються її рішенням. Навіть коли її примушують силою
до тих чи інших дій, людина все ж сама вирішує, як вчинити. У
людини немає кнопок і важелів, вплив на які може призвести до
очікуваних реакцій. Для управління живими системами, здатними до
самостійного прийняття рішень, застосовні тільки рефлексивні форми
управління. Рефлексивне управління зводиться до збурення людини
на ті чи інші вчинки. Провокування полягає у зміні середовища і умов
існування особистості таким чином, щоб викликати у неї потрібну
реакцію поведінки. Однак цей метод не є достовірним, так як
правильно передбачити реакцію не завжди вдається. Тому для
управління людиною в організації використовуються методи
мотивації, які призначені для провокування тих чи інших дій
підлеглого.
Визнання, вдячність, заробітна плата, нагороди, повага, довіра,
задоволеність роботою, делегування відповідальності, просування по
службі і багато іншого відносять до мотивації. В основі мотивації
лежать потреби. Природу фізіологічних потреб (голод, спрага, сон)
зрозуміли давно і відносять до генетично заданих. Але духовні
потреби (творчість, бажання бути зрозумілим, бути поважним,
коханим, мати друзів, домінувати, лідирувати тощо) є загадкою. У
психології давно ведеться пошук джерела духовних потреб людини.
Як і всі тварини, людина народжується з набором генетичних
програм поведінки (більше сотні вроджених програм). У процесі
соціалізації людина набуває ще безліч інших програм поведінки. Вся
сукупність програм становить значну частину психіки людини. Всі
програми призначені для підтримки гомеостазу людського організму
через задоволення його потреб. Програми проявляються в
суб'єктивних відчуттях у вигляді мотивів. Міркування про програми
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неминуче приводить нас до думки про інформаційну природу цих
програм.
Інформація лежить в основі життя. Поява людського суспільства
супроводжувалася ще більшим зростанням кількості інформації, але
вже не генетичної, а соціальної. Людство винайшло писемність,
магнітні, оптичні та інші носії інформації. З'явилася соціальна пам'ять,
аналог генетичної пам'яті, яка також передається з покоління в
покоління як своєрідні соціальні гени. Однак мотив і прагнення до
примноження своєї власної інформації в людині не зник, але придбав
дещо інші форми. Множення генетичної інформації поступилося
місцем примноженню соціальної інформації. Лідируюче положення в
соціумі дає можливість поширювати свої ідеї, думки, знання, досвід,
ідеологію, полегшувати доступ до засобів масової інформації,
здійснювати архівування соціальних генів. Це виявляє закон
«прагнення до примноження своєї індивідуальної інформації» у всіх
живих істот.
Якщо з точки зору цього закону розглянути теорії мотивації, то
стане ясно, що майже всі духовні, соціальні потреби мають
інформаційне походження. Визнання, схвалення, повагу приходять в
результаті поширення інформації про себе. Самовираження, успіх
відображають думку (інформацію) соціуму. Справедливість - це
модифікація почуття ревнивого ставлення до успіхів колег або
конкурентів, які в інформаційній грі досягли великих успіхів. Таким
чином, більшість мотивів у людині є наслідком генетичної потреби
реалізації програми поширення своїх генів (біосоціальних).
Управління цінностями як елемент управління людськими
ресурсами компанії. Цінністю можна назвати те, що володіє
особливою важливістю для людини, і те, що вона готова оберігати і
захищати від посягань і руйнування з боку інших людей. Свої
особисті цінності є у кожної людини. Відсутність спільних цінностей
або протиріччя цінностей розділяє людей на табори, перетворює їх у
опонентів, суперників і супротивників. Тому сучасна теорія і практика
управління персоналом приділяє серйозну увагу питанням управління
цінностями.
Управління цінностями як елемент управління людськими
ресурсами включає в себе виявлення, формування та культивування
цінностей, які, з одного боку, відповідають стратегії компанії, а з
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іншого боку, поділяються тими, хто являє собою людський ресурс
реалізації обраної стратегії. Управління цінностями орієнтоване як на
зовнішнє, так і на внутрішнє середовище компанії.
Тож, у зв´язку з необхідністю проведення певних перетворень
формально-правового характеру, а також з організаційною
реструктуризацією підприємств, формується і нова система
мотивування персоналу. Тому розглянуті вище сучасні тенденції і
підходи до мотивації заслуговують особливої уваги.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ
У статті розглядаються різні методики економічної, соціальної та
організаційної ефективності системи управління персоналом на підприємстві.
Окремо розглядаються функціональні проблеми управління персоналом фірми, що
ускладнюють оцінку ефективності. Пропонується використовувати американську і
англійську моделі управління персоналом як найбільш ефективні.
Ключові слова: економічна ефективність, соціальна ефективність,
організаційна ефективність, системи управління персоналом, ефективність
управління персоналом, американська модель, японська модель.
The article discusses the various methods of economic, social and institutional
efficiency of personnel management in the enterprise. Separately considered functional
problems of personnel management company that impede efficient. It is proposed to use
American and British model of personnel management as the most effective.
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В статье рассматриваются различные методики экономической, социальной
и организационной эффективности системы управления персоналом на предприятии.
Отдельно рассматриваются функциональные проблемы управления персоналом
фирмы, затрудняющих оценку эффективности. Предлагается использовать
американскую и английскую модели управления персоналом как наиболее
эффективные.
Ключевые
слова:
экономическая
эффективность,
социальная
эффективность, организационная эффективность, системы управления персоналом,
эффективность управления персоналом, американская модель, японская модель.

Глобальні структурні й технологічні зміни у виробництві, його
інформатизація обумовили істотну зміну ролі персоналу
підприємства. Персонал, як носій товарно-грошових відносин, що
складаються в процесі формування, розподілу і використання
людських ресурсів, є головною продуктивною силою при вирішенні
питань конкурентоздатності, економічного зростання і забезпечення
ефективної роботи. Для підвищення ефективності системи управління
персоналом необхідно аналізувати і враховувати специфічні умови
розвитку ринкової економіки в Україні. Ефективність управління
персоналом слід розуміти як характеристику якості, корисності
управління людськими ресурсами на підприємстві; як здатність
забезпечувати потрібний ефект у вигляді економічної вигоди для
підприємства, вдосконалення організації виробництва і праці та
соціальної вигоди для працівників [4].
Тому виникає необхідність у підвищенні ефективності системи
управління персоналом з урахуванням вимог ринкової економіки.
Управління персоналом має свої специфічні властивості і
закономірності та повинен мати системний характер і завершеність на
основі комплексного рішення кадрових проблем, впровадження нових
і удосконалювання існуючих форм і методів роботи з персоналом.
Проблемам теорії, методології і практики ефективності системи
управління персоналом присвятили велику кількість наукових праць
закордонні і вітчизняні економісти: Лобанов А.А., Іванцевич Дж.М.
[5]; Шекшня С.В. [10]; Виноградський М.Д., Виноградська А.М.,
Шканова О.М. [3]; Балабанова Л.В., Сардак О.В. [2]; Рульєв В.А.,
Гуткевич С.О. [7]; М. Армстронг [1]; Д. Ульріх [8] та інші.
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Лобанов А. А. та Іванцевич Дж. М. [5] визначили, що оцінка
ефективності управління персоналом – це систематичний, чітко
формалізований процес, спрямований на вимірювання витрат і вигод,
пов’язаних із програмами діяльності управління персоналом для
співвіднесення їхніх результатів з підсумками базового періоду, з
показниками конкурентів і цілями підприємства. Шекшня С.В.
пропонує здійснити оцінку ефективності управління персоналом
декількома методами: оцінка досягнення цілей; оцінка компетенції;
оцінка мотивації; вивчення статистики людських ресурсів; оцінка
витрат [10]. Шканова О. М. виділяє основні проблеми управління, та
напрямки їх вирішення [3]. Рульєв В.А. та Гуткевич С.О. досліджують
основні чинники, що впливають на ефективність управління
персоналом [7], М. Армстронг трактує ефективність управління
персоналом як стратегічний і інтегрований підхід до забезпечення
сталого успіху організації за рахунок підвищення ефективності роботи
співробітників і розвитку їх здатності працювати на благо організації
як на індивідуальному, так і на груповому рівнях [1]. Д. Ульріх описує
чотири елементи кадрової політики фірми: поточна стратегія,
ефективність управління, найм персоналу і гнучкість організаційної
структури [8].
У наш час все гостріше виникає необхідність розгляду існуючих
методологічних підходів і методик оцінки ефективності менеджменту
персоналу.
Для підвищення ефективності системи управління персоналом
необхідно аналізувати і враховувати специфічні умови розвитку
ринкової економіки в Україні. Задачі оцінки ефективності управління
персоналом підприємства полягають у визначенні [2]:
1) Економічної ефективності, що характеризує досягнення цілей
діяльності підприємства за рахунок кращого використання трудового
потенціалу.
2) Соціальної ефективності, яка виражає виконання очікувань і
задоволення потреб і інтересів працівників підприємства.
3) Організаційної ефективності – оцінює цілісність і
організаційну оформленість підприємства.
На рис. 1 зображено показники економічної ефективності
управління персоналом підприємства. Зазначені показники орієнтують
працівників на виконання планових завдань, раціональне
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використання робочого часу, поліпшення трудової і виконавської
дисципліни і, в основному, спрямовані на удосконалення організації
праці.
Економічна ефективність

Співвідношення
витрат, необхідних
для забезпечення
підприємства
кваліфікованими
кадрами, і
результатів,
отриманих від
їхньої діяльності

Відношення
бюджету
підрозділу
підприємства
до
чисельності
персоналу
цього
підрозділу

Вартісна оцінка
розходжень у
результативності
праці (різниця
результатів праці
кращих і середніх
працівників з
однаковими
обов’язками)

Рис.1. Показники економічної ефективності системи управління
персоналом
Загальна ефективність витрат на персонал (Ев) (у відсотках)
визначається як відношення результату діяльності (Рд) за період до
відповідних витрат на персонал (В) [2]:
Ев

Рд

В 100% ,

(1)

Строки окупності витрат на персонал розраховуються згідно (2):

Ток

( К1

К 2 ) (ЗП1 ЗП 2 ) ,

(2)

де: К1 і К2 – капітальні вкладення по першому і другому
варіантах; ЗП1 і ЗП2 – заробітна плата, соціальні відрахування і
виплати по відповідних варіантах.
Приведені витрати розраховуються за формулою (3):
Впр = ЗП + Е × К,
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де: ЗП – заробітна плата, соціальні виплати і платежі; Е –
нормативний коефіцієнт, обернений до терміну окупності (ставка
банківського відсотка, норми амортизації тощо); К – інвестиції.
Рівень соціальної ефективності управління персоналом
характеризується показниками і критеріями, які відображають різні
аспекти привабливості чи непривабливості роботи в даному
трудовому колективі, задоволеності чи незадоволеності людей
роботою в широкому аспекті. До показників оцінки соціальної
ефективності управління персоналом підприємства відносять:
1. Стан морально-психологічного клімату в трудовому колективі
– дозволяє судити про мотивацію, потреби і конфліктність в
трудовому колективі.
2. Показники, що характеризують вплив соціальних програм на
результативність діяльності працівників і підприємства в цілому
(підвищення продуктивності праці, економія ресурсів тощо).
Наприклад, ефект впливу програми розвитку працівників на
підвищення продуктивності праці і поліпшення якості товарів,
відповідно до методики американської компанії «Хоніуел» [2], може
бути визначений за формулою:
Е = (Р × N × V × K) – (N × Z),

(4)

де: Р – тривалість впливу програми на продуктивність праці і
інші чинники результативності; N – кількість працівників, які
пройшли навчання; V – вартісна оцінка розходження у
результативності праці кращих і середніх працівників, що виконують
однакову роботу; К – коефіцієнт, що характеризує ефект навчання
працівників (зростання результативності, виражене у частках); Z –
витрати на навчання одного працівника.
3. Ступінь задоволеності персоналу роботою (оцінюється на
основі аналізу думок і реакції працівників на кадрову політику
підприємства і її окремі напрямки).
4. Середні витрати на кадрові заходи у розрахунку на одного
працівника розраховуються згідно (5-6):

СВнп
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де: СВнп – середні витрати на нового працівника; Внп – витрати на
наймання персоналу; Квк – кількість відібраних кандидатів.

СВннп

ЗВН

Кпр ,

(6)

де: СВннп – середні витрати на навчання нового працівника; ЗВН
– загальна вартість навчання; Кпр – кількість працівників, що
навчалися.
Показники для оцінки організаційної ефективності управління
персоналом підприємства:
1. Плинність кадрів (ПЛк) свідчить про рівень стабільності
трудового колективу підприємства:

ПЛк Чуа Кпр ,

(7)

де: Чуа – чисельність управлінського апарату; Кпр – інші категорії
працівників.
2. Співвідношення чисельності управлінського апарату і інших
категорій працівників.
3. Надійність роботи персоналу (визначається величиною
можливих збоїв у роботі всіх підрозділів підприємства через
несвоєчасне надання інформації, помилки у розрахунках, порушення
трудової дисципліни), що розраховується згідно (8):

R(t )

e

k

t

,

(8)

де: R(t) – надійність управління, долі; t – час на прийняття
рішення; k – величина, що характеризує склад складності завдань.
Приймає на практиці значення від 0 до 10; µ - постійна величина часу,
що характеризує кількісну оцінку недоліків розглянутої системи.
4. Рівномірність завантаження персоналу (характеризує питому
вагу втрат через перевантаження працівників).
5. Рівень трудової дисципліни (відображає відношення кількості
випадків порушення трудової і виконавської дисципліни до загальної
140

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. 2014

чисельності працівників підприємства).
6. Кількісна і якісна укомплектованість кадрового складу.
Наведений склад показників дозволяє оцінити такі основні
параметри організації роботи персоналу підприємства, як:
економічність, надійність, рівномірність і якість. Усі разом вони
характеризують організаційну ефективність роботи працівників.
Найбільш ефективним підходом до оцінки ефективності
системи управління персоналом визнано британський, що досягається
через використання ряду інтегрованих підходів (моделей) [11]:
1) Жорстка модель управління персоналом. У центрі –
результативність праці працівника. Для досягнення цієї мети
необхідний ретельний відбір персоналу: навчання, тренінги, відгуки
про роботу, диференційована оплата праці.
2) М’яка модель управління персоналом – дружня по
відношенню до людей модель. Важливу роль відіграють зовнішні
фактори: суспільство, уряд та інші організації. Політика управління
персоналом – вплив на персонал через розробку систем управління
всередині компанії, оплату праці.
Найбільш значні успіхи в управлінні персоналом і мотивацією
праці досягнуті на японських і американських фірмах.
Головна причина успіху японської системи менеджменту –
вміння працювати з людьми. На відміну від британської, чинники
японської системи ефективності управління персоналом такі [6]:
1) адаптація – працівники кілька місяців проходять групову
практику і підготовку за фахом розробленою фірмою програм, під час
якої з’ясовуються схильності, здібності і бажання працювати
працівників;
2) просування по службі – у японських фірмах постійно
здійснюється ієрархічний зростання персоналу, в результаті якого
працівник піднімається на нову, більш високу соціальну сходинку.
Підвищення можуть бути незначними, але їх регулярність добре
мотивує людей, створюючи відчуття постійної перспективи трудової
кар’єри;
3) соціально-психологічний клімат, що панує на фірмах, що
досягається за рахунок організації різних спортивні заходів, сімейних
урочистостей, весіль, ювілеїв тощо.
Американська концепція ефективного управління персоналом
141

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. 2014

передбачає початкове визначення професійно-кваліфікаційної моделі
«посади» і «підтягування» до найбільш відповідних працівникам за
схемою «посада-працівник». Вся управлінська діяльність в
американських компаніях ґрунтується на механізмі індивідуальної
відповідальності, оцінці індивідуальних результатів, розробки
кількісних виражень цілей, які мають короткотерміновий характер.
Управлінські рішення, як правило, приймають конкретні особи і
несуть відповідальність за їх реалізацію [9].
На теперішній час українські робітники працюють нажаль не
ефективно. Причин неефективної роботи співробітників може бути
безліч, і не завжди в їх основі стоїть фінансова незадоволеність. До
функціональних факторів можна віднести наступні: співробітник не
виконує своїх обов’язків згідно посадової інструкції, не визначений
обсяг повноважень і відповідальності, не прозора структура
підпорядкування в цілому, не розуміє очікувань керівника від його
роботи на даній посаді, не знайомий з критеріями оцінки його
діяльності. З практики: на підприємствах можуть відбуватися
внутрішні конфлікти і фінансові махінації. Якщо використовувати
японську модель, точніше її частину довічного найму, співробітники
будуть залучені в діяльність підприємства і ефективність їх роботи
підвищиться. Але це справедливо тільки для великих компаній, таких
як банківські і страхові компанії. Американську модель ефективності
управління персоналом краще використовувати в торговельних
підприємствах: так можна зацікавити співробітників нарощувати
обсяги продажів, наприклад, туристичні агенції, магазини побутової
техніки, інтернет-магазини тощо. Англійську модель доцільно
використовувати на тих підприємствах, де найважливішим фактором
успіху насамперед є дисципліна: транспорт, АЗС, медицина, навчальні
заклади, державна служба тощо.
Використання запропонованих рекомендацій не призведе
швидко до підвищення ефективності роботи персоналу, тому що
вимагає витрат на відбір персоналу, його навчання, соціальне
страхування, а також працівники та керівники опираються змінам, які
можуть відбутися на даних організаціях.
Але будь-які зміни, спрямовані на підвищення ефективності
роботи персоналу, повинні працювати на розвиток підприємства:
планування людських ресурсів, кар’єрний ріст, плани з навчання,
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коригування планів компанії залежно від здатності співробітників до
виконання поставлених завдань. Кожне підприємство ставить за мету
збільшення прибутку, що стає можливим завдяки розвинутому та
ефективному персонал, який працює для досягнення цілей
підприємства.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНИХ
КООПЕРАТИВНИХ УСТАНОВ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ В
ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.
У статті розкрито особливості функціонування кредитних кооперативних
товариств у Волинській губернії в другій половині XIX ст. Висвітлено умови, в яких
відбувався розвиток кредитної кооперації. Показано кількісну і якісну динаміку
становлення ощадно-позичкових та кредитних кооперативів.
Ключові слова: кооперація, кооперативний рух, кредитна кооперація, ощаднопозичкове товариство, кредитний кооператив, Волинь.
In the article the features of functioning of credit co-operative societies of the Volyn
province are exposed in the second half of the XIX с. Terms which development of credit cooperation was in are reflected. The quantitative and high-quality dynamics of becoming of
credit cooperative stores is rotined.
Keywords: co-operation, co-operative motion, credit co-operation, credit
cooperative store, Volyn.
В статье раскрыты особенности функционирования кредитных
кооперативных обществ в Волынской губернии во второй половине XIX в. Освещены
условия, в которых происходило развитие кредитной кооперации. Показано
количественную и качественную динамику становления ссудо-сберегательных и
кредитных кооперативов.
Ключевые слова: кооперация, кооперативное движение, кредитная
кооперация, ссудо-сберегательное товарищество, кредитный кооператив, Волынь.

Процеси
трансформації
фінансово-кредитного
секторів
української економіки зумовлюють необхідність ґрунтовних наукових
досліджень досвіду діяльності кредитних кооперативних організацій.
У минулому кредитна кооперація на українських землях була
потужною системою самозабезпечення населення необхідними
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фінансовими послугами. В зв’язку з цим, виявлення закономірностей
діяльності волинських кооперативних кредитних установ другої
половини ХІХ ст. є важливою науковою проблемою. ЇЇ вивчення
допоможе уникнути прорахунків у діяльності сучасних українських
кредитних установ.
Означена проблема деякою мірою відображена у вітчизняних
дослідженнях. Однак досі відсутнє дослідження розвитку кредитних
кооперативних товариств на Волині у зазначений період.
Мета статті – розкрити процес становлення та розвитку установ
кредитної кооперації Волинської губернії в другій половині ХІХ ст.
Для цього необхідно вирішити наступні завдання: розкрити умови, в
яких відбувалося становлення кредитної кооперації. Показати
кількісну і якісну динаміку розвитку ощадно-позичкових і кредитних
товариств.
Кредитна кооперація почала розвиватися на Волині майже
одночасно зі споживчою. Проблеми кредитування населення в
Російській імперії вирішувалися за допомогою Поземельного
селянського банку, волосних або сільських банків, мирських капіталів,
а також місцевих приватних лихварських капіталів. Альтернативою
пануючій системі кредитно-фінансових відносин були кооперативні
форми, паростки яких з’явилися вже у пореформені десятиліття. У 70–
80-х роках XIX ст. на Правобережній Україні виникли ощаднопозичкові товариства. Їхні статути базувалися на принципах існування
установ дрібного кредиту, розроблених у 1850-х pp. у Німеччині
Ф.Г.Шульце-Делічем. Група дрібних власників, яким потрібен кредит,
недостатньо фінансово самостійна для того, щоб отримати його у
банку, створювала товариство на паях, яке надавало своїм членам
позики з власних коштів і кредитів, отриманих іншим чином. До
1885 р. вже діяло 12 таких кооперативів: 6 – у Київській, 3 – у
Волинській та 3 – в Подільській губернії [1, арк. 3 зв.]. На Волині
першим ощадно-позичковим товариством стало Домбровицьке (у
Рівненському повіті), яке відкрилося у 1879 р. [2, арк. 37]. Це було
регіональне товариство, діяльність якого поширювалася на п’ять
прилеглих волостей. Згодом відкрилися Житомирське та Дубенське
товариства, які діяли виключно в межах міст. У 1885 р. їх обороти
сягнули відповідно 50 тис. руб. та 3 тис. руб. [1, арк. 4–4 зв.].
Оборотний капітал ощадно-позичкових товариств формувався з паїв,
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на які виплачувався дивіденд. Кошти можна було вносити одразу або
частинами. Розміри паїв були високими, наприклад, у Житомирському
товаристві вони становили 100 руб. [2, арк. 159 зв., 164 зв., 180, 188
зв.]. Така сума була надто великою для селян, тому відсоток членів,
що володіли повними паями, був незначним. Прийом у члени
кооперативу здійснювався на загальних зборах, на засіданні правління
чи ради товариства. При проведенні фінансових операцій формою
відповідальності була кругова порука. Кредити надавалися на шість
місяців з відстрочкою, за необхідності, до трьох місяців під
поручительство двох осіб. Утворення позиково-ощадних товариств на
таких засадах не було ефективним. Не всі товариства й ощаднопозичкові каси, які подавали на затвердження статут, розпочинали
роботу. Так, до 1 січня 1896 р. в Волинській губернії хоч і затвердили
шість статутів, проте діяло лише два товариства Житомирське та
Домбровицьке [3, с. 16]. З кінця 80-х років ХІХ ст. в Російській імперії
розпочався спад у розвитку кредитної кооперації. Частина товариств
припинила існування, а в багатьох діючих спостерігався застій. У
Волинській губернії до початку ХХ ст. не виникло жодного
кредитного кооперативу. Причинами цього були: низький освітній
рівень населення, неправильне розуміння ним кооперативних ідей та
принципів, відсутність підготовлених керівників, коштів, повний
контроль сільського самоврядування адміністративною владою,
відсутність законодавства, підозра уряду до кооперативних
організацій, складна бюрократична процедура відкриття кредитних
установ, непродумана економічна політика Державного банку, який
брав з них вищі відсотки ніж з клієнтів гальмували розгортання
кредитної кооперації. Незважаючи на офіційно проголошену у
«Положенні про установи дрібного кредиту» в 1895 р. безстановість
кредитних установ, на практиці влада продовжувала наполягати на
їхній становій і національній замкнутості. Генерал-губернатора
особливо турбувала участь у кредитних кооперативах поляків та
євреїв. Наприклад, через це заборонили відкриття ощадно-позичкових
кооперативів у м. Купель Старокостянтинівського повіту [4, арк. 6–
6 зв.], м. Рівному [5, арк. 1 зв.] та м. Житомирі [6, арк. 2]. Такі дії
зумовлювалися прагненням обмежити доступ торговців до кооперації.
Проте серед євреїв було чимало ремісників, які перебували в
скрутному становищі й потребували грошей. Позбавлення ж кредиту
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торговців не захищало людей від зловживань останніх, а лише
спонукало до застосування ними недобросовісних операцій: купівлю
низькоякісного дешевого товару та продаж його за високими цінами,
обважування тощо.
Зрушення в правовій базі (положення 1895 р. і 1904 р. про
установи дрібного кредиту, зразкові статути земських кас дрібного
кредиту, кредитного та ощадно-позичкового товариств, прийнятих у
1905-1906 рр., типовий статут кредитних товариств 1911 р.),
втягування широких суспільних верств у сферу фінансово-кредитних
відносин призвели до стрімкого піднесення кредитно-кооперативного
руху на початку XX ст. Цьому сприяла певна демократизація
суспільства, а також зростання надлишків грошей у селян (відміна у
1905 р. правила, яке обмежувало участь євреїв у кредитних
товариствах, скасування у 1907 р. викупних платежів) [7, с. 186]. На
людей вплинуло також розчарування результатами революції: вони
втратили надію на отримання додаткових земельних наділів, на
перемогу над бюрократією і зрозуміли, що повинні покращувати своє
становище самотужки. Волинська губернська землевпорядна комісія
під час обстеження у 1906 р. економічного становища хуторів
губернії констатувала, що селянам потрібна фінансова підтримка для
розвитку сільськогосподарського виробництва й висловилася за
розширення мережі закладів дрібного кредиту з внесенням в умови їх
функціонування необхідних доповнень, які б допомогли наблизити
цей кредит до населення [8, с. 18, 35] Про необхідність створення
закладів кредитування для допомоги одноосібним селянам і тим, які
гуртувалися у кооперативи та спілки у 1908 р. висловилися НовоградВолинська та Ровенська повітові агрономічні наради, а також Луцька і
Володимир-Волинська міські агрономічні наради Земство також
почало активно пропагувати кооперативні ідеї. Отже, об’єктивні
економічні обставини розвитку господарства диктували нагальну
потребу розбудови мережі кредитних установ. Невигідні умови
лихварів щодо надання кредиту (50 % і більше виплат понад суму
позики) вже не задовольняли багатьох селян. Не влаштовували їх і
такі форми лихварського кредитування, як під заставу надільної землі,
або продаж врожаю на невигідних умовах [9, с. 36]. Поступово члени
товариств набиралися досвіду роботи. Якщо спочатку в кооперативах
домінували дворяни, то пізніше провідну роль почали відігравати
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сільська інтелігенція, чиновництво, торгівці, духовенство та селяни.
Серед учасників сільських кредитних кооперативів переважали
хлібороби й торгівці, які вступали до цих установ завдяки інтелігенції,
земських інструкторів та інспекторів дрібного кредиту. Завдяки
кооператорам-ентузіастам волинські селяни змінювали свої хибні
уявлення щодо кредитної кооперації. Прикладом цього може
слугувати участь в діяльності кредитних товариств Волині
чорносотенної політичної організації «Союзу русского народа» (СРН).
З 1906 р. він почав відкривати відповідні установи і навіть намагався
створити їх союз. Провідники російської православної церкви
намагалися внести у кооперативний рух губернії шовіністичні ідеї
національного і релігійного протистояння між населенням. Наміри
архімандрита Віталія, основного діяча і провідника так званого
«Почаевского союза учреждений мелкого кредита», зводились до
накопичення народних коштів (фактично для діяльності «СРН») з
метою надання селянам кредитів під викуп землі. Д. Маркович, як
досвідчений юрист і кооператор, на сторінках центральних видань та
місцевої преси виступив з критичними оцінками цих установ і
розцінив діяльність «народного кредиту» як одну з форм ошуканства.
8–10 грудня 1910 р. на першому з’їзді представників кредитних
товариств Волині у м. Рівному було обговорене питання розвитку
кредитної кооперації і взаємовідносин з так званим почаївським
«народним кредитом» [10, с. 4]. Кооператори Волині відхилили
спробу підпорядкування кооперативних установ під політичну мету
реакційного «Союзу руського народу». Потерпіли фіаско і наміри
релігійних діячів використати кооперативну ідею для виконання
невластивих церкві функцій і задоволення амбіцій високих посадових
осіб від церкви.
Розвитку кредитно-грошової кооперації Волині успішно
сприяли земства. Затвердження 14 червня 1906 р. примірного статуту
земських кас дрібного кредиту дозволило земствам створювати власні
кредитні установи, які мали приймати грошові заощадження, видавати
позики в основні капітали, а також в оборотні кошти кооперативам,
вести посередницькі операції та розрахунки з одноосібними
позичальниками. Перші земські каси почали виникати з другої
половини 1907 р. Волинська губернська земська каса дрібного
кредиту відкрилася 6 квітня 1910 р. Вже через рік у районі її дії
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функціонувало 205 кредитних і ощадно-позичкових товариств, а на
1.07.1914 р. – 448 кредитних установ [11, арк. 1]. Волинська
губернська каса дрібного кредиту надавала кредитним та ощаднопозичковим товариствам оборотні кошти, а також інтелектуальну
допомогу у вигляді підготовки керівників, інструкторських
консультацій, проведенні ревізій тощо. У 1910 р. у волинському
земстві була створена організація земських інструкторів, у якій
спочатку працювало чотири а з 1912 р. шість інструкторів з дрібного
кредиту. Протягом першого року діяльності каси кількість кредитних
товариств і їх членів зросла на третину, а оборотні капітали більше
ніж у два рази [12, с. 32]. Губернська каса надавала короткотермінові
позики до року під 7,5 % річних, довгострокові позики до трьох років
під 8 %. По вкладам каса начисляла 4–6,5 %, а кооперативи – 4–9 %
річних. Поряд з грошовими земські каси надавали так звані виїзні
кредити, тобто давали у користування сільськогосподарські машини,
складські приміщення та ін. За допомогою земських складів
розвивалися посередницькі операції з придбання насіння, мінеральних
добрив, нових машин та кормів. Товари одноосібним господарям чи
кооперативним установам відпускалися у кредит за дорученням та
попередніми замовленнями під 2–5 % річних, насіння і мінеральні
добрива під 2 % [13, арк. 1]. Окрім Губернської земської каси на
Волині функціонували і повітові земські каси дрібного кредиту.
Відмінність між ними була у тому, що перша надавала позики
виключно кооперативам, а повітові каси субсидували й фізичних осіб.
Поряд з кредитуванням земські каси дрібного кредиту за власною
ініціативою допомагали відкривати кооперативні організації,
координували і спрямовували їх діяльність. Це значно прискорило і
спростило організацію та розбудову мережі нових товариств. На
Волині, прикладом цього була земська каса дрібного кредиту
Володимир-Волинського повітового земства. Маючи солідну
фінансову основу (основний капітал 5 тис. руб., позика управління у
справах дрібного кредиту у 10 тис. руб. до основного капіталу та
позика у державному банку в 50 тис. руб. з коштів страхового
капіталу) каса здійснювала продуману організаційно-економічну
діяльність і за відносно короткий час змогла заснувати у повіті низку
кредитних і споживчих кооперативів [14]. Слід зазначити, що
незважаючи на подібність послуг, які надавали земські каси дрібного
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кредиту, ощадно-позичкові та кредитні товариства, конкуренції між
ними не було. Не було відтоку вкладів з каси у кооперативи і навпаки.
Крім того, де не було союзних об’єднань кредитної кооперації, деякі
їх функції спочатку виконували губернська та повітові земські каси. В
програмах їх діяльності було включено положення про сприяння
виникненню районних союзів кредитної кооперації й передачі їм
означених повноважень [11, арк. 3]. Важливою складовою діяльності
земських кас дрібного кредиту була культурно-освітня і
пропагандистська робота. Через інструкторів в кредитних установах
поширювалася кооперативна література. Представникам ощаднопозичкових та кредитних товариств організовувалися різноманітні
курси з рахівництва та кооперації. Зокрема, у 1909 р. і 1910 р. такі
курси функціонували у м. Рівному [15, с. 5]. Протягом 1911 р. у
Житомирі, Ізяславі, Кременці Губернська земська каса улаштувала 10денні курси, на яких розглядалися: коротка історія кооперації, плани
кооперативних товариств, принципи кредитної кооперації, зміст
статутів кредитних і ощадно-позичкових товариств, пояснення до
постановки ощадних, вкладних і посередницьких операцій з
практичними заняттями, теорію і практику рахівництва. У 1912 р.
аналогічні курси провели у Луцьку та Старокостянтинові, а також
триденні курси у Житомирі. Волинська губернська земська каса
піклувалася про підвищення рівня кваліфікації своїх інструкторів,
яких щорічно відряджали на півторамісячні кооперативні курси до
Московського Народного університету імені А. Л. Шанявського, де
вони поповнювали свої знання на лекціях провідних діячів
кооперації [16, с. 47,51].
Таким чином, на початку ХХ ст. кооперативний рух охопив
широкі верстви населення. Про це свідчить динаміка зростання
кількості відповідних організацій в Наддніпрянській Україні. Якщо на
1900 р. діяло лише 126 ощадно-позичкових та 12 кредитних товариств,
то у 1904 р. відповідно – 138 і 85, у 1908 р. – 246 та 491, в 1913 р. – 599
і 1643. Тобто за 13 років загальна кількість кооперативних установ
зросла у 16,2 рази. Учасниками кредитних кооперативів були
переважно особи, які займалися землеробством. Напередодні війни
відповідні товариства охоплювали майже 60% селянських господарств
українських губерній. Їхня мережа приймала від населення грошові
вклади на зберігання й видавала доступні позики (відсоткова ставка не
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перевищувала 10-12%) для забезпечення виробничих потреб селян –
придбання худоби, сільськогосподарського реманенту, купівлі й
оренди землі, будівництва різноманітних споруд тощо [17, с. 196].
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Узагальнено
і
систематизовано ризики, що обумовлені наявністю складного середовища
комп’ютерної обробки даних. Визначено можливі шляхи їх усунення.
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The concept of internal control. Generalized and systematized risks due to the
presence of a complex environment of computer data. Definitely possible ways to address
them.
Keywords: internal control environment RCD, RCD risks in the environment,
internal management controls.
Рассмотрено
понятие
внутреннего
контроля.
Обобщенно
и
систематизировано риски, обусловленные наличием сложной среды компьютерной
обработки данных. Определены возможные пути их устранения.
Ключевые слова: внутренний контроль, среду КОД, риски в среде КОД,
внутренний управленческий контроль.

У теорії менеджменту контролювання розглядається як одна із
загальних функцій управління суб’єктів господарювання. Ще на початку
XX століття вперше це було зроблено одним з основоположників
менеджменту А.Файолем (1839—1925). Його послідовники та сучасні
фахівці-управлінці належну увагу приділяють функції з контролювання як
у практичній діяльності менеджерів, так і в теоретичних розробках та
узагальненнях. На сьогоднішній день є достатньо підстав стверджувати,
що вагомість і глибокий зміст у корпоративному менеджменті функції
контролю в діяльності керівників та спеціалістів потребує подальших
досліджень, оскільки від її ефективності залежить якість управління та
розвиток підприємства, що в кінцевому підсумку впливатиме на його
конкурентоспроможність. Крім того, правильно організований
контроль дасть змогу не тільки своєчасно виявляти недоліки в
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діяльності підприємства, але й вчасно вживати заходів щодо їх
усунення.
Сучасний етап розвитку автоматизованих інформаційних
технологій характеризується комплексним вирішенням економічних
завдань, об’єктно-орієнтованим підходом до побудови систем
управління залежно від характеристик предметної області, мережевою
організацією інформаційних структур, переважанням інтерактивної
взаємодії користувача і системи в ході її експлуатації. Проте вплив
нових інформаційних технологій на організацію управлінської
діяльності і на розширення можливостей управлінського контролю
залишається мало дослідженим.
Мета дослідження полягає в розробці організаційно-методичних
підходів до оцінки стану системи внутрішнього контролю підприємств, що
функціонують в сучасному середовищі комп’ютерної обробки даних.
Проблеми організації системи внутрішнього контролю і аудиту
досліджувалися українськими вченими, і отримали широке
висвітлення в наукових працях, таких авторів як: Андрєєва В.Д.,
Безруких П.С., Бурцева В.В., Данилевського Ю.А., Івашкевича В.Б.,
Мельника М.В., Овсійчука М.Ф., Подільського В.І., Палія В.Ф.,
Соколова В.П., Шеремета А.Д., Завгороднього А.Г., Білухи Н.Т. та
інших.
У сучасних умовах важливим є завдання створення ефективного
внутрішньогосподарського контролю й удосконалення його
структури. Через відсутність відповідного практичного досвіду на
підприємствах України питання його організації методично
неопрацьовані, ―... в державному масштабі до підприємств України не
пред’являються конкретні вимоги із впровадження внутрішнього
контролю, то останній на підприємствах, як система, не діє‖ [7].
Андрєєв В.Д. розглядає внутрішній контроль як систему
контрольних процедур, план організації і методи управління об’єктом
з метою ефективного проведення бізнесу, захисту активів, запобігання
помилок,
акуратності
облікових
перевірок
і
своєчасного
представлення фінансової інформації [1. ст. 221].
Головне призначення внутрішньогосподарського контролю
Бєлобжецький І.А. вбачає у безупинному спостереженні за
економічною ефективністю виробничої, постачальницько-збутової і
фінансової діяльності, забезпечення збереженості грошових і
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матеріальних засобів, усунення причин і умов, що породжують
безгосподарність і втрати [2, с.59].
На думку Бурцева В.В. внутрішній контроль організації – це
здійснення суб’єктами організації, наділеними відповідними
повноваженнями (суб’єкти внутрішнього контролю), або в
автоматичному режимі, заданому зазначеними суб’єктами і під їхнім
керуванням, наступних дій: а) визначення фактичного стану чи дії
керованої ланки системи керування організацією (об’єкта контролю);
б) порівняння фактичних даних з необхідними, тобто з базою
порівняння, прийнятою в організації, заданою ззовні, або заснованою
на раціональності; в) оцінка відхилень, що перевищують гранично
припустимий рівень, і ступеня їхнього вплив у на аспекти
функціонування організацій; г) виявлення причин даних відхилень
[3, с.15]. Аналогічного підходу, щодо визначення внутрішнього
контролю як діяльності, дотримуються і такі вчені як Жила В.Г.
[4, с.5], Крамаровский Л.М.[6,с. 17], Шпиг А.А. [8, с.7].
Група науковців, таких як: Загородній А.Г., Вознюк Г.Л.,
Партин Г.О. визначають внутрішній контроль як здійснюваний
підприємством процес перевірки виконання всіх управлінських
рішень у сфері фінансової діяльності з метою реалізації фінансової
стратегії та запобігання кризовим ситуаціям, які можуть призвести до
банкрутства цього підприємства. Його здійснюють підрозділи
внутрішнього контролю та фінансової служби підприємства [5, с.132].
Найбільш адекватним суті проблеми визначенням внутрішнього
контролю, на нашу думку, є визначення, відповідно до якого
внутрішній контроль являє собою систему заходів, організованих і
здійснюваних керівництвом підприємства з метою найбільш
ефективного виконання всіма працівниками своїх обов’язків при
здійсненні господарських операцій та досягнення їх законності та
економічної доцільності.
Впровадження нових інформаційних технологій призводить до
значних змін системи обліку, контрольного середовища, виникнення
нових засобів контролю, зокрема, загальних і спеціальних засобів
контролю за середовищем комп’ютерної обробки даних (далі КОД). У
число найбільш істотних характеристик систем автоматизованого
обліку, які слід брати до уваги при створенні або вивченні системи
внутрішнього
контролю
підприємства,
входять
жорсткість,
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формальність, однорідність, складність і швидкість.
Проведений аналіз дозволив узагальнити і систематизувати
ризики, обумовлені наявністю складної середовища КОД, і визначити
можливі шляхи їх усунення (табл. 1).
Таблиця 1
Ризики, обумовлені наявністю складного середовища КОД і можливі
шляхи їх усунення
№
з\
п

1.

2.

Організаційні зміни в
системі обліку і
документообігу
Введення первинної
інформації здійснюється не
тільки співробітниками
бухгалтерії, а й інших
підрозділів, що виконують
крім облікових інші
функції
Інформація відразу стає
доступною в режимі on-line
широкому колу
співробітників різних
підрозділів і керівництву
підприємства, оскільки
звіти заносяться з
корпоративної бази даних,
а не з відповідних
підрозділів

Ризик, що вноситься в
СВК

Шляхи усунення

Можливість введення
помилкової інформації
або інформації з
некоректно складених
первинних документів

Слід максимально формалізувати
процес введення інформації для
запобігання помилок і
фальсифікацій. Необхідне
підвищення рівня знань
персоналу в області
інформаційних технологій

Неперевірені
(помилкові дані)
можуть
використовуватися для
потреб управління,
потрапляти в звіти

Контроль повинен стати більш
оперативним, необхідні розробка
і застосування нових
контрольних процедур

3.

Перехід на єдину базу
даних для всіх підрозділів
підприємства

Можливий витік або
несанкціонована зміна
інформації,
шахрайство з
використанням
комп'ютерів

4.

Обробка інформації
здійснюється по
заздалегідь заданих
алгоритмах

При неправильному
складанні певного
алгоритму
підвищується
ймовірність системних
помилок

5.

Значна частина документів
зберігається на машинних
носіях. У деяких випадках
документи на паперовому
носії відсутні

Наявний потенційний
ризик спотворення або
втрати даних в
результаті збоїв у
роботі обладнання

155

Слід забезпечити захист даних
від несанкціонованого доступу,
обмежити можливості
редагування інформації, особливо
постійного (нормативнодовідкового) характеру
Необхідна наявність спеціаліста
(групи фахівців), функцією якого
є методологічна підтримка
використовуваних програмних
засобів. Необхідно передбачити
можливість змінювати програмне
забезпечення
Необхідно забезпечити
копіювання бази даних. Для
супроводу програмних засобів
бажано в структурі підприємства
сформувати окрему комп'ютерну
службу
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При формуванні та вивченні системи внутрішнього контролю
підприємства слід враховувати не лише ризики, що вносяться до неї
середовищем КОД, а й створювані нею нові можливості. Поділ
бухгалтерського обліку на фінансовий та управлінський призводить
до виділення двох відповідних підсистем у системі внутрішнього
контролю: внутрішнього фінансового контролю та внутрішнього
управлінського контролю. Оскільки для управлінського обліку
порівняно з фінансовим притаманна велика оперативність і
аналітичність, він більш чутливий до рівня автоматизації. Отже,
можна зробити висновок, що однією зі складових системи
внутрішнього управлінського контролю на сучасному підприємстві
повинна стати інформаційна система, що своєчасно забезпечує
керівників підприємства необхідної інформацією і включає в себе
ефективні підсистеми внутрішньої звітності, бюджетного контролю,
аналізу альтернативних рішень і прогнозування (особливо щодо
грошових коштів і прибутку). Такі системи передбачають, перш за
все, наявність ефективних методик калькуляції та віднесення витрат.
Організація внутрішнього управлінського контролю за сегментами
бізнесу та центрами відповідальності, поточний моніторинг
собівартості і фінансових результатів у принципі можливі тільки на
основі впровадження сучасних комп’ютерних інформаційних систем.
Таким чином, в якості основних напрямків побудови та вивчення
систем внутрішнього контролю в середовищі КОД необхідно виділити
наступні:
- розширення можливостей внутрішнього управлінського
контролю в частині охоплення більшої кількості об’єктів з
урахуванням всього спектру функціональних характеристик сучасних
комп’ютерних інформаційних систем;
- розробка системи внутрішніх стандартів підприємства, що
регламентують функціонування внутрішнього контролю;
- створення методик вивчення системи внутрішнього контролю
та визначення ризику засобів внутрішнього контролю при наявності
складного середовища КОД, що використовуються в процесі
планування аудиторських перевірок.
Отже, проведене дослідження дозволило зробити висновок, що
контроль являє собою управлінську діяльність, завданням якої є
кількісна та якісна оцінка й облік результатів роботи організації.
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Основними напрямками побудови та вивчення систем внутрішнього
контролю в середовищі КОД є наступні: вдосконалення процесу контролю
як функції управління з урахуванням всього спектру функціональних
можливостей сучасних комп’ютерних інформаційних систем; розробка
системи внутрішніх стандартів підприємства, що регламентують систему
внутрішнього контролю; створення методик вивчення та оцінки загальних і
спеціальних засобів контролю в середовищі КОД, що використовуються в
процесі проведення аудиторських перевірок.
Список використаних джерел:
1. Андреев В.Д. Практический аудит: [справ. пособ.] / В.Д. Андреев. – М.:
Экономика, 1994. – 366 с.
2. Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм /
И.А. Белобжецкий. – М.: ―Финансы и статистика‖, 1989. – 256 с.
3. Бурцев В.В. Внутренний аудит компании: вопросы организации и
управления / В.В. Бурцев // Управление финансами предприятия. – 2003. – № 4. –
С. 35-49.
4. Жила В.Г. Ревизия и аудит / В.Г. Жила. – К.:МАУП, 1998. – 96 с.
5. Загородній А.Г. Облік і аудит: [ Термінолог. словник] / А.Г. Загородній, Г.Л.
Вознюк, Г.О.Партін. – Львів: ―Центр Європи‖, 2002. – 671с.
6. Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль /Л.М. Крамаровский. – М: Финансы,
1970. – 312 с.
7. Максімова
В.Ф.
Загальний
підхід
до
організації
системи
внутрішньогосподарського контролю// Вісник ЖІТІ.-2002.- №21.-С.174.
8. Шпиг А.А. Контрольные функции централизованной бухгалтерии торга /
А.А. Шпиг. – М.: Экономика,1977. – 123 с.

УДК 332:2
Вольська А.О.,
к.е.н., доцент
Подільський державний аграрно- технічний університет,
м. Кам’янець-Подільський
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
В статті розглянуто основні проблеми впровадження ефективного
землекористування в Україні. Обґрунтовано напрями вдосконалення державного
управління земельними ресурсами та землекористуванням, в т.ч. перехід до сталого
(збалансованого) землекористування.
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The paper considers the main problems of implementing effective land use in
Ukraine. The directions of improvement of public land management and land use, including
transition to a sustainable (balanced) land use.
Keywords: land, land, land resources, sustainable (balanced) land use.
В статье рассмотрены основные проблемы внедрения эффективного
землепользования в Украине. Обоснованы направления совершенствования
государственного управления земельными ресурсами и землепользованием, в т.ч.
переход к устойчивому (сбалансированному) землепользованию.
Ключевые слова: земля, землепользования, земельные ресурсы, постоянное
(сбалансированное) землепользования.

Земля є одним із основних природних ресурсів країни і
найважливішим чинником економічного зростання нарівні з
трудовими ресурсами, капіталом і науково-технічним прогресом [4, с.
17].
Земля як ресурс у сільськогосподарському виробництві має
особливе значення серед матеріальних умов, необхідних для життя
людей, відіграє не тільки економічну, а й політичну роль у розвитку
суспільства, і від її раціонального та ефективного використання
залежить добробут народу.
Із 60,3 млн гектарів загальної площі України – 69,0% припадає
на сільськогосподарські угіддя. Частка земельних ресурсів у складі
продуктивних сил держави становить понад 40 %. У ресурсній
забезпеченості сільськогосподарського виробництва земля становить
40-44%, трудові ресурси займають 38-39%, основні виробничі фонди
та оборотні засоби – 20-21 %.
В Україні високий рівень освоєння життєвого простору: до
господарського використання залучено більш як 92% її території. В
останні роки особливо загострилася проблема погіршення якісного та
екологічного стану сільгоспугідь.
Структурна та екологічна незбалансованість земельного фонду
суттєво погіршує ефективність використання та охорони земель. У
складі сільгоспугідь частка ріллі в середньому по Україні становить
78,0%. Найвищий рівень розораності сільгоспугідь у Херсонській
області – 90,2%, Черкаській – 87,6, Кіровоградській – 86,4%, а
найменший – в Закарпатській – 44,3%, Івано-Франківській – 60,3 та
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Львівській – 62,9% областях [1].
Проблематика в ефективному землекористуванні та перехід до
сталого (збалансованого) землекористування набуває особливої
актуальності в умовах екологічної нестабільності.
Прагматикою і проблематикою даного питання займаються
вітчизняні вчені, серед яких А.Третяк, О.Гуторов, М.Щурик,
М.Хвесик,
В.Борщевський,
Й.Дорош,
О.Дорош,
В.Другак,
Л.Новаковський, Х.Притула, О. Котикова, Д.Бабміндра, С. Булигіна,
Д.Добряк, А.Сохнич та інші.
Підвищення
еколого-економічної
ефективності
системи
землекористування є суттєвим чинником поліпшення соціальноекономічного стану держави в цілому. Метою землекористування є
одержання користі, найвищого ефекту від землі за дотриманням вимог
збереження й поліпшення її корисних властивостей. Зазначимо, що
земельна реформа, не зважаючи на певні позитивні досягнення, не
призвела
до
ефективного
відновлення
екологобезпечного
землекористування та ефективного використання земель.
Використання земель у вітчизняному сільському господарстві
протягом тривалих років характеризується низькою продуктивністю.
Відповідно, потреби країни у сільськогосподарській продукції
забезпечуються переважно за рахунок високої інтенсивності
використання земельних угідь. Розораність сільськогосподарських
угідь в Україні є найвищою у світі і поряд із потужним техногенним
навантаженням це призводить до різкого порушення співвідношення в
агроландшафтах між ріллею і природними комплексами (луки і
пасовища, ліси, водойми) в структурі земельних угідь. Науковцями
обгрунтовано, що оптимально для України на один гектар орної землі
повинно бути 1,6 га пасовищ та 3,5 га лісних угідь. Сьогодні ми маємо
0,2 га пасовищ і 0,3 га лісів відповідно. Тобто, для екологічно
безпечного використання земель, щоб вони не втрачали свою
родючість,– потрібно приблизно у вісім разів збільшити площі
пасовищ і в дванадцять разів збільшити площі заліснення.
Через високу інтенсивність використання земельних ресурсів у
сільському господарстві виникають дефляція і виснаження
ґрунтів, переущільнення, підкислення, заболочування, оглеєння,
руйнація гідрографічної мережі, природне й техногенне спустелення,
зникають малі річки, замулюються природні та штучні водойми, а
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відтак – загострюються екологічні проблеми, що вийшли вже за межі
галузі сільського господарства й набули загальнодержавного
значення. Щорічні втрати родючості ґрунту сягають 15-20 тонн з
гектара [5].
Забезпечення відтворення і підвищення родючості ґрунтів
передбачає впровадження у практику систем екологобезпечних
ґрунтозахисних технологій обробітку ґрунту, адаптованих до
зональних особливостей із залученням систем біологічного захисту
рослин та використанням альтернативних мінеральним добрив;
порційного внесення азотних добрив протягом вегетації на основі
даних рослинної діагностики; високоякісного виконання всіх
технологічних операцій, забезпечення якого передбачає підвищення
фондооснащеності господарства та фондоозброєності праці у
господарстві за рахунок поновлення активної частини основних
виробничих
фондів,
тобто
збільшення
інвестицій
у
сільськогосподарське виробництво.
Однією з основних причин, що призвели до негативних
тенденцій у відтворенні та використанні земельних ресурсів у
сільському господарстві є повільні темпи проведення аграрної
реформи та недостатність позитивного результату від її
впровадження, а також відсутність на державному, регіональному,
господарському рівнях належного планування використання земель.
Прикладом цього являється те, що частина сільськогосподарських
угідь, перебувають у оренді. Однак за діючих договірних відносин
оренди земель сільськогосподарського призначення практично не
існує механізму відповідальності за збереження якості ґрунту, ведення
протиерозійного землеробства та оптимізації землекористування.
На цей час гострою є потреба в обмеженні площ
сільськогосподарських культур, які завдають шкоди родючості
ґрунтів. У світі така практика існує. Однак в Україні наразі немає
дієвих механізмів, які б унеможливлювали нерозумне використання
ріллі з точки зору завдання шкоди саме родючості.
Відсутність на сільськогосподарських підприємствах обліку
вартостей екологічних ресурсів сприяє підвищенню екстернального
впливу на місцеві громади. Слід зауважити, що ціллю впровадження
інноваційних технологій у виробництво є підвищення продуктивності
та отримання більшого доходу підприємства. Тому, при впровадженні
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інноваційних технологій необхідно проводити оцінку впливу цих
технологій на навколишнє середовище та запроваджувати механізми
управління ресурсами загального вжитку, такими як вода, повітря,
простір [2].
Розглядаючи проблеми у використанні земельних ресурсів не
можна оминути питання права власності на землю. Характер власності
на землі і режим її функціонування залежить від історичних умов
розвитку економіки країни, специфіки національних особливостей,
світових тенденцій трансформації форм власності на землю, рівня
забезпеченості земельними ресурсами. Для людей завжди є важливим
володіти землею та захищені права на неї. Забезпечення гарантій прав
власності та створення справедливої системи розподілу земельних
ресурсів – завдання сучасної держави і є підґрунтям стабільності.
Власність на землю є відносинами між людьми з приводу
належності земель, земельної ділянки. Вони проявляються у тому, що
в однієї людини ставлення до певної земельної ділянки як до своєї, а в
інших – як до чужої. Належність – це відношення, входження чогонебудь чи кого-небудь до складу чого-небудь чи кого-небудь яке
властиве всім предметам і більшості явищ природи.
Основним цілями вдосконалення державного управління
земельними ресурсами та землекористуванням як економічної функції
права власності на землю є: охорона й поліпшення земельних
ресурсів; охорона навколишнього середовища й формування
сприятливих умов для життя людей; створення системи розподілу
земель на користь найбільш ефективних варіантів використання з
урахуванням не тільки індивідуальних витрат і вигод, але і
суспільних; формування системи гарантування прав на землю;
перерозподіл доходів від використання земельних ресурсів [4, с. 125].
Відповідно до визначених цілей формуються і напрями
державного регулювання: впровадження методів економічного впливу
на землекористувачів, а також природоохоронне і земельне
законодавство, контроль за використанням і розпорядженням
земельних ресурсів, збереження важливих територій методами
землевпорядного та містобудівного регулювання, встановлення
земельних і екологічних платежів, адекватних природній цінності та
ступеню впливу землекористувачів на ресурси і контроль за їх
сплатою, ефективне використання, розпорядження державними та
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комунальними земельними ресурсами та ін.
Регулювання земельних відносин – це насамперед, динамічне
управління, що пов’язується з проблемою рівноваги або стійкості
агросфери економіки взагалі та враховує випадкові та періодичні
зміни у системі земля – держава – приватний власник. Регулювання
земельних відносин має у своїй основі регулювання поведінки людей
(приватних землевласників, агропідприємців), яке здійснюється за
допомогою фінансово-економічних важелів.
Аналіз сучасного землекористування в країні доводить
необхідність концептуальних засад створення збалансованої системи
управління землекористуванням через еколого-економічні засади, а
саме збереження природного, екологічно, ресурсного потенціалу
земельних ресурсів з підвищенням ефективності їх використання та з
врахуванням сучасних вимог до охорони навколишнього середовища і
відповідно розумних потреб людей.
На думку академіка А.Третяка «Перехід на сучасні методи та
інструменти управління землекористуванням дозволить реалізувати
принципи сталого розвитку та зберігати навколишнє середовище при
одночасному підвищенні ефективності використання інвестиційнопривабливих земель [3, с. 18].» До таких методів відносять:
оптимізацію розподілу земельних ресурсів за цільовими напрямками
використання, зонування земель, встановлення обмежень у
використанні
земель,
органічне
землеробство,
економічне
обґрунтування шляхів розвитку землеробства.
Цінність землі і важливість ефективного землекористування
зростає у зв'язку з скороченням світових площ продуктивних земель,
сталим приростом населення у світі, виснаженням водних ресурсів,
прогресуючою ерозією ґрунту, зменшенням площ лісових насаджень,
скороченням кількості мінерально-сировинних ресурсів та гостра
продовольча криза (з 6,7 млрд. жителів планети близько 1 млрд.
людей недоїдають). Розвиток землекористування України повинен
враховувати світові тенденції, адже за повного використання
агроекологічного потенціалу земельного фонду реальним є
збільшення виробництва продовольства у 2-3 рази, внаслідок чого
Україна може зайняти провідне місце в світовій економіці.
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МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ В
СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ
ПІДПРИЄМСТВА
В статті розкрито суть понять «адміністративний облік» та
«адміністративний аудит». Особлива увага приділена висвітленню їх значення в
системі адміністративного контролю підприємства. Виділено об’єкти, предмети та
принципи їх здійснення.
Ключові слова: адміністративний менеджмент, адміністративний облік,
адміністративний аудит, адміністративний контроль, підсистема управління
підприємством.
The paper presents the essence of concepts "administrative records" and
"administrative audit". Particular attention is paid to the importance of the system of
administrative control in the company. Selected objects, objects and principles of
implementation.
Keywords: administrative management, administrative records, administrative audit,
administrative control subsystem management.
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В статье раскрыта суть понятий «административный учет» и
«административный аудит». Особое внимание уделено освещению их значения в
системе административного контроля предприятия. Выделены объекты, предметы
и принципы их осуществления.
Ключевые слова: административный менеджмент, административный учет,
административный аудит, административный контроль, подсистема управления
предприятием.

В сучасних умовах економічної невизначеності відчувається
гостра необхідність в аналізі можливостей адміністративного
контролю по зниженню всіх видів комерційних ризиків діяльності
підприємства. Проблемам дослідження змісту адміністративного
обліку та адміністративного аудиту присвячені роботи вчених, таких
як Дишкант І.Д., Іващенко О.С., Максимцов М. М., Мікрюков В.А.,
Панкратов Л.А., Суворов С.П., Федченко Т.В., Ханенко М.Е.,
Шишкіна К. та інших. Водночас, методичний інструментарій, предмет
та принципи реалізації залишаються недостатньо вивченими, що
свідчить про актуальність дослідження.
На сьогодні відсутня єдина точка зору на сутність
адміністративного контролю і його місця в системі адміністративного
менеджменту підприємства в цілому. Також є неповністю вивченим
інструментарій контролю системи адміністративного менеджменту. З
метою розкриття суті адміністративного контролю розглянемо
підходи науковців до трактування даної дефініції. Під
адміністративним контролем пропонують розуміти всі види
діяльності, спрямованої на отримання інформації про ефективність
функціонування і поточний стан керуючої системи організації [1].
М. М. Максимцов вважає, що адміністративний контроль – це
контроль відповідності реальних повноважень керівника (виконавця),
повноважень, зафіксованим в документах, що регламентують
діяльність організації [3, с. 61]. Проте, на нашу думку,
адміністративний контроль є ширшим поняттям. Так, в загальному
адміністративний контроль – це функція адміністративного
менеджменту, що спрямована на визначення поточного (фактичного)
стану керуючої підсистеми системи менеджменту підприємства і
пошук відхилень від запланованого стан з метою прийняття
управлінських рішень щодо удосконалення системи управління
підприємством.
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Як і контроль в цілому, так і адміністративний контроль повинні
здійснюватися за певними принципами [1]:
1. Принцип ключових елементів контролю спирається на
положення, за яким стандарти є елементом планування.
2. Принцип місця контролю полягає в тому, щоб керівник
організації з'ясував, в яких структурних підрозділах організації
відбуваються дії, що мають вирішальне значення для досягнення цілей
функціонування.
3. Принцип дотримання термінів контролю дозволяє більш
ефективно і своєчасно використовувати отриману в процесі
здійснення контрольної діяльності інформацію і швидко реагувати на
зміни.
4. Принцип самоконтролю полягає в наданні працівникам фірми
можливості самим здійснювати оцінку результатів власної діяльності і
своєчасно вносити в неї необхідні корективи.
До всіх систем контролю незалежно від їх виду висуваються
певні вимоги, дотримання яких є важливою умовою ефективності їх
функціонування. До них належать такі: формування переліку окремих
об'єктів для кожного підрозділу контролю; розробка рекомендацій,
норм, стандартів з метою виконання підприємством і його
підрозділами встановлених завдань; здійснення оцінки одержаних
результатів; забезпечення розробки рекомендацій щодо ліквідації на
підприємстві негативних явищ [4].
Реалізація адміністративного контролю здійснюється через
сукупність інструментів, що використовуються для оцінки процесів і
явищ, що відбуваються в системі управління організації. Основними
інструментами адміністративного контролю є бюджетний контроль,
управлінський (адміністративний) аудит, статистичне спостереження,
особисте спостереження, доповіді та наради. Зупинимося детальніше
на розгляді суті таких складових механізму адміністративного
контролю як адміністративний облік та адміністративний аудит.
Становлення та розвиток внутрішнього аудиту відбувалося за
двома напрямами: адміністративний аудит (аудит системи управління)
та операційний аудит. До того ж аудит операційний розвивався більш
ефективно, аніж адміністративний [5]. Управлінський аудит, на думку
авторів [5], є одним з видів внутрішнього аудиту, що являє собою
діагностичне дослідження управлінських технологій з метою
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визначення їх фактичної ефективності та внесенні необхідних
коректив в управлінський процес на основі методології управлінської
діяльності та розроблених робочих завдань [5].
Згідно ще одного з підходів адміністративний аудит являє собою
сукупність контрольних дій, що дозволяють отримати об'єктивну та
своєчасну інформацію про поточний стан і функціонування системи
управління організації [1].
На думку Федченко Т.В., Іващенко О.С., внутрішній
адміністративний аудит (адміністративний аудит) – це форма
внутрішнього контролю, що є комплексом експертно-аналітичних
оцінок, перевірочних і інших форм контрольних заходів, що
направлені на діяльність об’єкта контролю та його посадових осіб, що
пов’язано з прийняттям ними управлінських рішень та виконання
функцій у відповідності з нормативно-правовими, адміністративними,
розпорядчими та іншими актами на предмет виявлення ефективності
діяльності чи адміністрування об’єкта контролю та підготовки
рекомендацій щодо удосконалення управлінських процесів залежно
від характеру виявлених проблем [6]. Цей підхід є всеохоплюючим та
комплексним.
Не зважаючи на наявність різних поглядів щодо трактування
дефініції «адміністративний аудит», всі вони зводяться до того, що це
інструментарій прийняття обґрунтованих рішень менеджментом
підприємства
і
його
власниками.
Основними
об'єктами
адміністративного аудиту є: місія, цілі та завдання організації; закони
і принципи формування, розвитку й функціонування організації;
стратегії організації; функції організації; структура організації;
технології управління; внутрішні і зовнішні комунікації; управлінські
рішення; інформаційні технології; системи документообігу [1].
До основних принципів адміністративного аудиту відносять:
1. Принцип виділення головного свідчить, що при проведенні
адміністративного аудиту суб'єкт контролю має акцентувати свою
увагу на головних, ключових моментах і не відволікатися на вивчення
другорядних чинників.
2. Принцип відповідності вимагає, щоб професіоналізм
працівника, що становить аудиторський висновок, відповідав ступеня
складності вказаного висновку.
3. Принцип енциклопедичності припускає, що в групі
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працівників, що становлять аудиторський висновок, необхідно мати
спеціаліста широкого профілю в області формування і
функціонування системи управління, здатного зіставити облікові дані
з існуючими стандартами.
4. Принцип повноти полягає в наступному: чим точніше і
достовірніше потрібно висновок про стан системи управління, тим
більше її елементів повинно бути піддано контролю.
5. Сутність принципу системності полягає в тому, що при
проведенні аудиту необхідно враховувати взаємний вплив елементів
системи управління.
6. Значення принципу централізації зводиться до того, що всі
аудиторські висновки по окремих елементах системи управління повинні
стікатися до одного фахівця для складання об'єктивного і обгрунтованого
загального висновку.
7. Принцип стандартизації свідчить, що за кожною формою
контролю елементів системи управління повинен стояти відповідний
стандарт.
8. Принцип своєчасного використання контрольованих даних
вимагає, щоб аудитору вчасно надавалася достовірна інформація про
стан системи управління.
Важливе місце у системі адміністративного контролю належить
адміністративному обліку. В сучасних умовах господарювання
неминучою є поява управлінського (адміністративного) обліку як
самостійного напряму економічної діяльності, що пов'язаний з
вивченням системи управління. Адміністративний облік являє собою
систему комплексного обліку витрат і доходів, нормування, контролю та
аналізу. Цей процес включає в себе виявлення, вимір, збір, аналіз,
підготовку, інтерпретацію, передачу та прийом інформації [3, с. 63].
На думку А.К. Шишкіна, В.А. Мікрюкова, І.Д. Дишканта,
адміністративний облік – це частина інформації, що надається
бухгалтерським, виробничим та кадровим обліком та призначена для
внутрішнього використання як основа для проведення багатофакторного
аналізу діяльності організації [6]. До інформації адміністративного обліку
висуваються наступні вимоги: вона повинна бути корисна для прийняття
управлінських рішень, привертати увагу менеджерів до сфер
потенційних ризиків та об’єктивно оцінювати роботу менеджерів
підприємства. Заслуговує на увагу наступна статистика, 20-30% всієї
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інформації адміністративного обліку – це облікова інформація, а частка
економічного аналізу – 70-80% [3, с. 63].
Предметом адміністративного обліку є усі об’єкти, що беруть
участь в процесі управління діяльністю організації (виробничі ресурси та
господарські процеси). Методичний інструментарій управлінського
обліку включає в себе такі основні елементи як: документування,
інвентаризація, угруповання і узагальнення контрольних рахунків,
планування, нормування, лімітування, контроль та аналіз.
Адміністративний облік слугує лише інтересам підприємства, що є
його особливістю. Організація адміністративного обліку на підприємстві
відбувається на основі певних принципів, серед яких:
- управлінський (адміністративний) облік спрямований на
майбутнє, у зв'язку з чим поєднується з бюджетуванням;
- в управлінському обліку зосереджується увага на конкретних
сегментах господарської діяльності (тобто на окремих видах продукції,
яку виробляють і реалізують на певних сегментах ринку і території збуту,
а також на різних рівнях управління);
- при організації адміністративного обліку керуються
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та
іншими нормативними документами в межах забезпечення
неупередженої звітності для користувачів;
- адміністративний облік, як правило, децентралізований та
забезпечує інформацією керівників структурних підрозділів.
З принципами адміністративного обліку тісно пов’язані його
функції:
1. Забезпечення необхідною інформацією керівників усіх рівнів
управління.
2. Формування інформації, необхідної для здійснення
комунікаційних зв'язків між рівнями управління та структурними
підрозділами організації.
3. Оперативний контроль і оцінка результатів діяльності окремих
структурних підрозділів та організації в цілому.
4. Перспективне планування і координація розвитку підприємства в
майбутньому на основі аналізу фактичних результатів діяльності
підприємства.
Таким чином, результати адміністративного аудиту та обліку дадуть
змогу керівництву пересвідчитися, що підприємство функціонує згідно
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обраної політики та стратегії розвитку. Саме адміністративний облік та
аудит стають в теперішній час джерелом інформації, що допомагають
менеджменту підприємства та власникам об’єктивно оцінювати реальне
становище підприємства на ринку та приймати обґрунтовані управлінські
рішення.
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СУТНІСТЬ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ
У статті розкрито сутність поняття «дистанційне навчання» та
розглянуті можливості застосування інтернет-технологій для дистанційного
навчання.
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The article deals with the essence of the concept of "distance learning" and
discussed the possibility of using Internet technologies for distance learning.
Keywords: information technology, distance education, online, on-line learning.
В статье раскрыта сущность понятия «дистанционное обучение» и
рассмотрены возможности применения интернет-технологий для дистанционного
обучения.
Ключевые слова: информационные технологии, дистанционное образование,
интернет, он-лайн обучение.

Тенденції розвитку сучасного суспільства, його яскраво
виражена інформатизація пояснюють необхідність усе більш
широкого використання інформаційних технологій у сфері освіти.
Змінюється сама парадигма освіти. Велика роль надається методам
активного пізнання, самоосвіті, дистанційним освітнім програмам.
Інформаційні технології в навчальному процесі – це не тільки
використання мультимедійних засобів та Інтернет-технологій на
лекціях, семінарах, практичних заняттях, комп’ютеризація бібліотек, а
й створення такого інформаційно-освітнього середовища, яке
забезпечує різноманітні інформаційні потреби тих, хто навчає, і тих,
хто навчається.
На сьогодні як студентів, так і викладачів необхідно заохочувати
до більш активного відвідування освітніх порталів з метою
ефективного використання інформаційних ресурсів навчального,
навчально-методичного, довідникового призначення. Особливістю
таких порталів є те, що користувач за допомогою веб-інтерфейсів,
системи пошуку та навігації, баз даних тощо має доступ як до
інформації, яку розміщено на самому порталі, так і до інформації, яку
розміщено на інших порталах і сайтах [1].
Використання інформаційних технологій, зокрема Інтернетресурсів, на заняттях у вищій школі досліджували Свиридюк В.П.,
Федюк Г.М., Корбут О.Г., Медкова О.М., Боремчук Л.І., Самойленко
О.М. та інші, але проблема застосування Інтернет-технологій у
навчально-виховному процесі ще не вивчена достатньою мірою
Перспективним напрямком упровадження ІТ в освіту є
організація дистанційного навчання. Термін «дистанційне» або онлайн навчання означає «віддалене», тобто навчання без
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безпосереднього контакту викладача і студента. Інформаційні
технології на нинішньому етапі розвитку надають значну свободу у
виборі засобів для дистанційного навчання. Термін дистанційне
навчання, також як і он-лайн навчання трактується в досить широко
(табл. 1).
Таблиця 1
Трактування поняття «дистанційна освіта»
Автор
Свиридюк В.П.
[2]

Корбут О.Г.
[3]

Медкова О.М.
[4]

Боремчук Л.І.
[5]

Визначення
Дистанційне навчання – це особлива індивідуальна
форма навчання, яка базується на використанні
інформаційно-телекомунікаційних технологій з метою
організації повноцінного навчально-виховного процесу
незалежно від того, на якій відстані знаходяться
суб’єкти навчання
Дистанційне навчання - сукупність технологій, що
забезпечують доставку студентам основного обсягу
навчального
матеріалу,
інтерактивна
взаємодія
студентів і викладачів у процесі навчання, надання
студентам
можливості
самостійної
роботи
з
навчальними матеріалами, а також у процесі навчання.
Дистанційне навчання – особлива індивідуальна
форма навчання за допомогою комп’ютера та
комп’ютерних технологій з метою організації
повноцінного навчального процесу. В основі цих
технологій – інтерактивний взаємозв’язок
між
викладачем та студентами, який відбувається
незалежно від того, на якій відстані вони знаходяться.
Дистанційне навчання - це взаємодія викладача та
студента між собою на відстані, що висвітлює всі
притаманні навчальному процесу компоненти (мета,
зміст, методи, організаційні форми, засоби навчання),
специфічними засобами Інтернет-технологій. Це форма
і технологічний комплекс, що ґрунтується на
принципах відкритого навчання, широко використовує
комп’ютерні навчальні програми різного призначення,
створює за допомогою сучасних телекомунікацій
інформаційне освітнє середовище як простір для
доставки навчального матеріалу та спілкування й надає
всі можливості для отримання навчальних результатів
найвищої якості.
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Продовження табл. 1
Федюк Г.М.
[6]

Самойленко
О.М.
[7]

Сташевський З.,
Буряк Н.
[8]

Дистанційне навчання – цілеспрямований процес
діалогової, асинхронної або синхронної взаємодії
викладача і студентів між собою та засобами навчання,
індиферентний до їх розташування у просторі та часі.
Дистанційне навчання - це навчання, у процесі якого
надання істотної частини навчального матеріалу і
більша частина взаємодії з викладачем здійснюються з
використанням сучасних інформаційних технологій:
супутникових зв'язків, комп'ютерних телекомунікацій,
національного й кабельного телебачення, мультимедіа,
навчальних систем
Дистанційне навчання тлумачиться як організація
навчального
процесу,
при
якій
відбувається
цілеспрямована безпосередня або опосередкована
взаємодія охочого до навчання та викладача,
розділених у просторі або в часі, що здійснюється на
основі сучасних інформаційних технологій, насамперед
з використанням засобів телекомунікацій та мережі
Інтернет.

Отже, під дистанційним навчанням розуміють і спілкування
студента з викладачем, і розсилку завдань, і освіта за допомогою
форумів і чатів, і різні види складання іспитів у формі електронних
тестів.
Основна мета дистанційного навчання - дозволити вчитися всім
бажаючим, у кого є прагнення одержати професію. Інтерес до даної
технології навчання полягає не тільки в бажанні одержати освіту, але
й у тому, що інформаційні технології впроваджуються в наше
повсякденне життя.
Учасники круглого столу з питань благодійництва
«RevolutiOnline.edu - онлайн-освіта міняє світ», що пройшов 24 січня
2013 р. в швейцарському Давосі відзначали, що дистанційна освіта це тренд нового часу. Тренд, який дає людині не тільки географічну
свободу і мобільність навчання, але що саме головне - доступ до
найновішої інформації провідних університетів світу.
Співзасновник однієї з найбільших сьогодні освітніх інтеренетплатформ Coursera Дафні Коллер підкреслює, що безперечна перевага
дистанційної освіти - рівний доступ для всіх людей - незалежно від їх
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матеріального становища, національності, місця проживання та стану
здоров’я [9].
Мигович С.М., провівши аналіз вітчизняної та зарубіжної теорії
та практики дистанційного навчання відзначив характерні
особливості, притаманні дистанційній освіті:
- гнучкість – студенти займаються у зручний для себе час, у
зручному місці і в зручному темпі. Кожен може вчитися стільки,
скільки йому особисто необхідно для освоєння матеріалу й отримання
необхідних знань за обраними дисциплінами;
- модульність – в основу програм дистанційної освіти
закладається модульний принцип. Це дозволяє з набору незалежних
навчальних курсів формувати навчальний план, що відповідає
індивідуальним чи груповим потребам;
- паралельність – навчання може проводитися при поєднанні
основної професійної діяльності з навчанням, тобто «без відриву від
виробництва» ;
- віддаленість – відстань від місця знаходження студента до
освітньої установи (за умови якісної роботи зв’язку) не є перешкодою
для ефективного освітнього процесу;
- асинхронність – в процесі навчання студент і викладач
працюють за зручним для кожного розкладом;
- охоплення – цю особливість іноді називають також
«масовістю», кількість студентів не є критичним параметром;
- рентабельність – під цією особливістю мається на увазі
економічна ефективність дистанційного навчання;
- викладач – мова йде про нову роль та функції викладача;
- студент – вимоги до студента істотно відрізняються від
традиційних;
- НІТ (нові інформаційні технології) – у системі дистанційної
освіти використовуються всі види інформаційних технологій, але
переважно нові інформаційні технології – комп’ютерні мережі,
мультимедійні системи тощо;
- соціальність – дистанційна освіта певною мірою знімає
соціальну напруженість, забезпечуючи рівні можливості отримання
освіти незалежно від місця проживання і матеріальних умов;
- інтернаціональність – дистанційна освіта забезпечує зручну
можливість експорту та імпорту освітніх послуг [10].
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Глобальна мережа Інтернет успішно використовується для цілей
навчання школярів та студентів в усьому світі. Вже існує кілька
онлайн-платформ провідних ВНЗ світу, що конкурують між собою
уже в просторі Інтернет. Представники Гарвардського Університету і
Массачусетського технологічного інституту на прес-конференції в
Кембриджі (США) оголосили про запуск спільного проекту
дистанційного онлайн-навчання edX. Під онлайн-навчанням ідеологи
проекту розуміють не просто відеокурси лекцій, а цілий комплекс
дистанційних уроків, що включає тести, спілкування в групах та
контроль з боку викладача. За словами творців edX, основним
пріоритетом для них є поліпшення якості очної освіти. Планується, що
створена онлайн-система допоможе очним студентам обох ВНЗ краще
освоювати матеріал. Такі програми створені за благодійні кошти,
надаються у користування безкоштовно та набирають шаленої
популярності[11].
Такий підхід до вільного розповсюдження матеріалів тільки
сприяє розвитку університетів, що включились до мережі, та рівному
доступу до освіти будь-кого із різних кінців світу. За словами
фундаторів проектів, це є стрибком у розвитку науки та доступу до неї
у вільному режимі.
«Он-лайн-освіта - виклик університетам, визнає президент
Массачусетського технологічного інституту Рафаель Райф, - це
реальність, з якою повинні рахуватися. І он-лайн-навчання може стати
серйозною частиною навчального процесу. У той же час освіта
складається не тільки з лекцій. Студенти вчаться переконувати, вести
переговори, працювати в командах. І цей спосіб навчання поки не
може бути нічим замінений» [9].
Часто висловлюється думка про те, що будь-якій людині
необхідно надавати альтернативу й свободу вибору освітніх
технологій. Але є переконання, що за дистанційними технологіями майбутнє. Студенти, що навчаються дистанційно, більш адаптовані до
зовнішніх умов, вони більш самостійні, товариські й комунікабельні,
не бояться приймати важливі рішення. [12]
Ефективність дистанційного навчання заснована на тому, що ті,
кого навчають, самі почувають необхідність подальшого навчання, а
не піддаються тиску з боку. Вони мають можливість роботи з
навчальними матеріалами в такому режимі й обсязі, який підходить
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безпосередньо їм. Ефект у значній мірі залежить від того, наскільки
регулярно займається той, хто навчається.
Застосування інтернет-технологій в навчальному процесі –
копітка й безперервна робота, але без такої роботи неможливо
задовольнити інформаційні потреби викладачів і студентів та
забезпечити сучасний рівень якості освітніх послуг.
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Вінницький національний аграрний університет,
м.Вінниця
ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ З ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ –
ШЛЯХ ДО СТАБІЛІЗАЦІЇ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ ВІННИЦЬКОГО
РЕГІОНУ
У статті досліджується сучасний стан енергетичної залежності України,
розвиток та основні проблеми цукрової і спиртової галузі. Окреслено систему
заходів, завдяки яким можливо вивести з кризи цукрову галузь Вінницького регіону,
забезпечивши економічну стабільність та енергетичну незалежність регіону.
Ключові слова: біопаливо, біоетанол, енергетична незалежність, економічна
ефективність, цукрова галузь, меляса, інвестиції, квоти.
This paper examines the current state of Ukraine's energy dependence, development
and main problems of the sugar and alcohol industry. Outlined a set of measures by which
the crisis may bring the sugar industry Vinnitsa region, providing economic stability and
energy independence in the region.
Keywords: biofuels, bioethanol, energy independence, economic efficiency, the
sugar industry, molasses, investment quotas.
В статье исследуется современное состояние энергетической зависимости
Украины, развитие и основные проблемы сахарной и спиртовой отрасли. Определено
систему мер, благодаря которым возможно вывести из кризиса сахарную отрасль
Винницкого региона, обеспечив экономическую стабильность и энергетическую
независимость региона.
Ключевые слова: биотопливо, биоэтанол, энергетическая независимость,
экономическая эффективность, сахарная отрасль, патока, инвестиции, квоты.

Україна відноситься до енергодефіцитних країн. Щорічна
потреба вітчизняного ринку в нафтопродуктах оцінюється на рівні 5,5
млн. т. бензину та 6,5 млн. т. дизельного палива. Забезпеченість
України власними енергоносіями не перевищує 40%.
Сьогодні
особливо
актуальним
виглядає
освоєння
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альтернативних відновлюваних джерел енергії, враховуючи світову
тенденцію до подорожчання нафти і газу та нестабільну політичну
ситуацію. Окрім того, наша країна значно відстає від ЄС в розвитку
біоенергетики. Так, доля біопалива в енергетичному балансі України в
6 разів нища, ніж аналогічний показник в ЄС. Цей факт викликає
особливу стурбованість, враховуючи, що Україна прагне до
енергетичної незалежності.
Питання становлення, розвитку та виробництва біопалива
знаходить відображення у наукових працях Г. Калетніка, М.Роїка,
О.Шпикуляка, Г. Радіонової, О. Лепетухи.
Мета статті – вирішення проблем цукрової та спиртової галузі
Вінницького регіону шляхом виробництва біоетанолу з меляси.
Розвиток біопалива не лише дозволить зменшити енергетичну
залежність країни, а й вивести з кризового стану цукрову галузь,
забезпечити робочими місцями сільське населення та стабільний
економічний розвиток регіону.
Григорій Калетнік вважає, що Україна може повністю
забезпечити свою енергетичну потребу завдяки альтернативним
джерелам енергії, враховуючи можливості нашого земельного ресурсу
і виробництва на ньому біомаси. [5]
За підрахунками науковців, біомаса з 10 мільйонів гектарів
дасть змогу повністю зняти проблему імпорту нафтопродуктів. Ми
можемо відмовитися від імпорту енергоносіїв, як це свого часу
зробила Бразилія. Наші посівні площі у 32 мільйони гектарів дають
змогу це зробити і більш впевнено дивитися у майбутнє. [7]
У аграрному секторі економіки сформовано потужну сировинну
базу, яка здатна забезпечити продовольчу безпеку країни, потреби
експорту та має значний потенціал для виробництва біологічних видів
палива та джерел енергії.
Протягом останніх років Україна щорічно збирає майже 55 млн.
тонн зернових, до 18 млн. тонн цукрових буряків. Близько 80 % від
річного споживання нафтопродуктів в країні можуть бути зроблені як
біопаливо. В Україні в цілому сформовані загальні рамкові умови
розвитку біопалива, які закріплені у ряді законодавчих актів.
У зв’язку із вступом України до Енергетичного Співтовариства
є необхідність імплементації Директиви 2003/30/ЕС Європейського
Парламенту від 8 травня 2003 року щодо сприяння використанню
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біопалива для транспорту. [2] Для забезпечення цих зобов’язань
прийнято Закон України від 19.06.2012 № 4970-VI «Про внесення змін
до деяких законів України щодо виробництва та використання
моторних палив з вмістом біокомпонентів», яким встановлено
поетапне збільшення обов’язкового вмісту біоетанолу при
виробництві бензинів сумішевих. (табл. 1) [4].
За підрахунками Миколи Роїка, найвигідніше в Україні
виробляти біопаливо з цукрових буряків, а точніше – меляси, яка є
побічним продуктом цукрового виробництва.
Таблиця 1
Поетапне збільшення обов’язкового вмісту біоетанолу при
виробництві бензинів сумішевих згідно законодавства (2013-2016 рр.)
Річна потреба в
Роки
Передбачено законодавством біоетанолі та добавок
на його основі
рекомендований вміст
2013 р.
225 тис. тонн
біоетанолу не менше 5 %
обов’язковий вміст
2014-2015 рр.
225 тис. тонн
біоетанолу не менше 5 %
обов’язковий вміст
з 2016 р.
315 тис. тонн
біоетанолу не менше 7 %
В Україні виробляють близько 600 тис. т. меляси. Це дає
можливість отримати 170 тис. т. біоетанолу. Такими обсягами можна
покрити внутрішню потребу в біоетанолі, який йде для
сумішевого бензину (рис. 1). Тому це найкраща сировина з точки зору
ціни, доступності та можливостей України. [8]
На думку Олександра Сеня, виробництво біопалива – не лише
шлях до енергетичної незалежності країни, а й єдиний шлях виходу
цукрової галузі із кризи. Виробництво біоетанолу дасть можливість
говорити про стабільне вирощування цукрового буряку, виробництво
цукру і його використання. [3]
Так, цукрова галузь України, а особливо Вінниччини, як
колишнього «цукрового Донбасу», сьогодні перебувають не в
найкращому стані: заводи банкрутують, звужуються ринки збуту.
На світовому ринку цукру сьогодні перевиробництво більш як
на 6 млн. тонн. Тільки в Україні надлишок становить понад 300 тис.
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тонн. Населення і підприємства Вінницької області разом споживають
в місяць близько 3 тис. тонн цукру, а 9 цукрових заводів області
виробляють 360-440 тис. тонн за сезон.
Окрім того, є й інша проблема: зниження ціни цукру до 4900
грн/тонну при витратах 7000 грн/тонну і більше, що призвело до
збиткової роботи цукрових заводів. Адже державних закупівель
фактично немає, а відправляти цукор на експорт при такій
собівартості не рентабельно. Як наслідок – прогнозоване скорочення
площі посіву цукрових буряків до 350 тис. га в 2013 році, проти 455
тис. га 2012 р. У 2011 році виробляло цукор 14 заводів, а у 2012 році їх
працювало лише 9 із 39 заводів, які колись працювали на Вінниччині.

Рис. 1. Потреба сировини для виробництва 225 тис. тонн
біоетанолу (обов’язковий вміст у бензинах 5 %), тис.тонн
Не врятував ситуацію прийнятий у 2004 році Закон «Про
державну підтримку сільського господарства України». У ньому
цукор ввійшов у перелік об’єктів державного цінового регулювання, з
якого Аграрний фонд повинен формувати державний продовольчий
резерв і передбачав розрахункові ціни. Проте він містив розходження
із Законом «Про державне регулювання виробництва та реалізації
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цукру», який пропагував мінімальні ціни.
Крім того Законами Україну поділили навпіл ще й по
цукристості. Шість областей поставили хрест на буряко-цукровому
виробництві. Східна частина України, за винятком Полтавщини,
цукор-пісок вже не виробляє. Виник логістичний дисбаланс: Захід
«підсолоджує» життя Сходу. Хоча без єдиної стратегічно
обґрунтованої
програми
розташування
буряко-цукрової
промисловості ще й не такі перекоси можуть виникнути.
З травня 2008 року з набуттям статусу повноправного члена у
Світовій організації торгівлі падіння цукрової галузі нашої країни
значно прискорилось. Це пояснюється тим, що Україна взяла на себе
зобов’язання запровадити імпортну тарифну квоту на ввіз на свій
ринок 260 тис. тонн цукру-сирцю з тростини за пільговим тарифом
2%. Ця квота у 2010 році була доведена до 267 тис. тонн, а на 2011 рік
вона становила 267,8 тис. тонн. Крім того, згідно зобов’язанням перед
СОТ, Україні було заборонено закупати цукор-сирець до держрезерву.
Вказаний вид продукції повинен вільно переміщуватись на ринку.
Європейська практика показує, що провідні цукровиробники Німеччина та Франція - віддають перевагу власному дорогому
буряковому цукру перед дешевим тростинним і не беруть його навіть
за давальницькими схемами для подальшого вивезення, аби не
наражати на небезпеку важливу галузь національної економіки. Навіть
маленька північна Фінляндія, значна частина якої вкрита вічною
мерзлотою, вирощує і переробляє власний цукровий буряк. І тим паче
ніхто не знищує підприємства, бо це не тільки додаткові робочі місця,
а й непомітний, проте важливий складник національної безпеки. [6]
Така ж ситуація і в спиртовій галузі – 7 вінницьких спиртових
заводів за 2012 рік скоротили фактичне виробництво на 76,6%. Але із
виробленого у 2012 році 4567 тис.далл спирту вдалось реалізувати
лише половину.
Маючи перевиробництво та падіння ціни на цукор нижче рівня
собівартості, доцільно говорити про збереження існуючих
потужностей, оптимізацію витрат енергоносіїв, сировини та технічне
переоснащення підприємств цукрової галузі.
Важливим чинником поліпшення ситуації у цукровій галузі
може стати використання напівпродуктів виробництва цукру (за
аналогією з буряковою мелясою) для виготовлення біопалива. Зокрема
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біоетанолу та сумішевих бензинів і моторних палив на його основі.
У нинішніх реаліях можливо відновити роботу та
перепрофілювати спиртові заводи, що переробляли мелясу на
харчовий та технічний спирт, на виробництво біоетанолу. За існуючих
цін на енергоносії та наявності пільги по акцизному збору на моторні
палива та частку біоетанолу в сумішевих бензинах, на деякий час
можна забезпечувати потреби внутрішнього ринку в біоетанолі та
підтримувати роботу цукрової галузі через механізм регулювання
державою квот на виробництво цукру, ціни на цукор та мелясу.
Така кооперація дасть додатковий механізм для регулювання
ринку цукру без зменшення посівних площ цукрового буряку.
Збільшення виробництва альтернативного біопалива, яке на сьогодні
має законодавчі пільги на акцизний збір та податок на прибуток –
вагомі перспективи розвитку Вінницького регіону. Це дозволить не
лише врегулювати ринок виробництва цукру в області, а й зберегти
робочі місця в сільській місцевості.
Програмою розвитку спиртової галузі передбачено збереження
виробничого потенціалу спиртової галузі та створення умов для її
ефективної роботи за рахунок перепрофілювання частини
надлишкових потужностей державних спиртових заводів на
виробництво біоетанолу.
На даний час виробництво біоетанолу та компонентів моторного
палива (КМП) на основі біоетанолу здійснюють ДП «Наумівський
спиртовий завод», ДП «Гайсинський спиртовий завод», ДП
«Лужанський експериментальний завод», Хоростківське МПД, ДП
«Івашківський спиртовий завод», Лохвицький спиртовий комбінат.
Загальні потужності з виробництва біоетанолу та КМП
становлять до 50 тис. тонн на рік. Але цих потужностей занадто мало
порівняно з потужностями європейських країн у виробництві
біоетанолу. Країни Європейського Союзу – третій за величиною
виробник біоетанолу в світі, після США та Бразилії. Річне
виробництво цього продукту в ЄС складає близько 400 млн. дал. Але
споживання біоетанолу в ЄС перевищує його виробництво, що
перекривається за рахунок імпорту цього пального, переважно з
Бразилії.
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Таблиця 2
Сумарні інвестиції в розвиток ПЕК України, 2012-2030 рр.
Інвестиції, млрд. грн.
(у цінах 2010 р.)
Напрямок
Усього,
2012-2020 рр. 2020-2030 рр.
2012–30 рр.
Електро- і
теплоенергетика, у
742
359
383
т.ч.
Розвиток
187
103
84
електричних мереж
Теплова генерація
281
124
157
Гідрогенерація
60
50
10
Розвиток ВДЕ
130
40
90
Системи
84
42
42
теплопостачання
Атомна енергетика
388
125
252
Вугільна
83
64
19
промисловість
Нафтогазова
промисловість, у
513
146
367
т.ч.
Газорозподільна
52
30
22
система
Нафтотранспортна
5
2
3
система
Видобуток газу
319
61
258
Видобуток нафти
93
20
73
Розвиток біопалив
7
4
3
Нафтопереробка
37
29
8
Сумарні інвестиції
1726
694
1021
Для того, щоб виробляти біоетанол, який зможе конкурувати за
ціною та якістю на європейському ринку з традиційним бензином
необхідно збільшити потужності заводів по виробництву біоетанолу.
Для цього в Україні потрібно відновити роботу та перепрофілювати
спиртові заводи для виготовлення біоетанолу з меляси. На додаткове
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обладнання та ремонт яких потрібно затратити по 3-4 млн.грн.
Для реконструкції підприємств з використанням більш
сучасного обладнання для зневоднення біоетанолу, збільшення
потужностей підприємств хоча б у 2-2,5 рази (до 6-10 тис.дал
біоетанолу на добу) потрібно витратити по кожному підприємству не
менше 20 млн.грн. Вже не говорячи про будівництво нових сучасних
заводів, адже їх мінімальна вартість становить 30 млн. дол. США.
В Україні ж згідно Енергетичної стратегії України
на період до 2030 р. планується сумарний обсяг інвестицій у ПЕК
країни близько 1,7 трлн.грн. з них на розвиток інфраструктури для
виробництва та дистрибуції біоетанолу передбачено 6-8 млрд.грн., але
ці кошти є надзвичайно мізерними (табл.2). [1]
Масштаб необхідних заходів викликаний надзвичайно низьким
рівнем інвестицій у розвиток енергетичного комплексу за останні 20
років. За цей час практично у всіх енергетичних секторах
нагромадилася потреба у вкладеннях у модернізацію та розвиток для
підтримки і збільшення конкурентоспроможності, при цьому у низці
галузей необхідність інвестицій має критичний характер для
забезпечення безперервного та стабільного функціонування.
Оцінка
інвестиційних
потреб
ПЕК
представлена
в
Енергостратегії з метою порівняння з можливостями потенційних
джерел фінансування, а також для розробки механізмів забезпечення
основних обсягів інвестицій в майбутньому.
Для розвитку виробництва біопалива в Україні Енергетичною
стратегією передбачено, в основному, залучення коштів комерційних
компаній. Наразі цукрові заводи перебувають у приватній власності,
спиртові ж – належать державі. До того ж, майже всі вони
залишаються «горілчаними». Приватний інвестор зацікавлений у
збереженні своїх інвестицій та розвитку підприємства, тому необхідні
гарантії держави на захист таких інвестицій та перспектива
приватизації заводів з виробництва біоетанолу.
На сьогоднішній день, для того, щоб вивести цукрову та
спиртові галузі з кризового стану потрібно забезпечити умови
створення та належного функціонування підприємств біопаливної
промисловості. Більш успішні економіки таких країн, як США, Китай,
країни ЄС щорічно нарощують обсяги виробництва біопалива та
здійснюють державну підтримку цієї галузі з метою економії нафтової
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складової енергоносіїв, поліпшення стану навколишнього середовища,
забезпечення зайнятості населення.
Необхідне законодавче забезпечення розвитку біопаливної
галузі в плані жорсткого регулювання ринку цукру, збільшення
експорту українського продукту, переведення надлишкової частини
цукрової сировини на виробництво біоетанолу, також покращення
роботи у напрямку зменшення квоти СОТ на імпорт цукру в Україну
тощо.
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БІОПАЛИВО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ
У статті проаналізовано нинішнє соціально-економічне становище України
та окреслено головні проблеми, які стримують на сьогодні виробництво та
використання біологічних видів палива, та запропоновано систему заходів для
успішного розвитку біопаливного сегменту в країні.
Ключові слова: альтернативні джерела енергії, АПК, біогаз, біоенергетика,
біоетанол, біопаливо, ВВП, державний бюджет, дефіцит, екологія, енергетичний
баланс, імпорт.
This paper examines the current socio-economic situation in Ukraine and identifies
the main problems that hinder today the production and use of biofuels, and the system of
measures for the successful development of biofuels segment in the country.
Keywords: alternative energy, agriculture, biogas, bioenergy, bioethanol, biofuel,
GDP, government budget deficit, the environment, energy balance, import.
В статье проанализировано нынешнее социально-экономическое положение
Украины и определены главные проблемы, которые сдерживают сегодня
производство и использование биологических видов топлива, и предложена система
мероприятий для успешного развития биотопливного сегмента в стране.
Ключевые слова: альтернативные источники энергии, АПК, биогаз,
биоэнергетика, биоэтанол, биотопливо, ВВП, государственный бюджет, дефицит,
экология, энергетический баланс, импорт.

Щохвилини ухвалюються рішення, засновані на виборі: від
державного - куди іти, до побутового – що б з’їсти на сніданок.
Обирають усі: країни, уряди, управлінці, підприємці, громадяни.
Розквіт і занепад цивілізацій, криваві війни чи вигідні економічні
союзи, життя днем сьогоднішнім чи спрямованість у майбутнє - це усе
справа вибору, зробленого кимось колись.
Тим, хто живе сьогоденням, простіше - достатньо обрати
«дешевше», «вигідніше», «швидше». Гірше тим, хто думає про
майбутні покоління, бо система координат значно ускладнюється. Що
краще: швидко і дешево сьогодні, чи повільно і дорожче, але сьогодні,
завтра, онукам, правнукам? Категорія довкілля та його збереження
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якраз і є тим ускладнюючим елементом, скалкою в оці, яку так часто
ігнорують наші співвітчизники.
Тож цікаво, як і хто може зробити український вибір
екологічним. Чи з`явиться в країні політична воля до охорони
довкілля, чи готова наша бюрократична машина виконати взяті на
себе в рамках міжнародних екологічних угод зобов`язання, нарешті,
чи бути Україні частиною екологічної Європи?
І помиляється той, хто думає, що екологічний вибір - справа
самих лише державних мужів. Адже саме від нашого - споживачів і
громадян - рішення залежить, в якому місті жити, який будинок
збудувати, чим заправляти машину і у що вдягнутися.
Питання становлення, розвитку та виробництва біопалива
знаходять відображення у наукових працях Ю. Бережної, Б.
Буркинського, Т. Галушкіна, Г. Гелетухи, Г. Калетніка, В. Курила, М.
Роїка, О. Шпикуляка.
Мета статті - послаблення залежності України від імпорту
енергетичної сировини та забезпечення ефективного науковотехнологічного супроводу процесу виробництва біопалив у державі,
зокрема,
в
частині
впровадження
новітніх
технологій
біоенергоконверсії для отримання рідких біопалив і розширення їх
використання;
вирішення
проблеми
значного
підвищення
ефективності виробництва різних видів біопалив завдяки розширенню
сировинної бази із застосуванням нових (альтернативних) культур і
тих культур, що вже використовуються, з поліпшенням їх
продуктивності; розроблення та вдосконалення технологій отримання
рідких біопалив з різних культур, решток сільськогосподарського
виробництва та продукції лісового господарства, а також
вдосконалення виробництва інших видів біопалив.
В умовах практично монопольної залежності від імпорту нафти
і газу та значного забруднення довкілля викидами енергетичного
виробництва, Україна повинна шукати альтернативні джерела для
забезпечення країни паливом й енергією, які б були екологічно
чистими та не залежали від зовнішніх постачань сировини. Одним із
шляхів вирішення цього завдання є розвиток виробництва біопалива.
Для збільшення обсягів використання біопалива в Україні є всі
передумови. Але, не зважаючи на задеклароване бажання розширити
виробництво і споживання біопалива та низку відповідних
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нормативно-законодавчих актів, на сьогодні частка біопалива в
енергетичному балансі країни є незначною. Головними причинами
такого стану є недосконала система державного управління щодо
організації виробництва, ефективного використання земельних угідь
для вирощування сировини, залучення інвестицій, обліку і контролю
якості, залучення наукових розробок та ін.
У кожній країні від біопалива чекають багато, і у кожному
конкретному випадку пріоритети різні. Проте головним є прагнення
заощадити енергоресурси та досягти зниження шкідливих викидів. У
Бразилії отримують етанол з цукрового очерету. В ході всього
виробничого циклу, аж до прямого використання, такий етанол
знижує викиди в атмосферу на 80%. А в США, Канаді і ЄС
використовується інше джерело отримання етанолу. Він дозволяє
знижувати викиди парникового газу в набагато менших розмірах.
Біопаливо з пшениці, цукрового буряка і рослинних масел рідко
знижує викиди більш ніж на 30-60% в порівнянні із звичним паливом.
Кукурудза дозволяє знизити викиди менш ніж на 30%. [3].
Особливістю використання біопалива є: залежність від
атмосферних й інших умов довкілля та наявності біомаси, кількість
якої залежить від обсягів щорічних урожаїв. Не дивлячись на швидке
зростання цін на нафту і як наслідок – на бензин та дизельне паливо,
цінові мінуси біопалива стали помітніші протягом останніх 2 років у
бік зростання цін на сировину для отримання біопалива –
сільськогосподарські культури.
З урахуванням всіх стимулів та інших чинників, в
середньостроковій перспективі на виробництво біопалива може піти
до 12 % всього вирощеного в світі зерна і 14 % – олійних [3].
Таким чином, біоенергетика, яка в даний час розвивається
найбільш інтенсивно, потребує оптимізації свого розвитку з
врахуванням як потреб паливного, так і продовольчого сектору
економіки, а також державного регулювання експорту біопаливної
сировини. Пріоритетним напрямком повинно стати виробництво
біогазу з промислових, побутових та сільськогосподарських відходів,
що забезпечить не тільки виробництво енергії, біодобрив, а також
дозволить зробити довкілля більш чистим. Відносно транспорту
потрібно встановити певні критерії і вибрати біопаливо, що
максимально знижує шкідливі викиди. Екологічні наслідки нового
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виду палива залежать від типу земель, які будуть вибрані для його
виробництва.
Слід
заохочувати
використання
площ,
не
використовуваних зараз для виробництва продовольства. Це
деградовані ґрунти, малоцінні землі. В той же час є не допустимим
використання для цих цілей цінних земель й екологічно уразливих
територій. Великі надії мають покладатися на біопаливо другого
покоління, де сировиною будуть служити звичайна трава, солома,
гілки дерев – словом все, що містить целюлозу.
На сьогодні Уряд не має плану дій, що являє собою перелік
необхідних кроків для поступового переходу від традиційної системи
використання паливних ресурсів до альтернативного біопалива. Такий
план повинен бути результатом мозкового штурму усіх зацікавлених
сторін. Проте, Уряд вважає, що біопаливо є набагато ефективнішим
довгостроковим рішенням, а ніж викопні види палива, і використання
його повинне підтримуватись різними державними програмами
особливо тому, що біопаливо не створює загрози для планети, і
викиди вуглецю, що супроводжують його використання є
мінімальними. Також слід врахувати, що порівняно з викопними
видами палива, біопаливо вимагає значно меншу кількість додаткових
витрат. І це всього декілька причин, чому людство має зосередити свої
зусилля на розвитку технологій для біопалива, адже важливо
залишити достатньо ресурсів для майбутніх поколінь.
Слід констатувати, що в Україні не використовується наявний
потенціал у сфері виробництва біопалива. І що буде далі, ніхто
прогнозувати не береться… Адже Прем`єр-міністр України Арсеній
Яценюк 27.03.2014 року у Верховній Раді України виголосив промову
про соціально-економічне становище в країні, де озвучив план
антикризових заходів. «Пакет дуже непопулярних, дуже складних,
жорстких реформ, які треба було робити не вчора і позавчора, а
протягом останніх 20 років, зараз пропонується Верховній Раді», підкреслив він [7].
Арсеній Яценюк зазначив, що ці законодавчі ініціативи «не
ідеальні»: «Як можна придумати ідеальний закон, коли 300 млрд. грн.
просто нема звідки взяти, коли за три роки в офшорні зони вивели 70
млрд. доларів? Але це ті речі і ті кроки, які Україна зобов’язана
зробити в поточному році для того, щоб в 2015-му і 2016 році
відновилось поступове економічне зростання» [7].
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Депутати Верховної Ради України з двох спроб не змогли
проголосувати за внесення до порядку денного сесії законопроекти
про запобігання фінансової катастрофи та про внесення змін до
державного бюджету, які були внесені на розгляд парламенту
Кабінетом міністрів України.
За відповідні законопроекти депутати змогли проголосувати
лише з третьої спроби. «За» проголосувало 239 народних депутатів
[2].
Прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк озвучив план заходів,
який пропонує реалізувати уряд для того, щоб не допустити
банкрутства України.
Про це Яценюк розповів, виступаючи перед депутатами
Верховної Ради.
«Або ці рішення будуть прийняті, або країна буде оголошена
банкрутом і буде дефолт», - сказав Яценюк [1].
Також була дискусія і про те, щоб перевести на загальну
систему оподаткування весь комплекс АПК, що фактично знищить
його, проте обмежились лише пропозицією введення ПДВ з експорту
зерна.
Прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк озвучив цифри
дефіциту державного бюджету на поточний рік і зазначив, що цифра
фіскального дефіциту перевищує 500 млрд. грн. За його словами,
прогноз падіння ВВП становить 3%. Він виокремив декілька
макроекономічних ризиків, зокрема енергетичний, що тягне за собою
підвищення ціни на газ вдвічі. «Така плата за українську
незалежність», - наголосив Арсеній Яценюк [1].
Ми прогнозуємо, що РФ протягом поточного року буде
закривати обсяги двосторонньої торгівлі. І це матиме ефект у розмірі
1% ВВП.
Такі заяви керівництва держави не можуть не насторожувати!
Аналізуючи підсумки роботи членів Уряду із представниками
Європейської Комісії, яке відбулось 26 березня 2014 року на пресконференції по завершенні засідання Уряду України за участю
делегації Європейської Комісії та зустрічі Глави Уряду з Комісаром
ЄС із питань розширення та політики сусідства Штефаном Фюле та
Комісаром ЄС з питань бюджету та фінансового планування Янушем
Левандовські.
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Арсеній Яценюк нагадав, що на засіданні Уряду з делегацією
Європейської Комісії підписано остаточний перелік документів,
необхідних для переходу до другої фази підготовки до введення
Європейським Союзом безвізового режиму з Україною, і що урядовці
та представники Європейської Комісії сформували декілька робочих
груп, «які поставили на порядок денний низку ключових завдань у
двосторонньому співробітництві України та Європейського Союзу»
[6].
Одне з питань, за його словами, стосувалося енергетичної
сфери. Зокрема, обговорювалося, які заходи будуть вживатися для
диверсифікації поставок та енергетичної незалежності Європейського
Союзу та України: «Йдеться про поставки газу з країн-членів ЄС.
Що стосується ще однієї сфери співробітництва між Україною
та ЄС – торгівлі, Глава Уряду нагадав, що ЄС в односторонньому
порядку відкрив свій ринок: «Тому наші аграрні і промислові компанії
вже невідкладно повинні бути готові до поставок продукції на
європейський ринок. Додатково для України це дає близько 500
мільйонів євро до 1 листопада» [6].
Наступна зустріч Уряду України та представників Європейської
Комісії відбудеться в Брюсселі, тож будемо сподіватись, що ці всі
заходи остаточно не знищать АПК країни, і не зроблять з нашої
держави сировинний придаток країн ЄС. Адже з огляду на нинішню
ситуацію в Україні, з її важкою політичною, економічною та
соціальною складовою, де здійснена Російською Федерацією анексія
Криму, і де не вистачає коштів на елементарні речі, такі як харчування
дітей в школах, нам якомога швидше потрібно усвідомити те, що без
енергетичної незалежності – ми не зможемо стабілізувати ситуацію в
Україні. Тож хочеться вірити в.о. президента України, голові
Верховної Ради Олександру Турчинову, який з оптимізмом запевняє:
«незважаючи на складну соціально-економічну ситуацію в країні та
агресію Російської Федерації в Криму, рух на шляху до відбудови
справді демократичної могутньої України до Європи не зупинити» [5].
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В настоящее время, когда все люди нашей страны обладают
широким спектром экономических прав и свобод,
существует
проблема становления отечественного предпринимательства. Более
того, люди зачастую просто не знают, как же получить такой статус
как предприниматель (или более солидно «бизнесмен»). Время и опыт
показывают, что далеко не все имеют способности к успешному
ведения бизнеса. Стоит заметить, что малое число людей, начавших
бизнес, сейчас могут похвастаться успешной деятельностью своего
предприятия. При этом даже при наличии у предпринимателя
блестящей идеи и всех личностных качеств, которые присущи
успешному предпринимателю, могут возникнуть трудности в
достижении поставленных целей. В связи с этим, огромное значение
имеет качественное написание бизнес-плана в соответствии со всеми
правилами и учитывая современные тенденции.
Следует заметить, что прежде чем приступить к его написанию,
необходимо выбрать для себя тот сегмент рынка, выход на который
ничем не затруднен, и в тоже время, конкуренция на котором была бы
несерьезной. Все это позволит в дальнейшем осуществить успешный
запуск и последующее развитие бизнеса.
Для построения целостной модели рынка, в первую очередь,
стоит проанализировать его структуру, в том числе и количество фирм
действующих в различных экономических областях и перспективы
развития экономики не только страны, но и региона.
Для этих целей необходимо проанализировать распределение
числа предприятий и организаций по видам экономической
деятельности в регионе по следующим областям:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (далее - ВЭД 1);
Рыболовство, рыбоводство (далее - ВЭД 2);
Добыча полезных ископаемых (далее - ВЭД 3);
Обрабатывающие производства (далее - ВЭД 4);
Производство и распределение (далее - ВЭД 5);
Строительство (далее - ВЭД 6);
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного
пользования электроэнергии, газа и воды (далее - ВЭД 7);
Гостиницы и рестораны (далее - ВЭД 8);
Транспорт и связь (далее - ВЭД 9);
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Финансовая деятельность (далее - ВЭД 10);
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг (далее - ВЭД 11);
Государственное
управление
и
обеспечение
военной
безопасности; обязательное социальное обеспечение (далее - ВЭД 12);
Образование (далее - ВЭД 13);
Здравоохранение и предоставление социальных услуг (далее ВЭД 14);
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг (далее - ВЭД 15).
Анализ был осуществлен на примере Калужской области и его
результаты представлены в таблице 1, из которой можно сделать
вывод, что общее количество предприятий на территории региона
возросло (на 446), а наибольший рост прослеживается в сфере
операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением
услуг (на 1006).
Стоит отметить, что Калужская область является инвестиционно
- привлекательным регионом. В экономику Калужского региона в 2013
году отмечается значительные объемы поступления иностранных
инвестиций по различным видам деятельности. Так, в данный период
поступило всего 1328,8 млн. руб.
Таблица 1
Распределение числа предприятий и организаций по видам
экономической деятельности
Изменение +/№ п/п
2009
2010
2011
2012
2013
2009г. к 2013г.
ВЭД 1
2402
2310
2279
2142
2074
-328
ВЭД 2
30
31
26
25
26
-4
ВЭД 3
115
125
130
134
146
+31
ВЭД 4
3123
3117
3224
3196
3138
+15
ВЭД 5
171
175
186
171
184
+13
ВЭД 6
2376
2395
2522
2478
2500
+124
ВЭД 7
5766
5801
6014
5840
5740
-26
ВЭД 8
435
453
503
531
568
+133
ВЭД 9
1264
1332
1394
1380
1430
+166
ВЭД 10
811
668
659
604
576
-235
ВЭД 11 4805
5220
5559
5671
5811
+1006
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ВЭД 12
ВЭД 13
ВЭД 14
ВЭД 15

1306
1192
425
2075

1253
1142
435
1942

1191
1133
464
1848

1160
1130
462
1835

Продовження табл. 1
1106
-200
1103
-89
480
+55
1879
-196

Всего

26319

26426

27136

26761

26765

Источник: составлено и рассчитано автором
территориального органа Росстата по Калужской области

на

+446
основании

данных

Из официальных данных, опубликованных на сайте
территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Калужской области, следует, что наибольшую долю в
иностранных инвестициях занимают инвестиции в производство
транспортных средств и оборудований (50,24%). При этом,
наименьшее количество средств вложено в текстильное и швейное
производство.
Анализируя поступление прямых иностранных инвестиций в
экономику Калужской области за 2013 год, следует сделать вывод о
том, что наибольшую долю в структуре прямых иностранных
поступлений имеет производство транспортных средств и
оборудования (48,8 %). Наименьшая доля представлена по категории
транспорта и связи (0,01 %).
Осуществив анализ рынка, на который планирует вступить
предприниматель, необходимо приступать непосредственно к
написанию самого бизнес-плана. Бизнес-план, как известно,
представляет письменный документ, отражающий все преимущества и
недостатки проекта (фирмы), возможности и угрозы, имеющиеся
преграды для его осуществления (в том числе и правовые тонкости),
анализ текущего финансового положения в ней, сравнение с
конкурентами и другие вопросы.
Предприниматель зачастую рискует потерять все, что у него
есть. Именно бизнес-план позволяет ему продумать все перспективы и
все возможные варианты развития событий, включающие и результат
данной деятельности, что позволит уменьшить риски провала. Данная
причина особенно актуальна в наше время, когда хозяйственные
отношения и конъюнктура рынка подвержены серьезным изменениям
не только в долгосрочном и среднесрочном, но также и краткосрочном
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периоде.
Кроме этого, бизнес-план можно назвать документом,
способствующим привлечению инвесторов к проекту. Если дело
требует больших средств, которыми предприниматель не владеет, ему
приходится искать инвесторов.
В связи с этим, хотелось бы
подчеркнуть, что бизнес-план выставляется на рынок, на котором
инвестиционные
компании
рассматривают
его.
Если
он
перспективный, то есть если инвесторы видят, что вложение
инвестиций в данный проект будет для них выгодным, а сам проект
реалистичен, то вероятность получения средств большая. При этом,
очень важно, чтобы были тщательно проанализированы все
возможные факторы.
Одна из важных причин для написания бизнес-плана возможность
его
использования
в
качестве
стандартом,
показывающего какими путями следует развивать бизнес. Участники
фирмы будут четко знать свои задачи, состояние рынка, конкурентов, и
таким образом будут иметь возможность минимизировать издержки и
при надобности вносить коррективы в деятельность фирмы. В
зависимости от цели написания бизнес-плана, различают несколько
его видов: внутренний бизнес-план; бизнес-план для получения
кредитов; инвестиционный бизнес-план; бизнес-план финансового
оздоровления. Из перечисленных выше названий понятна целевая
ориентация каждой разновидности бизнес-плана.
Всѐ вышеперечисленное обозначило важность и необходимость
составления бизнес-плана. Теперь необходимо определить структуру
наиболее успешного бизнес-плана, а также разобраться с некоторыми
хитростями его составления. Первым пунктом будет обзорный раздел
(резюме). Резюме является кратким обзором бизнес-плана, то есть в
этой части отражаются самые главные характеристики компании.
Второй
пункт-описание
предприятия.
В
этом
разделе
предприниматель характеризует предприятие, обращая внимание на
его отличия от конкурентов. Далее мы даем характеристику
выпускаемому продукту, а также его отличия от товаров-конкурентов.
В следующем пункте проводим анализ рынка и взвешиваем
возможность добиться успеха на этом рынке. Одним из основных
пунктов является производственный план. В этом пункте мы детально
описываем, как будет вестись весь производственный процесс.
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Структурно бизнес-план включает также план сбыта, финансовый
план, анализ чувствительности проекта и т. д. Бизнес-план может
иметь и дополнительные пункты, приложения. Также и его структура
может меняться.
Особое внимание при составлении бизнес-плана необходимо
уделить SWOT и PEST и SNW – анализам. Самым популярным для
начинающих предпринимателей является SWOT-анализ. Его название
сформировано по первым буквам английских слов Strengts (сильные
стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (благоприятные
возможности) и Тhreats (угрозы). Задача SWOT-анализа — дать
структурированное описание ситуации, относительно которой нужно
принять какое-либо решение. Выводы, сделанные на его основе, носят
описательный характер без рекомендаций и расстановки приоритетов
[1].
В целях более детальной оценки используется PEST-анализ,
который необходим для выявления политических (Political),
экономических (Economic), социальных (Social) и технологических
(Technological) факторов внешней среды, которые оказывают
воздействие на деятельность предприятия.
Для комплексного изучения сильных, слабых и нейтральных
сторон организации необходимо использовать SNW-анализ (от англ.
Strength – сильные, Neutral - нейтральные, Weakness – слабые). Одним
из важных отличий SNW-анализа от SWOT-анализа является
выявление нейтральных сторон, что позволяет осуществить сравнение
с конкурентами более тщательно.
В современной практике для написания бизнес-плана
привлекаются профессионалы: маркетологи, юристы и другие
специалисты. Это объясняется тем, что один человек не в силах
углубленно и профессионально разобрать все вопросы бизнес-плана.
Наконец, чтобы бизнес-план получился удачным и привлек
внимание инвесторов, в нем должна быть какая-то изюминка. Можно
привести несколько дополнительных рекомендаций для его написания:
в своем бизнес-плане предприниматель должен прорекламировать
свой проект, должен заинтересовать читателя. Для того чтобы его не
трудно было читать и воспринимать, нужно равномерно распределить
информацию. При этом наиболее верным будет ее размещение на 1015 страницах.
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Нет сомнений, что бизнес-планирование-основа начала проекта.
При его составлении предпринимателю не следует фантазировать, а
лучшее наоборот более предусмотрительно отнестись к неожиданным
издержкам. Грамотно составленный бизнес-план является главным
кирпичиком на пути построения «стены успеха».
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Investigated the ecological state of the Lviv region. Based on the analysis the main
problems and the ways of the modernization of the production sphere region. Qualitative
performance criteria outlined its implementation.
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Исследовано экологическое состояние Львовской области. На основе
проведенного анализа определены основные проблемы и предложен путь проведения
модернизации производственной сферы области. Определены качественные
критерии эффективности ее проведения.
Ключевые слова: экология, состояние атмосферного воздуха, отходы,
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Все більше уваги приділяють екологічним характеристикам
продукції вітчизняного виробника. Вдалий екологічний імідж фірми
постає сильною конкурентною перевагою особливо на міжнародному
та європейському ринку, а в майбутньому і на вітчизняному.
Екологічний підхід до модернізації виробництва виробничої сфери
економіки регіону є ефективним шляхом щодо вирішення екологічних
проблем
регіону
та
підвищення
конкурентоспроможності
підприємства, які створять належні передумови для соціальноекономічного розвитку регіону.
Проблематика вивчення модернізація виробничої сфери регіону
повсякчас перебуває в полі зору науковців Інституту регіональних
досліджень НАН України (м. Львів), Львівського та Чернівецького
університетів. Над науковою проблематикою модернізації виробничої
сфери регіону та її інфраструктури працюють ряд вітчизняних
науковців: П. Белєнький [2], В. Горьовий [3], С. Іщук [4] М. Хорунжий
[6] та інші. Однак ґрунтовний аналіз праць цих авторів свідчить, що
ця тема є надзвичайно актуальною та потребує подальшого
дослідження.
Метою статті є аналіз екологічного стану даної області та його
вплив на розвиток модернізації виробничого сфери економіки регіону.
Екологічна ситуація у Львівській області залишається складною.
У рейтингу областей України за показником обсягу викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
і пересувними джерелами у 2012 р. Львівська область посіла 8-у
позицію (із 7-ї на 8-у порівняно з 2010 р.); за показником утворення
відходів I-IV класів небезпеки – перемістилася із 8-ї на 11-у позицію
відповідно. Це свідчить про техногенне навантаження на навколишнє
природне середовище в результаті діяльності підприємств області та
потребує його покращення у найближчі роки.
Існуючі технологічні процеси в Львівській області
характеризуються досить високими показниками споживання
матеріальних та енергетичних ресурсів. На загальному фоні
недосконалості технологій, зношеності виробничих фондів та
недостатності інвестицій в їх оновлення, гостро постають проблеми
нераціонального використання матеріальних та енергетичних
ресурсів, утворення відходів та можливості їх вторинної переробки.
Особливого значення ці питання набувають через скорочення
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останнім часом запасів сировинних ресурсів та дефіцитності
енергоносіїв.
Основна частина викидів забруднюючих речовин від
стаціонарних джерел припадає на райони окремих промислових
центрів і великих міст із значним скупченням автотранспорту. У 2013
р. обсяги викидів забруднюючих речовин, які надійшли у повітряний
басейн Львівської області від стаціонарних джерел забруднення (без
урахування викидів діоксиду вуглецю) зменшились на 7,1 % у
порівнянні з попереднім роком. Така тенденція пояснюється
зменшенням загальної кількості суб’єктів підприємницької діяльності,
що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Викиди забруднюючих речовин від автомобільного транспорту
у 2012 р. порівняно з 2010 р. зменшилися на 2,0 %, а від авіаційного
і залізничного – на 4,0 %.
У структурі обсягів викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними і пересувними джерелами у 2012
р., порівняно з 2010 р., на 15,4 % зросла частка викидів стаціонарними
джерелами, на 8,0 % зменшилася частка викидів пересувними
джерелами відповідно (рис. 1).
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Рис. 1. Структура обсягів викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними і пересувними джерелами
у Львівській області, %
Динаміка зміни хімічного складу викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення
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у 2012 р., у порівнянні з 2010 р., характеризується наступною
тенденцією: вміст метану збільшився на 2,3 % від загальної кількості,
вміст діоксиду сполуки сірки та оксиду азоту зменшились на 0,5 % і
1,0 % відповідно. У хімічному складі викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря пересувними джерелами забруднення у 2012 р.
переважав оксид вуглецю, вміст якого у порівнянні з 2010 р.
зменшився на 1,0 %.
У структурі викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами забруднення за видами економічної
діяльності виробничої сфери у 2012 р., порівняно з 2010 р.
спостерігалося скорочення частки будівництва на 22,0 %, зростання на
6,0 % частки промисловості та незмінність частки викидів транспорту
(рис. 2).
Загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності області,
що мають дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря у 2012 р. збільшилась на 3,0 % порівняно з 2010 р.
У середньому одним підприємством за секторами виробничих
та технологічних процесів викинуто викидів забруднюючих речовин
в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення у 2013 р. на 18,3 т
менше до попереднього року. Це говорить про пошуки шляхів
зменшення їх негативного впливу на підсумкові економічні
результати діяльності підприємств та скорочення екологічного збитку,
пов’язаного з цими аспектами.
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Рис. 2. Структура обсягів викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами за видами економічної
діяльності виробничої сфери у Львівській області, %
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Основними забруднювачами атмосферного повітря Львівської
області є підприємства: Добротвірська ТЕС ВАТ ―Західенерго‖, обсяг
викидів за 2013 р. становив 41,4 тис. т (34,1 % від загального обсягу
викидів в області), філія управління магістральних газопроводів
«Львівтрансгаз» ДК ―Укртрансгаз‖ – 15,5 тис. т (12,8 %), шахти ДП
«Львівугілля»: «Степова» – 13,5 тис. т (11,1 %), «Межирічанська» –
7,0 тис. т (5,7 %), «Лісова» – 5,9 тис. т (4,9 %).
У 2012 році у Львівській області утворилося на 0,9 млн. т менше
відходів за класами небезпеки порівняно з 2010 р., з них 90,4 % –
підприємствами та організаціями. Зокрема обсяги утворених відходів
І, ІІ та ІІІ класу небезпеки зменшилися на 10,0 % та збільшилися на
13,2 % відходи IV класу небезпеки. Левову частку утворених відходів
в області складають промислові відходи у добувній промисловості і
розробці кар’єрів при добуванні та збагаченні руд і мінеральної
сировини, що склала 56,4 % від загального обсягу.
Видалення відходів у спеціально відведені місця чи об’єкти
залишається основним методом перероблення відходів. Так, у 2012 р.
порівняно з 2010 р. його обсяги зменшилися на 74,0 %, а частка від
утворених відходів становила 75,8 %.
У 2012 р. в області утилізовано відходів І-IV класів небезпеки,
на 5,5% менше порівняно з 2010 р. Більшість відходів І класу
небезпеки розміщено у сховищах організованого складування
підприємств м. Львів та Перемишлянського району, відходів ІІ класу –
м. Львів, відходів ІІІ класу – м. Дрогобич, відходів IV класу –
Сокальського та Яворівського районів.
Для Львівської області характерною є тенденція щодо
нарощення обсягів інвестування спрямованих на охорону
навколишнього середовища. Частка капітальних інвестицій та
поточних витрат на охорону навколишнього середовища області
становить 39,3 % від загальнодержавного показника.
У 2012 р. загалом обсяги капітальних інвестицій та поточних
витрат на охорону навколишнього середовища області збільшились на
18,7 % у порівнянні до 2011 р. та на 20,7 % – у порівняні з 2010 р., з
них обсяги капітальних інвестицій зменшились на 30,4 % і 27,0 %, а
поточні витрати збільшились на 20,8 % і 44,8 % відповідно [5].
Структура капітальних інвестицій на охорону навколишнього
середовища за джерелами фінансування змінилася за аналізований
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період. Зокрема відбулося зростання частки власних коштів
підприємств та організацій на 7,0 %, частки коштів місцевих бюджетів
на 5,2 %., а також частки коштів з інших джерел фінансування на
0,2 %. Лише частка коштів Державного бюджету скоротилась на
22,0 % порівняно з 2010 р. (рис. 3).
У 2012 р. у структурі капітальних інвестицій на охорону
навколишнього середовища найбільшу частку становили інвестиції
у охорону атмосферного повітря – 68,7%, що на 62,4% більше
порівняно з 2010 р., поводження з відходами – 9,4% із зростанням на
7,0 %. Найменша частка капітальних інвестицій припадала на інші
напрямки природоохоронної діяльності – із зменшенням коштів на
63,0% до 2010 р.
У 2012 р. підприємствами та організаціями області фактично
сплачено екологічного податку на 9,3% більше до попереднього року.
Частка фактично сплаченого екологічного податку до загальної суми
пред’явленого склала 99,2% , що на 6,2% менше порівняно з 2010 р.
без позовів про відшкодування збитків і втрат, заподіяних в результаті
порушення законодавства про охорону навколишнього середовища,
що є позитивним моментом для екологічної ситуації у області.
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Аналізуючи екологічні платежі за видами економічної діяльності
було виявлено, що найбільше виплат надходить від промисловості 87,5%.
Вплив інших сфер економічної діяльності є незначний і в сумі складає
1,3%. Усі проаналізовані вище виплати є витратами, які так чи інакше
є чинником, який стримує економічне зростання і фактично є своєрідною
упущеною вигодою для підприємства.
Аналіз стану екологічної ситуації Львівської області показує
тенденцію
щодо
покращення
економічних
механізмів
природокористування (екологічні податки) та подальшого відставання
(охорони атмосферного повітря, утворення, оброблення та утилізація
відходів). Відтак необхідно виявити пріоритетні напрямки модернізації
виробництва виробничої сфери та незалежні заходи формування.
Процес екологічної модернізації починається з постановки завдання
і формулювання проблем. Це можна зробити професійно завдяки
комплексному екологічному аудиту, тобто аудиту місцевості або
промділянки, на якій розташоване підприємство, прилеглої місцевості,
аудиту системи екологічного управління та аудиту відходів. На початковій
стадії це може бути комплексна екологічна експрес-оцінка. Висновки й
рекомендації екоаудитів використовуватимуться для побудови вихідної
екологічної моделі стану виробничої системи підприємства, яка
ґрунтується на наявному стані екологічної політики підприємства, чинних
екологічних вимогах і стані екологічної безпеки виробництва. Подальший
процес переходу від вихідної до кінцевої, модернізованої, екологічної
моделі пов’язаний із проведенням екологічного інжинірингу та
екологічного маркетингу з модернізації діючих технологічних систем і
очисних технологій, обладнання. Залежно від фінансових можливостей
моделі можуть бути некапітапомісткої або капіталомісткої модернізації з
частковим або повним інтегрованим ефектом [1].
Описаний вище комплекс заходів з надання екологічних послуг
модернізації виробництва дає змогу за допомогою екологічного
аудиту встановити рівень проблем на підприємстві за визначеними
параметрами, та оцінити можливості щодо екологічного оздоровлення
підприємства, екологічний маркетинг здійснює пошук і надає
необхідні технологічні і управлінські рекомендації, а екологічний
інжиніринг визначає технологічну можливість, доцільність та
ефективність здійснюваних заходів.
Від активності і професіоналізму надання екологічних послуг
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залежить ефективність процесу становлення і розвитку екологічних
ринків і підприємництва, проведення комплексної екологічної
модернізації виробництв.
Екологізація виробництва передбачає формування чіткої
системи екологічних напрямів та відповідних заходів, що є основою
цього процесу.
До пріоритетних напрямів екологічної модернізації [1]можна
віднести такі:
1. Вирішення проблем регенерації (відновлення додатковою
обробкою відходів виробництв на цінну вихідну сировину), розробка і
впровадження на основі мало- і безвідходних технологій забезпечать
також поліпшення якості природного середовища і вирішення
проблем екологізації виробництва.
Раціоналізація природокористування передбачає принципово
новий підхід до перспективного планування відтворення і
використання природних ресурсів (концепція одноразового
використання природних ресурсів призводить до втрат і екологічних
катастроф). Відходи виробництва і споживання слід розглядати як
основні джерела палива, сировини, матеріалів і забезпечувати цей
напрям відповідним інвестуванням.
2. Розробка нових і вдосконалення існуючих конструкцій
матеріалів, що відкривають перспективи вирішення сировинних
проблем.
3. Розширення комплексності використання кожного виду
ресурсів, у тому числі природних.
4. Інтенсифікація розвитку природоексплуатаційних галузей на
основі ресурсозбереження. Нові підходи до природокористування
полягають у тому, що виробництво повинно не просто створювати
блага, а виробляти їх за умови забезпечення відносної стійкості та
продуктивності природних систем.
Отже, екологізація виробництва під час «зеленої модернізації»
передбачає формування чіткої системи екологічних заходів, зокрема:
• реконструкцію діючих об’єктів підприємницької діяльності;
• впровадження мало- та безвідходних технологій;
• комплексну переробку сировини;
• утилізацію відходів виробництва;
• комплексну переробку стічних вод з одночасним
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використанням продуктів водоочищення;
• впровадження ефективної екологізації технологій виробництв;
• впровадження ефективної системи тепло- і енергозбереження;
• використання нетрадиційних джерел енергії;
• впровадження замкнених водооборотних циклів;
• очищення газодимових викидів і утилізація продуктів
газоочищення там, де це можливо;
• мінімізацію розсіюваних та неутилізовуваних відходів;
•
екологічне
навчання
персоналу
підприємств,
що
модернізуються;
• підвищення рівня екологічних стандартів регіону.
У кінцевому підсумку екологічні заходи сприяють виготовленню
високоякісної екологічно безпечної продукції за мінімальних витрат
природних ресурсів та збереженню стійкої динамічної рівноваги в
природному середовищі.
У результаті застосування на практиці вищезазначених екологічних
заходів сприятиме підвищенню ефективності використання ресурсів,
екологічної ситуації регіону, а також конкурентоспроможності
підприємства та належні передумови для соціально-економічного розвитку
регіону.
Список використаних джерел:
1. Берлінг Р. Вплив економічних понять на розуміння і формування суті
еколого-економічного потенціалу підприємства [Електронний ресурс] // Видавництво
Львівської
політехніки.
№ 754
(2013)
–
Режим
доступу
:
–
http://www.vlp.com.ua/node/11063
2. Бєленький П. Механізми розвитку ринкової інфраструктури в Україні
[Електронний ресурс] // Вісник національної академії наук України. – 1142002. – № 4.
– Режим доступу : – http://www.nbuv.gov.ua/ portal/all/herald/2002-04/index.htm.
3. Горьовий В. Розвиток виробничо-технічного обслуговування підприємств
АПК // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 11. – С.59–64.
4. Іщук С., Ситар Л. Сучасний стан і перспективні напрями модернізації
основного капіталу Західного регіону України // Регіональна економіка. – № 1. – 2014.
С. 24-33.
5. Офіційний сайт Головного управління статистики у Львівській області:
[Електронний ресурс] // Державний комітет статистики України. – Режим доступу :
http://www.stat.lviv.ua.
6.Хорунжий М. Організація агропромислового комплексу: Підручник. – К.:
КНЕУ, 2001. – 382 с.

205

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. 2014

УДК 657
Грибовська Ю.М.,
к.е.н., доцент
Полтавська державна аграрна академія,
м. Полтава
ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ АКТИВІВ
ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МСФЗ
У статті досліджено основні положення МСФЗ 36 «Зменшення корисності
активів» та описано процедури, які необхідно провести компанії (товариству чи
підприємству) для забезпечення обліку активів за вартістю, що не перевищує суму їх
очікуваного відшкодування. Встановлено внутрішні і зовнішні ознаки знецінення активів
та продемонстровано можливі результати проведення Тесту на знецінення.
Ключові слова: зменшення корисності активів, ознаки знецінення, сума
очікуваного відшкодування, Тест на знецінення активів.
In the article the basic provisions of IAS 36 "Impairment of Assets" and describes the
procedures to be carried out of the company (company or enterprise) to provide for assets at a
cost that does not exceed their recoverable amounts. Established internal and external signs of
impairment and demonstrated the possible outcomes of a test for impairment.
Keywords: Impairment of assets determined to be impaired, the recoverable amount,
impairment test.
В статье исследованы основные положения МСФО 36 «Обесценение
активов» и описаны процедуры, которые необходимо провести компании (обществу
или предприятию) для обеспечения учета активов по стоимости, не превышающей
сумму их ожидаемого возмещения. Установлено внутреннии и внешние признаки
обесценения активов и продемонстрированы возможные результаты проведения
Теста на обесценение.
Ключевые слова: уменьшение полезности активов, признаки обесценения,
сумма ожидаемого возмещения, Тест на обесценение активов.

Відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (далі – МСБО) та Міжнародних стандартів фінансової звітності
(далі – МСФЗ), всі без виключення активи повинні відображатися в
фінансовій звітності за вартістю, що не перевищує суму їх очікуваного
відшкодування. МСБО 2 «Запаси» вимагає здійснювати оцінку запасів
на дату балансу за меншою з двох величин: собівартістю або чистою
вартістю реалізації; МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСБО 21
«Вплив змін валютних курсів», МСБО 32 «Фінансові інструменти:
подання» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» –
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регулюють питання знецінення фінансових інструментів.
Знецінення більшості необоротних нефінансових активів
регулюється МСБО 36 «Зменшення корисності активів» та
Тлумаченням КТМФЗ 10 «Проміжна фінансова звітність і зменшення
корисності» [2].
Враховуючи, що з часом активи знецінюються, важливим
залишається вивчення та застосування на практиці МСБО 36
«Зменшення корисності активів».
Питанням зменшення корисності активів та відображення
результатів їх знецінення у фінансовій звітності відповідно до МСФЗ
присвячено ненезначний обсяг наукових публікацій, серед авторів –
М. П. Войнаренко, С. Ф. Голов, І. О. Пономаренко, що обумовлює
потребу подальших наукових розвідок.
Мета дослідження – вивчення основних положень МСБО 36 та
опис процедур, які необхідно виконати для забезпечення обліку
зменшення корисності активів, а також розкриття порядку
відображення результатів знецінення у фінансовій звітності
відповідно до вимог МСФЗ.
Основними видами активів, облік зменшення корисності яких
ведеться за МСБО 36 «Зменшення корисності активів», є:
1. Основні засоби.
2. Нематеріальні активи.
3. Інвестиційна нерухомість, яка обліковується за моделлю
оцінки за собівартістю.
4. Фінансові активи, класифіковані як:
- дочірні підприємства згідно з визначенням МСБО 27
«Консолідована та окрема фінансова звітність»;
- асоційовані підприємства згідно з визначенням МСБО 28
«Інвестиції в асоційовані підприємства»;
- спільні підприємства згідно з визначенням МСБО 31 «Частки у
спільних підприємствах» [2].
Актив, балансова вартість якого перевищує суму очікуваного
відшкодування, визнається активом, корисність якого зменшилася.
Щодо такого активу компанія повинна визнавати збиток від
зменшення корисності з одночасним списанням балансової вартості
активу до суми очікуваного відшкодування. МСБО 36 розглядає
знецінення за трьома напрямками:
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- зменшення корисності окремого активу;
- зменшення корисності одиниці, яка генерує грошові кошти
(ОГГК);
- зменшення корисності ділової репутації (гудвілу).
У першу чергу компанія повинна визначити, чи доцільно
проводити щодо активів Тест на знецінення. Для цього кожного
звітного року компанія повинна оцінювати, чи наявні ознаки того, що
корисність її активів може зменшитися. Таку оцінку не обов'язково
проводити станом на 31 грудня звітного року, вона може проводитись
на будь-яку дату протягом року, але ця дата не повинна суттєво
змінюватися із року в рік. Так, якщо в 2012 р. компанією було
здійснено оцінку ознак знецінення та проведено Тест на знецінення
активів станом на 30 вересня, то в 2013 р. і в наступних роках оцінку
необхідно проводити теж на 30 вересня.
Свідченням можливого зменшення корисності активу є наступні
показники внутрішньої звітності:
- грошові потоки для придбання активу або подальші кошти,
необхідні для його утримання, істотно перевищують ті, що були
первісно заплановані;
- фактичні чисті грошові потоки або операційний прибуток
(збиток) від активу є істотно менші, ніж первісно було заплановано;
- суттєве зменшення запланованих грошових потоків або
операційного прибутку, або суттєве зростання запланованого збитку,
які надходять від активу;
- операційні збитки або чисті грошові видатки для активу,
коли до суми поточного періоду приєднано бюджетні суми майбутніх
періодів [1, с. 122].
У § 12 МСБО 36 наведений мінімальний перелік зовнішніх та
внутрішніх ознак знецінення, які повинні аналізуватися компанією на
їх наявність [2].
Зовнішні ознаки знецінення:
- зменшення ринкової вартості активу протягом періоду
значно більше, ніж очікувалося, унаслідок плину часу або звичайного
використання;
- значні зміни, що відбулися протягом періоду з негативним
впливом на підприємство у технологічному, ринковому,
економічному або правовому довкіллі, в якому діє підприємство
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(поява нового сильного конкурента), або на ринку, для якого
призначено актив;
- збільшення протягом періоду ринкових ставок доходів від
інвестицій, що, можливо, вплине на ставку дисконту, застосовану при
обчисленні вартості при використанні, і суттєво зменшить суму
очікуваного відшкодування активу;
- балансова вартість чистих активів підприємства є більшою,
ніж їхня ринкова вартість.
Внутрішні ознаки знецінення активу:
- наявні свідчення застаріння (передчасний моральний знос)
або фізичного пошкодження активу;
- відбулися суттєві зміни протягом пріоду, які негативно
впливають на підприємство;
- дані внутрішньої звітності підтверджують, що економічна
ефективність є або буде нижчою, ніж очікувана.
Проведення оцінки наявності ознак знецінення може
здійснюватися за допомогою Анкети виявлення ознак знецінення
активів.
Перелік ознак знецінення, що вказується в Анкеті, є орієнтовним і
повинен щорічно переглядатися та доповнюватися управлінським
персоналом, на який Наказом керівника компанії покладений такий
обов'язок. Процес виявлення ознак знецінення не повинен здійснюватися
бухгалтерською службою, так як фінансові спеціалісти у більшості
випадків не мають повної інформації щодо планів використання активу в
майбутньому, динаміки цін на актив, ринкової ситуації. У процесі
виявлення ознак знецінення активів і прийняття рішення щодо
проведення тесту на знецінення щодо певних активів повинні приймати
участь працівники виробничого підрозділу, логісти, управлінський
персонал та інші компетентні працівники. З боку бухгалтерської служби
вимагається:
- проведення роз'яснень щодо мети аналізу наявності ознак
знецінення та форми звіту за результатами проведеного аналізу;
- отримання розуміння застосовуваних при оцінці методик,
перевірка їх відповідності методикам минулих років та принципам
МСФЗ;
- проведення консультацій з аудитором та експертами у разі, якщо
методика або результати оцінки наявності ознак знецінення викликають
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сумнів [3, с. 8].
У разі, якщо виявлена хоча б одна з ознак знецінення щодо певного
активу, компанія повинна оцінити суму очікуваного відшкодування
активу та провести Тест на знецінення. Тобто, результатом процедури
Оцінки наявності ознак знецінення є затверджене управлінським
персоналом рішення щодо необхідності проведення Тесту на знецінення
активів, або відмова від нього через відсутність ознак зменшення
корисності активів.
Сума очікуваного відшкодування – більша з двох оцінок активу
(або одиниці, яка генерує грошові кошти): справедливої вартості мінус
витрати на продаж та його вартості при використанні.
Справедлива вартість мінус витрати на продаж (СВ) – сума, яку
можна отримати від продажу активу або одиниці, яка генерує грошові
кошти, в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними
сторонами, за вирахуванням витрат на продаж [2].
Витрати на продаж – очікувані витрати, які можна прямо віднести
до вибуття активу, за винятком фінансових витрат і витрат з податку на
прибуток.
Вартість при використанні (ВВ) – теперішня (дисконтована)
вартість оцінених майбутніх грошових потоків, які, за очікуванням,
виникнуть від активу або від одиниці, що генерує грошові потоки [2].
На основі заповненої Анкети виявлення ознак знецінення активів
управлінський персонал повинен сформувати перелік активів, щодо яких
виявлені ознаки знецінення. Для активів проводиться Тест на знецінення:
1. Визначається справедлива вартість активу мінус витрати на
продаж (СВ).
2. Порівнюється справедлива вартість активу мінус витрати на
продаж (СВ) та балансова вартість активу (БВ):
- якщо БВ менша від СВ, то знецінення відсутнє і подальші
розрахунки не проводяться;
- якщо БВ більша від СВ, то виконується наступний пункт.
3. Визначається вартість при використанні активу (ВВ).
4. Порівнюється вартість при використанні активу (ВВ) та
балансова вартість активу (БВ):
- якщо БВ менша від ВВ, то знецінення відсутнє і подальші
розрахунки не проводяться;
- якщо БВ більша від ВВ, то сума очікуваного відшкодування
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визнається на рівні вартості при використанні активу (ВВ) та визнається
збиток від знецінення в сумі перевищення балансової вартості над
вартістю при використанні активу.
5. Дані щодо всіх проведених розрахунків із зазначенням суми
очікуваного відшкодування передаються головному бухгалтеру компанії.
6. Головний бухгалтер зберігає дані щодо тесту на знецінення в
бухгалтерії компанії та відображає результати тестування у
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності [3, с. 9].
У табл. 1 наведені можливі результати проведення Тесту на
знецінення активів:
Таблиця 1
Результати проведення Тесту на знецінення активів, тис. грн.
Балансова
вартість

Справедлива
вартість

Вартість
при
використанні

Сума
очікуваного
відшкодування

1

2

3

4

250

260

Можна не
визначати

не менша за
260

250

200

290

290

250

200

240

240

250

200

180

180

Збиток від
зменшення
корисності
активу

Балансова
вартість
після
зменшення
корисності

5*

6

Зменшення
корисності
відсутнє
Зменшення
корисності
відсутнє
250 – 240 =
10
250 – 180 =
70

250

250
240
180

Примітка:
*Позитивна різниця між графою 1 та 4

Проведення Тесту на знецінення є складним процесом, оскільки
визначення вартості при використанні активу (ВВ) та справедливої
вартості активу мінус витрати на продаж (СС) викликає певні
труднощі. Для визначення справедливої вартості мінус витрати на
продаж (СВ) доцільно скористатися МСФЗ 13 «Оцінки за
справедливою вартістю». При визначенні вартості використання
активу (ВВ) управлінський персонал повинен застосувати
обґрунтовані припущення щодо прогнозних майбутніх чистих потоків
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грошових коштів, які очікуються від використання активу. Такі
грошові потоки визначаються на основі затверджених бюджетів і
прогнозів компанії, складених відповідно до принципів МСФЗ. МСБО
36 рекомендовано брати до уваги прогнозні грошові потоки за період,
що не перевишує 5 років. Чисті майбутні грошові потоки
розраховуються як надходження грошових коштів від подальшого
використання активу та від його вибуття наприкінці строку корисного
використання, зменшені на суму витрат грошових коштів (включаючи
накладні витрати), пов'язаних з використанням активу. Розрахункові
оцінки майбутніх чистих потоків грошових коштів повинні
відображати поточний стан активу, тому до розрахунку не включають
майбутні витрати капітального характеру, які заплановані для
поліпшення якостей активу, та планове збільшення розміру грошових
потоків в результаті таких поліпшень. Після того, як управлінський
персонал оцінить майбутні чисті потоки грошових коштів, їх
необхідно дисконтувати та додати. Отримана в результаті величина і
буде вартістю при використанні активу (ВВ). Дисконтування
необхідно здійснювати за відповідною ставкою:
- середньозваженою ставкою кредитного портфелю компанії;
- ставкою за довгостроковими кредитами, за якою компанія
може залучити кредитні кошти на дату проведення Тесту на
знецінення;
- середньозваженою вартість капіталу (WАСС);
- іншою ставкою, використання якої обґрунтовано компанією
[3, с. 9].
Якщо компанія не має спеціалістів для проведення Тесту на
знецінення, то для визначення справедливої вартості активу мінус
витрати на продаж (СС) та вартості при використанні активу (ВВ),
доцільним буде залучення незалежного суб'єкта оціночної діяльності.
Тест на знецінення активів, незалежно від наявності ознак
знецінення, необхідно проводити щорічно – у кінці кожного року для:
- нематеріальних активів з невизначеним строком корисної
експлуатації;
- нематеріальних активів, які створюються та ще не придатні для
використання;
- гудвілу.
При наявності будь-яких ознак знецінення активу (навіть якщо
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Тест на знецінення підтвердив, що балансова вартість активу не
перевищує суму очікуваного відшкодування активу, тобто збиток від
зменшення корисності не визнається), компанія повинна розглянути
необхідність перегляду і коригування облікових оцінок щодо такого
активу:
- залишкового строку його корисної експлуатації;
- методу амортизації;
- ліквідаційної вартості активу [3, с. 10].
Компанія повинна зменшити балансову вартість активу до суми
його очікуваного відшкодування, якщо така сума очікуваного
відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке
зменшення є збитком від зменшення корисності.
Якщо знецінені активи обліковуються за моделлю собівартості,
то збитки від зменшення корисності активів визнаються у складі
інших витрат звітного періоду. Якщо ж знецінені активи
обліковуються за моделлю переоціненої вартості, то збитки від
зменшення корисності активів визнаються в першу чергу за рахунок
зменшення резерву з переоцінки. У Звіті про прибуток або збиток та
інший сукупний прибуток, збиток від зменшення корисності
переоціненого активу за рахунок резерву з переоцінки відображається
у складі іншого сукупного прибутку.
Якщо знецінені активи обліковуються за моделлю переоціненої
вартості, а резерв з переоцінки менший за розмір збитків від
знецінення, що визнаються, то частина таких збитків, яка залишилася
після повного списання резерву з переоцінки, визнається у складі
витрат звітного періоду.
Компанія зобов'язана детально документувати результати
виконання вимог МСБО 36 щодо аналізу передумов зменшення
корисності, проведення Тесту на знецінення та відображення його
результатів в обліку та фінансовій звітності. Орієнтовний перелік
документації щодо зменшення корисності активів включає:
1. Анкету виявлення ознак знецінення активів.
2. Перелік та детальний опис всіх активів, щодо яких був
проведений Тест на знецінення.
3. Розрахунок справедливої вартості мінус витрати на продаж
активів.
4. Розрахунок вартості при використанні (в тому числі ставка
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дисконтування та її розрахунок, прогнозний період для розрахунку і
т.д.).
5. Бухгалтерська довідка, в якій зазначений розмір збитку від
знецінення, записи регістрів обліку, які були здійснені для
відображення знецінення активів в бухгалтерському обліку.
6. Інформація щодо сторнування визнаних у минулих звітних
періодах збитків від знецінення, якщо воно мало місце [3, с. 10].
Компанія у кінці кожного звітного періоду визначає, чи є
підтвердження того, що збиток від зменшення корисності активів,
визнаний у попередніх періодах, вже відсутній або зменшився.
Якщо знаки потенційного зменшення збитку від зменшення
корисності наявні, то компанія повинна:
1) оцінити суму очікуваного відшкодування раніше знеціненого
активу;
2) щодо активів, які обліковуються за моделлю собівартості,
сторнувати збитки від зменшення корисності таким чином, щоб
балансова вартість активу після сторнування становила найменшу з
двох величин:
- суму очікуваного відшкодування активу; балансову вартість
такого активу, яку б він мав у випадку, якби збиток від зменшення
корисності не визнали щодо нього в попередні роки;
3) щодо активів, які обліковуються за моделлю переоцінки,
відобразити сторнування збитків від зменшення корисності як
переоцінку за правилами МСБО 16 «Основні засоби» або МСБО 38
«Нематеріальні активи»:
- сторнування збитку від зменшення корисності переоціненого
активу визнається в іншому сукупному доході і збільшує результат
дооцінки для цього активу;
- якщо збиток від зменшення корисності переоціненого активу
раніше визнано як витрати у прибутку або збитку, то сторнування
такого збитку від зменшення корисності на суму раніше визнаних
витрат також визнається в прибутку або збитку [3, с. 11].
МСБО 36 містить пряму заборону сторнувати збиток від
зменшення корисності, визнаний щодо гудвілу. Щодо всіх інших
активів сторнування збитку від зменшення корисності є допустимим.
Отже, МСБО 36 «Зменшення корисності активів» вимагає від
компанії (товариства чи підприємства) виконати три процедури щодо
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зменшення корисності активів:
1. Встановлення та оцінка наявності ознак того, що корисність
активу може зменшитися.
2. У разі наявності ознак зменшення корисності активу –
безпосереднє проведення Тесту на знецінення, який полягає у
порівнянні балансової вартості активу з сумою його очікуваного
відшкодування.
3. Відображення
результатів
знецінення
активу
у
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.
Починаючи з 01.01.2014 р. запроваджено вимогу розкривати
відшкодовану вартість окремого активу (включаючи гудвіл), щодо
якого було визнано чи відновлено збиток від знецінення впродовж
звітного періоду.
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В статті проаналізовано визначення поняття стратегічного управлінського
обліку, окреслено його проблеми на основі вітчизняного та міжнародного досвіду та
визначені перспективи їх вирішення.
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In articles proanalіzovano viznachennya ponyattya strategіchnogo upravlіnskogo
oblіku, okresleno Yogo problems on osnovі vіtchiznyanogo that mіzhnarodnogo dosvіdu that
viznachenі їh virіshennya prospects.
Keywords: strategy, strategic accounting, strategic management, strategic
management.
В статье проанализированы определения понятия стратегического
управленческого учета, определены его проблемы на основе отечественного и
международного опыта и определены перспективы их решения.
Ключевые слова: стратегия, стратегический учет, стратегическое
управление, стратегический менеджмент.

Перехід економіки до ринкових відносин спричинив
ускладнення в дiялъності кожного пiдприємства незалежно від форми
власності, галузі й напрямів прикладання зусиль, правового статусу. В
міру ускладнення зовнішнього середовища, змiн технології, на якiй
базується робота пiдприємства, поява нових цiлей висуває на перший
план необхідність застосування iдеології стратегічного управління.
Проведений аналіз наукової літератури (Голов С.Ф., Канурна
З.Ф., Лозовицький Д.С., Хоменко Н.В., Шайкан А.В., Яценко В.Ф. та
ін.) присвячених проблемам стратегічного обліку, дозволив
встановити, що на сьогодні залишаються невирішеними наступні
проблемні питання:
1) на теоретичному рівні:
- розмежування таких понять як «стратегічний облік»,
«стратегічний управлінський облік», «стратегічно орієнтована система
обліку», «облік стратегічного типу», «бухгалтерський облік з метою
стратегічного управління», «контролінгу»;
- визначення предмета та об’єктів дослідження стратегічного
обліку;
- визначення вимог до інформації, що подається;
- обґрунтування необхідності впровадження на підприємствах
системи стратегічного обліку;
- визначення місця концепції «стратегічного обліку» у складі
класичного розуміння системи бухгалтерського обліку та системи
управління підприємством;
2) на методичному рівні:
– розробка методики організації побудови системи стратегічного
обліку на підприємстві;
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– розробка методики ведення стратегічного обліку на
підприємстві;
– розробка та впровадження в діяльність підприємств
стратегічної управлінської звітності.
Вирішення цих проблемних питань дозволить побудувати
ефективну систему обліково-інформаційного забезпечення для потреб
стратегічного управління.
Розвиток теорії та практики стратегічного обліку, на нашу
думку, є одним із перспективних напрямів розвитку теорії
бухгалтерського обліку. Сьогодні як ніколи вітчизняні підприємства
потребують надійної інформаційної бази для прогнозування
діяльності. Крім того, вважаємо, що реформувати систему обліку в
Україні необхідно в напрямку інтеграції процесів планування,
управління та контролю і роль стратегічного обліку у виконанні цього
завдання – ключова.
Історично стратегічний облік виник в рамках управлінського
обліку. Тому доцільного його розглядати як складову частину. Метою
ведення та організації такого виду обліку є надання інформації
менеджменту підприємства для прийняття стратегічних рішень. З
огляду на це вважаємо, що доцільно використовувати категорію
«стратегічний управлінський облік», оскільки це поняття є точнішим
та зрозумілішим.
У такому випадку стратегічний управлінський облік варто
розглядати як підсистему управлінського обліку, яка використовуючи
дані із зовнішнього та внутрішнього середовища, надає інформацію
управлінському персоналу для розробки та реалізації стратегії
розвитку суб’єкта господарювання.
З огляду на це, предметом дослідження виступає середовище
(зовнішнє та внутрішнє) діяльності підприємства.
Об’єктами стратегічного управлінського обліку відповідно є
господарські операції, зовнішні та внутрішні фактори впливу на
роботу підприємства, прогнозовані показники і економічний
потенціал.
Стратегічний
управлінський
облік
визначально
є
інформаційною базою для стратегічного менеджменту і його
організація прямо залежить від потреб управління. Зазвичай розробка
стратегії діяльності підприємства передбачає такі етапи (табл.1).
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Таблиця 1
Етапи розроблення та реалізації стратегії підприємства
Етап
1
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

Що передбачає
2
Аналіз середовища суб’єкта господарювання, прогнозування його
майбутнього розвитку, виявлення можливостей і загроз, сильних і
слабких сторін, оцінка конкурентоспроможності і прогнозування її
зміни;
Визначення місії, мети і цілей підприємства;
Проведення стратегічного аналізу, який полягає в порівнянні мети і
цілей з результатами аналізу середовища, виявленні і усуненні
розривів між ними і, головне, у виробленні альтернативних стратегій
- варіантів стратегічного розвитку;
Моделювання варіативних сценарії розвитку подій (оптимістичний,
песимістичний та найбільш вірогідний) і дослідження впливу
кожного на сформульовані альтернативні стратегії;
Визначення конкурентоспроможності підприємства у разі реалізації
тієї чи іншої стратегії за певним сценарієм;
Вибір найбільш прийнятної стратегії з альтернативних;
Підготовка кінцевого варіанта стратегічного плану підприємства;
Розроблення тактичних середньострокових планів;
Розроблення оперативних планів та проектів;
Організація реалізації стратегії;
Практична оцінка і контроль за виконанням планів.

На кожному етапі менеджери потребують різних даних, які
повинна надати система стратегічного управлінського обліку (табл. 2).
Таблиця 2
Інформаційні потреби менеджменту при розробці та реалізації
стратегії підприємства
Етап
1

Що передбачає
2
1) аналіз середовища
господарювання;

суб’єкта

2) прогнозування
майбутнього розвитку;

його

1
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Потреба в інформації
3
інформація про взаємовідносини
із покупцями, постачальниками,
конкурентами, державними
органами, власниками
підприємства
інформація про можливі доходи,
витрати, рівень виробництва та
реалізації продукції
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Продовження табл. 2
3) виявлення
можливостей
і
загроз, сильних і слабких сторін;

2
3

4

5

6
7
8
9
10
11

4) оцінка
конкурентоспроможності
і
прогнозування її зміни.
визначення місії, мети і цілей
підприємства;
проведення стратегічного аналізу;
моделювання
варіативних
сценарії
розвитку
подій
і
дослідження впливу кожного на
сформульовані
альтернативні
стратегії;
визначення
конкурентоспроможності
підприємства у разі реалізації тієї
чи іншої стратегії за певним
сценарієм;
вибір найбільш прийнятної
стратегії з альтернативних;
підготовка кінцевого варіанта
стратегічного плану
підприємства;
розроблення тактичних
середньострокових планів;
розроблення оперативних планів
та проектів;
організація реалізації стратегії;
практична оцінка і контроль за
виконанням планів.

інформація про рівень
кваліфікації персоналу,
конкурентоспроможність, цінову
політику підприємства,
особливості галузі та специфіку
діяльності.
інформація про рентабельність
продукції, рівень цін,
прогнозований обсяг продаж.
інформація про фінансовий стан
підприємства
-

-

-

інформація про фактичні
показники діяльності

Найбільше інформації менеджмент потребує на етапі оцінки
діяльності підприємства та вибору стратегії, а також у процесі
контролю її досягнення. Джерела отримання даних можна поділити на
внутрішні та зовнішні (рис.1).
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Рис. 1. Джерела інформація стратегічного управлінського обліку
Повну та достовірну інформацію про зміни у зовнішньому
середовищі отримати складно. Тому її потрібно постійно моніторити,
накопичувати та опрацьовувати. З цією метою ми пропонуємо
щокварталу подавати узагальнений звіт про моніторинг зовнішнього
середовища. Його форма не повинна бути стандартизованою чи
табличною. Набагато краще було б якби він містив графіки та
діаграми, прогнози аналітиків, пропозиції щодо майбутнього розвитку
підприємства. Така інформація буде корисною керівництву при
прийнятті управлінських рішень, а також менеджменту – при
коригуванні середньострокових та оперативних планів.
Внутрішні джерела інформації більш надійні, та і отримати дані
набагато простіше. Для цього бухгалтерам-аналітикам потрібно
постійно співпрацювати із бухгалтерською службою. Найкращим був
би варіант, коли вони мали повний доступ до бази облікових даних. А
для цього потрібно, щоб на підприємстві була спеціалізована
бухгалтерська програма та мережна сітка для оперативної передачі
інформації.
Звичайно, можливий варіант, коли б бухгалтери-аналітики
посилали запити до бухгалтерії або отримували від них звіти із
потрібною інформацію. На нашу думку, це недоцільно. По-перше,
втрачається оперативність передачі даних. По-друге, це призведе до
дублювання інформації, нагромадження лишнього масиву, збільшення
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обов’язків облікових працівників. По-третє, обсяг потрібних даних
може бути дуже значним, а відповідно звіти надто громіздкими.
Наступним етапом організації стратегічного управлінського
обліку є опрацювання та аналіз зібраної інформації. Як уже
зазначалось, для потреб стратегічного управління мають значення не
абсолютні, а порівняльні показники. У таблиці 3 подано перелік
базових відносних показників, які, на нашу думку, необхідно
обов’язково розраховувати у стратегічному управлінському обліку.
Розрахувавши такі прості показники та подавши їх
управлінському персоналу, останній зможе зробити експрес-висновок
про позицію підприємства на ринку відносно конкурента та його
ділову активність у порівнянні із попереднім періодом. На стадії
контролю за виконанням стратегії порівнювати доцільно фактичні
показники та планові.
Таблиця 3
Перелік базових відносних показників
стратегічного управлінського обліку
№
Назва показника
Методика розрахунку
з/п
1
2
3
Відношення
обсягу
реалізації
Відносний обсяг
1
продукції підприємства до обсягу
реалізації
реалізації підприємства-конкурента.
Відношення ціни реалізації продукції
2
Відносна ціна
підприємства до
ціни реалізації
підприємства-конкурента.
Відношення доходу підприємства до
3
Відносний дохід
доходу підприємства-конкурента.
Відношення собівартості реалізованої
Відносна собівартість
продукції
підприємства
до
4
реалізованої продукції собівартості реалізованої продукції
підприємства-конкурента.
Відношення
чистого
прибутку
Відносний чистий
5
підприємства до чистого прибутку
прибуток
підприємства-конкурента.
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6

Приріст дебіторської
заборгованості

7

Приріст кредиторської
заборгованості

8

Приріст чистого
прибутку

9

Збільшення частки на
ринку

Продовження табл. 3
Відносне
відхилення
вартості
дебіторської
заборгованості
поточного періоду від попереднього.
Відносне
відхилення
вартості
кредиторської
заборгованості
поточного періоду від попереднього.
Відносне
відхилення
чистого
прибутку поточного періоду від
попереднього.
Відхилення
частки
ринку
у
поточному періодів від попереднього.

Ефективна система обліку не може існувати без системи
звітності, яка є узагальненим результатом повсякденної роботи.
Інформація, що подається у звітах, оскір того, що вона повинна бути
достовірно, доречною, достатньою та своєчасно, повинна бути
співставною. Тобто при складанні звітності та формуванні показників
повинна бути дотримана єдина методика.
Звіти, що подаються системою стратегічного управлінського
обліку, на нашу думку, необхідно поділити на 3 групи:
1) звітність для аналізу та оцінки стану підприємства та
середовища його існування;
2) прогнозна звітність;
3) звітність для оцінки досягнення стратегії розвитку.
До першої групи відноситься уже описаний звіт про моніторинг
зовнішнього середовища та звіт про моніторинг внутрішнього
середовища. Якщо перший звіт є більше описовим та ґрунтується на
експертних даних, то інший повинен містити конкретні показники за
попередній та поточний періоди, та відхилення (рис. 2).
Звіт доречно готувати щокварталу протягом 20 днів після його
закінчення.
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№
з/
п
1

1

2

3
4

5

6

7

8
9

ЗВІТ ПРО МОНІТОРИНГ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ЗА 4 КВАРТАЛ 2013 РОКУ
Значення, грн.
Відхилення
Показник
2 квартал
3 квартал абсолютне відносне
2012 року 2012 року
, тис. грн.
,%
2
3
4
5
6
Дебіторська
заборгованіст
ь за товари,
12000,00
15000,00
3000,00
25,00
роботи,
послуги
Дебіторська
заборгованіст
15000,00
10000,00
-5000,00
-33,33
ь за
розрахунками
Грошові
25000,00
35000,00
10000,00
40,00
кошти
Запаси
200000,00
80000,00
-120000,00
-60,00
Кредиторська
заборгованіст
ь за товари,
60000,00
45000,00
-15000,00
-25,00
роботи,
послуги
Кредиторська
заборгованіст
45000,00
60000,00
15000,00
33,33
ь за
розрахунками
Дохід від
1500000,0 1750000,0
реалізації
250000,00
16,67
0
0
продукції
Середня ціна
реалізації
5,75
5,79
0,04
0,70
продукції
Чистий
25000,00
27000,00
2000,00
8,00
прибуток
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Продовження табл.
10
11

Чисельність
працівників
Рентабельність
продукції
Підготував
Конашук Н.Д.

Рис. 2.
середовища

158,00

160,00

2,00

1,27

1,45

1,46

0,01

0,69

Фрагмент

звіту

про

моніторинг

внутрішнього

Прогнозними звітами є усі бюджети, що розробляються в
управлінському обліку (бюджет реалізації, бюджет матеріальних
витрат, бюджет витрат на оплату праці, бюджет загальновиробничих
витрат тощо). Бухгалтерам-аналітикам потрібно лише їх опрацювати,
викинути детальну інформацію, що немає значення для управління, та
оформити узагальнений бюджетний звіт.
Пакет звітності для оцінки досягненої стратегії включає усі
середньострокові та оперативні звіти, які окрім планових даних
містять інформацію про фактично досягнуті показники. Особливістю
звіту є те, що бухгалтеру-аналітику необхідно зробити висновок про
досягнення поставленої мети та подати рекомендації щодо
покращення ситуації, вказати на основні проблеми, що виникають у
діяльності підприємства, фактори що на них вплинули.
Таким чином, процес стратегічного управлінського обліку
включає три основні етапи:
1) збір даних про зовнішнє та внутрішнє середовище діяльності
підприємства;
2) обробка інформації;
3) формування пакету звітності.
Для їх реалізації на підприємстві необхідно виділити
відповідальних осіб. Як уже зазначалось, ними повинні бути
бухгалтери-аналітики, адже лише вони можуть зібрати необхідну
інформацію, обробити її відповідним чином та виявити причини
відхилень фактичних даних від прогнозних. На нашу думку, професія
бухгалтера-аналітика є однією з перспективних в Україні.
Підприємству недоцільно буде утримувати окремо відділ планування,
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управлінського обліку, менеджменту та контролю. Ефективніше
створити відділ стратегічного управлінського обліку, який би
об’єднував бухгалтерів-аналітиків (вони виконуватимуть функції
планування, збору та обробки інформації) та менеджерів, які
відповідатимуть за формування стратегії розвитку підприємства та
контролюватимуть її досягнення. Окремо на підприємстві
функціонуватиме бухгалтерська служба, завданням якої буде збір,
обробка та узагальнення інформації про діяльність суб’єкта
господарювання.
Впровадження системи стратегічного управлінського обліку на
вітчизняних підприємствах позитивно вплине як на розвиток суб’єктів
господарювання, так і на стан економіки в цілому. Суб’єкт
господарювання зможе спланувати діяльність на декілька років
наперед. І аналізуючи досягнення або недосягнення поставлених
показників керівництво зможе виявити негативні фактори, що мають
вирішальне значення, попередити їх вплив та таким чином підвищити
стан економічної безпеки підприємства.
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УТОЧНЕННЯ СХЕМА РІШЕННЯ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ
ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОСТІ
У статті досліджено ефективність використання стратегічного потенціалу
промисловості, що дозволить визначити раціональне рішення на етапі проектування
прогнозної моделі формування та реалізації дії авторського оригінальної системи
управління.
Ключові слова: стратегічний потенціал, життєвий цикл, система управління
розвитком.
The article investigates the efficiency of the strategic potential of the industry, will
determine a rational decision at the design stage forecasting model development and
implementation of copyright of the original control system.
Keywords: strategic potential, life cycle management system development.
В статье исследована эффективность использования стратегического
потенциала промышленности, что позволит определить рациональное решение на
этапе проектирования прогнозной модели формирования и реализации действия
авторской оригинальной системы управления.
Ключевые слова: стратегический потенциал, жизненный цикл, система
управления развитием.

Новітні виміри соціально-економічного розвитку України
обумовлюють потребу у формуванні умов щодо нарощення та
використання сукупних ресурсів, граничних резервів різної природи і
можливостей промисловості – тобто стратегічного потенціалу
держави – задля гармонізації та досягнення визначених у
відповідності до національних інтересів економіко-політичних,
еколого-економічних і соціально-економічних цілей. А на основі
цього постає потреба у проектуванні дієвої системи управління
розвитком стратегічного потенціалу промисловості (СУРСПП) та на
кожному з етапів її життєвого циклу необхідною умовою є здійснення
вирішення завдань з дослідження ефективності використання
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стратегічного потенціалу промисловості. При цьому, слід визнати, що
отримувані рекомендації поширюються на пошук раціонального
рішення на всіх етапах або на перегляд рішень, прийнятих на
попередніх етапах життєвого циклу.
Метою статті є нагальне вирішення завдань з дослідження
ефективності використання стратегічного потенціалу промисловості
що дозволить визначити раціональне рішення на етапі проектування
прогнозної моделі формування і реалізації дії авторської оригінальної
системи управління.
Як зазначалось автором дослідження у попередніх наукових
працях [1 - 3]: завдання багаторівневої системи управління розвитком
стратегічного потенціалу промисловості України повинні бути чітко
формалізованими у відповідності до структурно-логічної схеми з
урахуванням етапу життєвого циклу. У відповідності з цим, завдання,
які вирішуються в інтересах даного етапу (проектування структури та
базових компонент СУРСПП [4]) і наступних етапів (у прямій
послідовності розвитку системи), будемо називати прямими, а
розв'язувані для попередніх етапів - зворотними. Назви цих завдань
взяті за аналогією з назвами зв'язків між етапами життєвого циклу,
описаними в статті [4 - 6]. Таким чином, дослідження ефективності на
п'ятому етапі (коригування змісту та сутності СУРСПП, її архітектури
та безпосереднє введення на окремій території з апробацією та
адаптацією цільових функціоналів підсистем до умов функціонування
реального сектору) для відбору раціональних способів застосування
заданої системи - це пряме завдання, а для вибору параметрів системи
(наприклад, при її модернізації) - зворотна задача. Також відмітимо,
основні завдання досліджень ефективності на кожному етапі реалізації
прогнозно-аналітичних і управлінських процедур побудови СУРСПП це прямі завдання.
При цьому, на етапі проектування структури та базових
компонент СУРСПП при дослідженні ефективності формалізованої
системи управління можна виділити: 1) основне завдання, що
вирішується в інтересах даного етапу і спрямоване на вибір
параметрів проектованого елемента; 2) завдання, що вирішується в
інтересах завершальних етапів і по обґрунтуванню рекомендацій з
використання системи управління на етапах експлуатації та
застосування; 3) зворотна задача, що вирішується в інтересах етапу
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вибору та формування системи показників задля ідентифікації
параметрів сформованої СУРСПП і спрямовану на визначення вигляду
оригінальної системи, а також коригування поставлених перед нею
завдань. Таким чином, зв'язок між окремими етапами життєвого циклу
проявляється не тільки в послідовному переході системи управління з
одного стану в інший, а й у взаємозв'язку між завданнями, які
розв'язуються на окремих етапах її життєвого циклу.
У цій відповідності: прямий зв'язок з подальшими етапами
життєвого циклу системи управління розвитком стратегічного
потенціалу промисловості забезпечує:
По-перше, побудова моделей операцій, що дозволить
відобразити особливості функціонування засобів протидії, умов
застосування і діапазону можливих їх характеристик (а саме зв'язок з
етапом безпосереднього застосування);
По-друге, облік обмежень щодо розширення системи
управління, вимоги обслуговування та удосконалення (зв'язок з
етапом апробації та адаптації цільових функціоналів підсистем до
умов функціонування реального сектор);
По-третє, прогнозування можливостей промисловості за
виробничими потужностями та можливість об’єднання досягнення
достатнього рівня ефективності СУРСПП (зв'язок з етапом формування
системи показників задля ідентифікації параметрів цієї системи).
У зворотному зв'язку взаємодія проектної ефективності
формалізованої системи управління розвитком стратегічного
потенціалу промисловості та кожного з її складу конститутивноключового елементу із завданнями та дослідженнями інших етапів
зводиться до:
По-перше, видачі вихідних даних по можливому вигляду
проектованих елементів і корекції розв'язуваних заданою системою
завдань (а саме, зв'язок з першим етапом [4]);
По-друге, участі в опрацюванні та коригуванні моделей
супротиву, а також використання методик проектування
багатокомпонентних структур, яка надалі удосконалюється для
побудови нової інституції (представлений зв'язок з першим і п'ятим
етапами);
По-третє, формування сукупності значень проектних
параметрів і характеристик певного елемента системи управління
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розвитком стратегічного потенціалу промисловості, як обмежень та
вихідних передумов для наступних етапів (відображає зв'язок з
етапами формування системи показників задля ідентифікації
параметрів цієї системи та апробації/адаптації цільових функціоналів
підсистем до умов функціонування реального секто).
Таким чином розглянемо загальну постановку і типову схему
вирішення основного завдання проектної ефективності. Вона полягає
в тому, щоб на етапі безпосереднього проектування сприяти вибору
раціональних параметрів проектованого елемента, виходячи з оцінки
ефективності системи в цілому на весь період її застосування в
широкому діапазоні умов операції. Формулювання цього завдання
можна представити в наступному вигляді. Введемо позначення:
- проектні параметри системи управління
розвитком стратегічного потенціалу промисловості,
- тактичні параметри оригінальної системи,
- параметри умов першої групи (обґрунтовано
автором у науковій праці [7]),
- параметри умов другої групи (представлено
автором у науковій праці [7]),
- µ-й варіант рішення по проектованому
елементу.
У цьому зв’язку, автором заданий:
- діапазон параметрів умов застосування першої та другої груп
наведено у формулі (1):
(1)
- обмеження на межі можливих рішень, що визначають область
допустимих значень проектних параметрів елемента системи
управління (2):
(2)
Беручи за основу математичну модель операції встановлюється
залежність
показника
ефективності
системи
у
вигляді
Таким чином, постає необхідність у визначенні найкращого
рішення а* з умови
.
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Відзначимо деяку особливість у формулюванні основного
завдання. В умовах невизначеності {β} і {U} вибрати однозначно
оптимальний варіант неможливо. Крім того безліч варіантів, як
правило, дискретно і обмежена. Тому у формулюванні завдання
зазвичай вказується на вибір раціонального варіанту, який по
можливості забезпечує найвищу ефективність системи. Це відображає
специфіку завдань проектної ефективності. (Під раціональним
варіантом тут розуміється такий варіант, який, не будучи строго
оптимальним ні для одних умов, володіє прийнятною ефективністю в
цілому діапазоні умов.)
Зупинимося на двох рівнях дослідження при вирішенні
основного завдання. Локальний рівень дослідження - це дослідження в
обмеженій області зміни параметрів досліджуваного об'єкта;
відрізняється простотою, малою витратою часу, може проводитися
незалежно від систем та операцій більш високого рівня. При цьому
дослідженні залишаються незмінними: критерій ефективності (на
цьому рівні можна розглядати тільки показники ефективності з
визначенням можливих поправок за витратами та строками); завдання
операції (в принципі зміна параметрів, як вказувалося раніше, може
призвести до зміни завдань операції, проте обмежена область варіації
параметрів забезпечує виконання цієї умови); ККС (конструктивнокомпоновачная схема), структура і склад елемента (їх зміна вимагає
звернення до операції більш високого рівня). Визначення достатності
дослідження на локальному рівні має важливе значення і вимагає
відповідного аналізу (наприклад, чутливості критеріїв, відповідності
завдань і стійкості ККС для граничних варіантів).
Глобальний рівень дослідження - це дослідження в широкій
області зміни параметрів досліджуваного об'єкта з коригуванням умов
завдання і обмежень. При глобальному рівні дослідження потрібно
періодична коригування завдань операції і критерію ефективності,
аналіз зв'язків з системами більш високого рівня, коректування умов
операції.
Алгоритм задачі дослідження ефективності на кожному рівні
може бути побудований але принципом синтезу або аналізу варіантів
при різному охопленні варійованих параметрів. Синтез варіантів на
глобальному рівні дослідження мало характерний для проектноконструкторської організації; це завдання є більш близькою до етапу
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аналізу систем. Аналіз варіантів на глобальному рівні дослідження
характерний для проектно-конструкторської організації. Це завдання
вимагає залучення методів аналізу систем; при цьому враховуються
показники ефективності, вартість і терміни розробки.
Синтез варіантів при локальному дослідженні характерний для
задач з розширенням безлічі аналізованих варіантів і базується па
проведенні параметричного аналізу конструктивно неопрацьованих
опорних варіантів. Аналіз варіантів при локальному дослідженні
найбільш характерний для проектно-конструкторської організації.
При аналізі використовуються специфічні методи порівняння
варіантів, характерні для задач проектної ефективності.
Особливе значення мають завдання порівняння ефективності за
- даних варіантів - (аналіз варіантів, табл. 1).
Таблиця 1
Аналіз варіантів проектної ефективності системи управління
розвитком стратегічного потенціалу промисловості
Етап дослідження завдання і
варіантів в контексті
Стадії проектування
забезпечення ефективності
елементів СУРСПП
СУРСПП
Порівняння варіантів
Завдання найменш
забезпечення ефективності
опрацьоване, при його
системи з різними
постановці
Попередні опрацювання всіх
конструктивновикористовуються методи
варіантів забезпечення
компонувальними схемами
аналізу системи яка
ефективності системи
(ККС) і визначення загального
відноситься до сфери
вигляду СУРСПП
глобального дослідження
Завдання найбільш
поширене, що потребує
Технологічні пропозиції.
Порівняння варіантів, з
розробки методик, чутливих
Ескізне проектування
певною ККС, в результаті
з обраними параметрами
системи управління
чого проводиться вибір
СУРСПП при дослідженні
розвитком стратегічного
параметрів елемента
ефективності і відноситься
потенціалу промисловості.
до сфери завдань
локального аналізу
Порівняння варіантів ККС
Ескізне проектування
при зміні параметрів
Спрощена форма
СУРСПП. Робоче
попереднього етапу життєвого попереднього завдання
проектування заданої
циклу
системи.
Постановка завдання при
проектуванні елементів
СУРСПП
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Продовження табл. 1
Робоче проектування
системи управління
розвитком стратегічного
потенціалу промисловості

Визначення ефективності
заданого варіанта
забезпечення СУРСПП

Таким чином, підготовка вихідних даних і формування системи
показників ведеться у двох напрямках:
а ) проектному, на основі якого детально опрацьовані , опорні
варіанти, формують безліч варіацій проектованого елемента системи
управління;
б) тактичному, за процедурами якого здійснюється формалізація
операційної схеми і формування характеристик, умов застосування,
обмежень, що накладаються іншими системами. І, відповідно, останній
напрям, завершується аналізом характеристик і взаємозв'язків елементів
у загальній системі управління . При цьому, встановлюється
взаємозв'язок проектних і тактичних параметрів проектованого елемента
СУРСПП, які реалізують свої цільові функції в загальній системі
управління відповідно до операційної схемою, об'єднуючи проектні та
тактичні напрями формалізації загальної архітектури.
Слід зазначити , що блок побудови математичної моделі
квалиметричних операції дозволяє: а) встановити взаємозв'язок критерію
ефек-тивності системи і параметрів кожного їх проектованих елементів;
б) здійснити вибір раціонального варіанту який забезпечить високу
ефективність системи управління розвитком стратегічного потенціалу
промисловості.
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В статье рассмотрены методы, используемые в анализе инвестиционностроительной деятельности. Предложены методические подходы по повышению
эффективности инвестиционно-строительной деятельности.
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Інвестиційна
діяльність
підприємства
підпорядкована
довгостроковим цілям його розвитку. Тому вона повинна
здійснюватися відповідно до розробленої інвестиційної політики. Така
політика формується у складі загальної фінансової стратегії
підприємства. Інвестиційна політика полягає у виборі і реалізації
найбільш ефективних форм реальних і фінансових його інвестицій з
метою забезпечення високих темпів його розвитку та постійного
зростання його ринкової вартості.
Відповідно до чинного законодавства України інвестиціями є
грошові кошти, цінні папери, інше майно, в тому числі майнові права,
які мають грошове вираження, вкладаються в об'єкти підприємницької
або іншої діяльності з метою отримання прибутку.
Капітальні вкладення – це інвестиції в основний капітал
(основні засоби), в тому числі затрати фінансових, трудових і
матеріальних ресурсів на: нове будівництво, розширення,
реконструкцію, технічне переозброєння діючих підприємств;
придбання машин, обладнання, інструменту; проектно-пошукові
роботи; інші затрати.
Інвестиційний проект передбачає обґрунтування економічної
доцільності, обсягу і термінів здійснення капітальних вкладень,
ведення необхідної проектно-кошторисної документації, а також опис
проектних дій з метою використання інвестицій (бізнес-план).
Зміст і реалізація інвестиційних проектів передбачає такі етапи:
1) вибір та попереднє обґрунтування інвестиційного задуму;
2) вивчення інвестиційних можливостей;
3) техніко-економічне обґрунтування проекту;
4) підготовку науково-дослідної та проектної документації;
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5) проведення будівельно-монтажних робіт;
6) підготовку та освоєння виробництва;
7) експлуатацію об'єкта й організацію випуску продукції.
Під час розробки інвестиційних проектів використовують такі
форми інвестицій:
• грошові кошти та їх еквіваленти;
• будівлі, споруди, машини, устаткування, вимірювальна і
дослідна апаратура, інструмент, інше майно, що застосовують у
виробництві;
• майнові права, що оцінюються в грошових еквівалентах.
Розрізняють капіталоутворювальні інвестиції, що забезпечують
відтворення основних і оборотних засобів, і портфельні – вкладення
коштів у фінансові активи.
Капіталоутворювальні інвестиції (затрати) визначають як суму
коштів, необхідних для будівництва, розширення, реконструкції або
технічного
переозброєння
підприємства,
оснащення
його
обладнанням, а також витрат на підготовку капітального будівництва
та збільшення обсягу оборотних засобів, потрібних для нормального
функціонування підприємства.
В економічній літературі представлені й інші підходи до
класифікації інвестицій. Наприклад, інвестиції рекомендують
поділяти на фінансові, реальні (прямі) та інтелектуальні.
Фінансові інвестиції – вкладення в акції, облігації й інші цінні
папери, випущені приватними компаніями або державою.
Реальні інвестиції – вкладення коштів приватних підприємств
або держави у виробництво будь-якої продукції, основний і оборотний
капітал у надання послуг, ліцензії, патенти, права користування
природними ресурсами. Це інвестиції в основний капітал, тобто нове
будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переоснащення
підприємства, придбання заново виготовлених матеріальних благ,
таких як виробниче устаткування, комп'ютерна техніка, будівлі
виробничого призначення.
Інтелектуальними інвестиціями є вкладення коштів у науководослідні та дослідно-конструкторські наукові розробки, ліцензії, ноухау та ін.
Суб'єктом інвестицій є підприємства, що використовують
інвестиції для розвитку свого виробництва, впровадження і випуску
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нової продукції або іншої аналогічної мети. Основними суб'єктами
інвестиційної діяльності є інвестори, замовники, виконавці робіт та
користувачі об'єктів.
Об'єктами інвестицій можуть бути:
• підприємства, які будуються, реконструюються або
розширюються, будівлі, споруди, призначені для виробництва нових
товарів, послуг;
• комплекси об'єднань, що будуються, зорієнтовані на
вирішення одного завдання (тут під об'єктом інвестування мають на
увазі програми регіонального або іншого рівня);
• виготовлення нових виробів, послуг на наявних виробничих
площах у межах діючих виробництв.
Інвестор має право самостійно визначати обсяги, характер
інвестицій, контролювати їх цільове використання, володіти,
користуватися і розпоряджатися результатом реалізації інвестиційного
проекту.
Під час проведення аналізу ефективності інвестицій доцільно
вирішити такі завдання:
• розробити стратегію розвитку інвестиційної діяльності
суб'єктів господарської діяльності;
• вивчити динаміку і структуру джерел фінансування інвестицій;
• провести аналіз формування інвестиційних ресурсів
підприємства;
• оцінити ефективність окремих проектів і вибрати найбільш
прийнятний варіант;
• проаналізувати потоки продукції, ресурсів і грошових коштів;
• вивчити вплив фактора інфляції;
• здійснити порівняльний аналіз результатів і затрат із метою
досягнення необхідної норми прибутку.
У основі процесу прийняття управлінських рішень
інвестиційного характеру лежать оцінка і порівняння обсягу
потрібних інвестицій і майбутніх грошових надходжень. Оскільки
порівнювані показники відносяться до різноманітних моментів часу,
ключовою проблемою є проблема їхньої порівнянності. Сприймати її
можна по-різному в залежності від існуючих об'єктивних і
суб'єктивних умов: темпу інфляції, розміру інвестицій і надходжень,
що генеруються, обрію прогнозування, рівня кваліфікації аналітика
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тощо.
Методи, використовувані в аналізі інвестиційної діяльності,
можна підрозділити на дві групи:
а) засновані на облікових оцінках;
б) засновані на дисконтованих оцінках.
Методи, засновані на облікових оцінках
Метод 1. - Строк окупності інвестицій.
Строк окупності інвестицій - період часу, необхідний для
повернення вкладених коштів (без дисконтування), іншими словами,
це період часу, за який доходи покривають витрати на реалізацію
інвестиційних проектів. Цей період порівнюється з тим часом, який
керівництво підприємства вважає економічно виправданим. Критерій
доцільності реалізації інвестиційного проекту визначається тим, що
тривалість строку окупності інвестиційного проекту виявляється
меншою порівняно з економічно виправданим терміном окупності.
При застосуванні методу окупності не враховується фактор
часу, тобто часовий аспект вартості грошей, при якому доходи й
витрати, пов'язані з використанням інвестиційного проекту,
порівнюють за допомогою дисконтування.
Перевагою методу оцінки ефективності інвестиційних проектів,
виходячи із строку їх окупності, є його простота, головний недолік
полягає у суб'єктивності підходу керівників підприємств або
інвесторів до визначення виправданого періоду окупності
інвестиційного проекту.
Метод 2. - Проста норма прибутку.
Суть цього методу полягає у визначенні відношення між
доходом від реалізації інвестиційного проекту і вкладеним капіталом
(інвестиціями на реалізацію проекту) або у визначенні проценту
прибутку на капітал.
Як правило, розрахунок норми прибутку на капітал може
проводитися за двома методами:
- при першому методі виходять із загальної суми початкового
капіталу, який був вкладений і який складається з: витрат на
придбання і уведення в експлуатацію основних засобів і збільшення
оборотного капіталу, необхідного для реалізації інвестицій;
- при другому методі визначають середній розмір вкладеного
капіталу протягом всього терміну реалізації інвестиційного проекту. У
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цьому разі враховується скорочення капіталовкладень в основні
засоби до їх залишкової вартості. Тому для розрахунку норми
прибутку на капітал можна використовувати наступні формули:
Перевагою цього методу є можливість швидкого визначення
розміру майбутнього доходу від реалізації інвестиційного проекту.
Основний недолік показника норми прибутку на капітал полягає
в тому, що він не враховує вартість грошей (прибутку) залежно від
часу їх отримання.
Інша проблема виникає, коли використовують другий метод
розрахунку середньої норми прибутку на капітал. У цьому разі
початкова сума інвестицій і їх кінцева вартість усереднюються.
Значення середньої інвестиційної вартості буде змінюватися залежно
від річної норми амортизації.
Метод 3. - Середня фондовіддача.
Середня фондовіддача проекту визначається діленням
середнього чистого прибутку, накопиченого за весь період
експлуатації проекту, на середню залишкову вартість основних
засобів, придбаних за рахунок інвестованих грошових коштів.
Перевагою цього методу є доцільність використання для аналізу
інвестиційних проектів локального характеру, пов'язаних із заміною
обладнання для збільшення прибутку.
Недоліками при використанні даного методу є: ігнорування
впливу фактору часу на ціну грошей; неповне врахування об'єкту
інвестування, представленого лише засобами праці.
Сучасні концепції інвестиційної діяльності припускають
вкладення інвестицій в основний капітал згідно інвестиційному
проекту. Методи управління проектами дозволяють вирішувати такі
завдання, як визначення цілей проекту, обґрунтування проекту,
визначення фінансових потреб і джерел фінансування, підготовка і
висновок контрактів, контроль за ходом виконання проекту,
управління ризиками проекту та інші. Звідси ухвалення ефективних
рішень в інвестиційній або інвестиційно-будівельній діяльності згідно
інвестиційному проекту припускає облік ризику або надійності.
У зв'язку з вищесказаним, при розробці інвестиційнобудівельній діяльності визначаються загальний об'єм інвестицій,
способи раціонального використання власних засобів і можливості
залучення додаткових грошових ресурсів. Проекти інвестиційної
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діяльності узгоджуються між собою по об'ємах ресурсів, що
виділяються, і термінах здійснення ресурсних потоків виходячи з
досягнення максимального загального економічного ефекту.
Підвищення ефективності інвестиційно-будівельної діяльності
зумовлює розробку моделі інвестиційної поведінки в частині
виконання певних функцій або досягнення функціональних цілей.
Фактично інвестиційна діяльність інтегрована в модель стратегічного
розвитку та позначає найбільш бажані функціональні цілі. Головне
завдання інвестиційно-будівельної діяльності – підтримка загальної
стратегії її розвитку. Інша роль – досягнення функціональних цілей з
використанням методів підвищення ефективності інвестиційної
діяльності. Серед вказаних методів ми можемо виділити п'ять
основних груп:
- методи планування;
- методи організації;
- методи координації;
- методи мотивації;
- методи контролю і регулювання.
Методи планування не тільки сприяють в отриманні капіталу,
залученні інвесторів, партнерів, але й дозволяють визначити
контрольні етапи і цифри реалізації інвестиційних програм, за якими
можна здійснювати не тільки планування, але і контроль над
виконанням. На стадії
планування можливості інвестиційнобудівельній діяльності використовуються для розробки концепції
інвестиційної програми і стратегії бізнесу, вироблення нових напрямів
інвестиційного розвитку і здійснення інвестицій, дозволяє оцінити
можливості цих напрямів. При використанні методів планування
інвестиційна програма диференціюється по п'яти основних блоках:
цільовому, організаційному, ресурсному, управлінню, юридичного
забезпечення.
Методи організації можуть бути представлені різними видами
структур залежно від цілей реалізації моделі стратегічного розвитку
інвестиційно-будівельної діяльності. Методи формування структур
будівельних підприємств у взаємозв'язку з цілями інвестиційної
діяльності дозволяють прийти до розуміння значущості мережевої
структури, яка вже у свою чергу може бути використана для
відображення етапів реалізації інвестиційних програм у вигляді
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мережевого графіка.
Методи координації включають методи оптимізації і оцінки
взаємовиключних інвестицій. За допомогою оптимізаційних методів
досягають якнайкращої інвестиційної ситуації за певних умов. Тут
будівельними підприємствами можуть використовуватися різні
методи, такі як дерево рішень, лінійне програмування, теорія масового
обслуговування, імітаційні ігри. У свою чергу взаємовиключними
можуть бути інвестиції, що забезпечують альтернативні способи
досягнення одного і того ж результату, або що конкурують через
бюджетні обмеження (ситуація раціонування інвестиційного капіталу
будівельного підприємства). Для їх оцінки використовуються метод
розрахунку тимчасової цінності інвестиційних засобів впродовж
раціонування капіталу та метод витратної ефективності. Перший
метод ефективного управління інвестиційно-будівельною діяльністю
забезпечує вибір найбільш переважного із взаємовиключних
інвестиційних програм за критерієм максимізації приросту суми
інвестиційних ресурсів до кінця раціонування інвестиційного
капіталу. Метод витратної ефективності управління інвестиційною
діяльністю має особливе значення для будівельних підприємств в
аспекті застосування програмно-цільового прогнозування, оскільки
оцінює не об'єм грошових надходжень, а ступінь раціональності
використання обмежених інвестиційних ресурсів. Методи мотивації
як методи ефективного управління інвестиційно-будівельною
діяльністю включають методи мінімізації ризику, участі в управлінні
інвестиційною програмою. Серед методів мінімізації ризиків особливо
виділяються методи обліку премії за ризик, метод формування
портфеля інвестицій або формування інвестиційного фонду. Метод
обліку премії за ризик полягає в розрахунку вартості капіталу
інвестиційної програми, скоректованої з урахуванням ризику. За цим
методом вартість капіталу для інвестиційної програми визначається як
сума безризикового прибутку і премії за ризик, рівної твору
відносного коефіцієнта ризику інвестиційної програми і премії за
ринковий ризик. Метод формування портфеля інвестицій дозволяє
застрахуватися від можливості повної втрати капіталу, що
інвестується. Подібно до того, як диверсифікований портфель знижує
середній ризик вкладень, так і при формуванні інвестиційних програм
разом з високодохідними і ризикованими заходами повинні
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здійснюватися і заходи з низькою ефективністю і мінімальним рівнем
ризику.
Нарешті, метод участі в управлінні інвестиційною програмою
припускає участь всіх працівників будівельного підприємства в
управлінні реалізацією інвестиційної програми на основі певних
правил, що нормують взаємодії на рівні підрозділів і працівників.
Як останній вид методів підвищення ефективного управління
інвестиційно-будівельною діяльністю ми розглядаємо методи
контролю і регулювання і, зокрема, методи аналізу результатів
інвестицій і методи управління по відхиленнях. Методи аналізу
результатів інвестиційної діяльності дозволяє виявити відхилення від
встановлених значень показників і визначити причини цих відхилень.
Серед чинників, що впливають на зміну аналізованого показника,
можуть
виділятися
чинники,
контрольовані
будівельним
підприємством і неконтрольовані, що особливо важливо знати в
рамках розробки конкурентної стратегії розвитку інвестиційнобудівельної діяльності. У свою чергу, управління по відхиленнях
може здійснюватися на основі результатів інвестиційної діяльності і
моніторингу поточного стану. В першому випадку здійснюється дія в
потрібному напрямі на контрольовані чинники, і приймаються заходи
по адаптації інвестиційної діяльності до неконтрольованості чинників
зовнішнього і внутрішнього середовищ. При регулюванні на основі
моніторингу відбувається управління по відхиленнях досягнутих
результатів від запланованих.
Комплексне використання вказаних методів є основним для
формування інвестиційно-будівельної діяльності. Інвестиційнобудівельна діяльність визначає вибір, способи і напрями реалізації
найбільш
раціональних
шляхів
оновлення
і
розширення
інвестиційного потенціалу.
Комплексне використання методів ефективного управління
інвестиційною діяльністю направлено на досягнення фінансової
стійкості і створення умов для майбутнього розвитку, також
інвестиційна діяльність реалізує плани щодо забезпечення цього
майбутнього з погляду раніше позначених параметрів в аспекті
розуміння можливостей програмно-цільового прогнозування.
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ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ: ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ
В статті розглянуто проблемні питання, що виникають при обліку власного
капіталу підприємств, застосування резервного капіталу, проблемні аспекти
формування статутного капіталу, визначено основні шляхи розв’язання проблем
формування і використання капіталу підприємств.
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The article deals with the problematic issues that arise in accounting for equity
firms use capital reserve, problematic aspects of the share capital, the main solutions to the
problems of formation and use of capital companies.
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В статье рассмотрены проблемные вопросы, возникающие при учете
собственного капитала предприятий, применение резервного капитала, проблемные
аспекты формирования уставного капитала, определены основные пути решения
проблем формирования и использования капитала предприятий.
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На сьогодні існує ряд проблем облікового характеру щодо
власного капіталу, які потребують узагальнення з метою розробки
заходів з їх усунення.
Перехід до ринкових відносин та процес роздержавлення
власності в нашій країні спричинив серйозні зміни в складі джерел
формування майна підприємства. На сьогоднішній день одним із
головних питань для кожного суб’єкта підприємницької діяльності в
Україні є формування власного капіталу в обсязі, достатньому для
подальшого функціонування та розвитку. Капітал, одна з найбільш
сучасних економічних категорій, яка одержала новий зміст в умовах
переходу країни до ринкових відносин.
Питання обліку та змін власного капіталу досліджуються в
працях провідних вітчизняних та іноземних вчених-економістів, серед
яких: Р.Н. Антоні, Ю. Брігхем, С. Брю, А.В. Бугайов, Ф.Ф. Бутинець,
С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев, Е. Нікбахт, В.Ф. Палій, С.В. Пітель,
Ф.Є. Поклонський, Н.Д. Прокопенко, Ж. Ришар, В.В. Романченко,
Я.В. Соколов, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко,та інші. Проблемні питання
обліку власного капіталу залишаються темою дискусій, які
розглядаються та обговорюються як у фахових виданнях, так і на
науково-практичних конференціях, семінарах.
Відповідно до НП(С)ПО 1 власний капітал – це частина в
активах підприємства, що залишається після вирахування його
зобов’язань [4]. Власний капітал є основою фінансово-економічної
бази підприємства, яка використовується для організації власної
безперервної та стабільної фінансової діяльності.
Величина
власного
капіталу
найкраще
характеризує
результативність підприємства, дає можливість оцінити ефективність
його
діяльності,
рентабельність
роботи,
рівень
конкурентоспроможності на ринку і фінансову стійкість. Для
кредиторів власний капітал є показником відповідальності і
стабільності підприємства. Чим більший власний капітал і менша
кредиторська заборгованість, тим кращі стосунки у підприємства з
різними юридичними і фізичними особами.
Джерелами власного капіталу у Звіті про власний капітал є:
Зареєстрований капітал (графа 3);
Капітал у дооцінках (графа 4);
Додатковий капітал (графа 5);
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Резервний капітал (графа 6);
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (графа7);
Неоплачений капітал (графа 8);
Вилучений капітал (графа 9).
Основним елементом власного капіталу є статутний капітал,
який характеризує розміри і фінансовий стан підприємства. Статутний
капітал підприємницького товариства формується за рахунок вкладів
учасників. Склад, оцінка та порядок внесення вкладів має важливе
значення для формування майнової бази товариства.
М.Г. Федорець вважає, що при формуванні статутного капіталу
можуть виникнути такі проблеми:
якщо статутний капітал формується за рахунок грошових
коштів, потрібно дуже ретельно підходити до вибору банківської
установи, в якій буде відкрито поточний рахунок для формування
статутного капіталу товариства, щоб строки відкриття такого рахунку
або документи, необхідні для цього, не були несподіванкою;
якщо статутний капітал формується за рахунок майнових
внесків, слід детально зазначити в акті приймання-передачі майно, яке
вноситься до статутного капіталу, його грошову оцінку засновниками,
що повинна відповідати дійсності;
якщо засновником товариства є юридична особа-нерезидент,
необхідно передбачити наперед всі можливі проблеми: як буде
ввозитися майно, внесене засновником до статутного капіталу, які при
цьому будуть сплачені митні чи податкові платежі, які документи
засновника треба легалізувати для здійснення державної реєстрації
товариства та відкриття його поточного рахунку тощо.
Наступною проблемою формування статутного капіталу є чинна
методика бухгалтерського обліку, яка передбачає, що господарські
операції на рахунках починають відображатися тільки після реєстрації
статутного капіталу. Це певним чином звужує права інвесторів,
оскільки не враховує витрат засновників на формування підписаного
статутного капіталу та на організацію першого випуску акцій. Тому
більш доцільним є відображення операцій, пов'язаних з формуванням
статутного капіталу, з моменту прийняття рішення про створення
підприємства з іноземними інвестиціями, які можна поступово
списати впродовж року після повної сплати статутного капіталу на
витрати звичайної діяльності [3].
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Однією з головних проблем формування статутного капіталу є
залежність мінімального розміру статутного капіталу від розміру
мінімальної заробітної плати. Це призводить до того, що під час
створення підприємств частка натуральних внесків та їхньої вартості
збільшується, а частка грошових – зменшується. Тому пропонуємо
надати перевагу підходу, який використовується у банківській справі:
розмір статутного капіталу має бути не меншим за суму, еквівалентну
грошовій сумі в євро.
Господарські операції відображаються у бухгалтерському
обліку методом їх суцільного і безперервного документування.
Формування та використання власного капіталу відбувається на
кожному підприємстві: під час заснування підприємства – у вигляді
формування статутного капіталу; у подальшій діяльності – для
визначення фінансового результату, розподілу прибутку, формуванні
резервного та додаткового капіталу тощо. Проте операції з обліку
власного капіталу рідше зустрічаються порівняно з такими
операціями, як розрахунки з покупцями та замовниками,
постачальниками, підзвітними особами, з оплати праці, за податками і
платежами тощо. Тому документуванню цих операцій приділено
менше уваги.
Облік резервного капіталу ведеться на рахунку 43 ―Резервний
капітал‖, на якому відповідно до Інструкції про застосування плану
рахунків бухгалтерського обліку узагальнюється інформація про стан
та рух резервних коштів підприємства. Однак інформація щодо того,
на які потреби керівництвом підприємства планується використання
коштів з резервного капіталу, враховується тільки в аналітичному
обліку і у фінансовій звітності підприємства не відображається. Для
надання як керівництву підприємства, так і зовнішнім користувачам
фінансової звітності можливості відстеження руху резервних коштів з
метою детального аналізу власного капіталу підприємства було б
доцільно розділити резервний капітал за типами з веденням обліку
його складових на окремих субрахунках та відображенні отриманої
інформації в примітках до фінансової звітності [1].
Організація синтетичного і аналітичного обліку власного
капіталу має ряд таких недоліків, а саме [2]:
відсутність у наказі про облікову політику підприємств
окремого пункту про облік власного капіталу;
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недостатня оперативність в одержанні облікової інформації
через використання журнально-ордерної форми ведення обліку;
невизначеність ситуації з покриттям збитків, оскільки без
кардинальних змін у діяльності прибутків у найближчому майбутньому
очікувати не слід;
недосконалість аналітичного обліку статутного капіталу;
відсутність методичних розробок та рекомендацій щодо
національного стандарту з обліку власного капіталу – у нормативнометодичній літературі визначені лише змістовні поняття досліджуваного
об’єкта, однак відсутні значення, які розкривають його суть як
бухгалтерської категорії;
ігнорування впливу інфляційних процесів на величину власного
капіталу в процесі господарської діяльності, що неминуче призводить до
недостовірних результатів.
Цей перелік недоліків облікового характеру щодо власного капіталу
має орієнтувати науковців та облікових робітників на розробку заходів з
подолання недоліків. Вважаємо, що основними напрямами покращення
обліку та використання власного капіталу можуть бути такі:
створення резерву страхування майна від втрат в умовах
інфляції;
створення окремого розділу в Наказі про облікову політики
щодо обліку власного капіталу;
застосування індексів споживчих цін;
удосконалення звітності із власного капіталу, що дозволить
створити основу для інформаційного забезпечення прийняття
управлінських рішень;
оптимізація структури власного капіталу;
поділ резервного капіталу за типами з веденням обліку його
складових на окремих субрахунках та відображенні отриманої інформації
в примітках до фінансової звітності;
збільшення прибутку після оподаткування, який після
перерозподілу збільшить власний капітал, а також підвищить його
рентабельність;
за рахунок резервного капіталу підприємство може покрити
збитки та збільшити статутний капітал, а отже і власний капітал
визначення інших форм документів для обліку операцій з
власним капіталом, якими можна оформлювати їх здійснення.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СЕРТИФІКАЦІЇ ВНУТРІШНІХ
АУДИТОРІВ
Сертифікація внутрішніх аудиторів Інститутом внутрішнього аудиту є
важливим елементом побудови їх професійних повноважень. У статті розглянуто
систему основних сертифікатів внутрішніх аудиторів та умови їх здобутт .
Ключові слова: внутрішній аудит, сертифікація внутрішніх аудиторів,
Інститут внутрішнього аудиту, вимоги щодо сертифікації, іспити на сертифікацію
внутрішніх аудиторів.
Certifications such as the IIA’s Certified Internal Auditor (CIA) are important for
building professional credentials. This article looks at some of the more important
certifications for internal auditors along with their requirements.
Keywords: internal auditing, internal audit certifications, The Institute of Internal
Auditors, certified requirements, CIA examination.
Сертификация внутренних аудиторов Институтом внутреннего аудита
является важным элементом построения их профессиональных полномочий. В
статье рассмотрена система основных сертификатов внутренних аудиторов и
условия их получения.
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сертификацию внутренних аудиторов.

В сучасних умовах внутрішній аудит зазнав значної
трансформації щодо його концептуальних основ, завдань перевірки,
спрямованості на моніторинг системи бухгалтерського обліку,
внутрішнього контролю та корпоративного управління підприємством
на базі ризико - орієнтованого підходу. Виконання зазначених цілей та
завдань вимагають від внутрішніх аудиторів належних професійних
знань та компетентності, які підтверджуються системою сертифікації.
Вагомий внесок у розвиток теоретичних основ та проблематики
внутрішнього аудиту зробили: С.В. Бардаш, Н.Г. Виговська,
Т.Г. Камінська, Л.А.Костирко, О.А. Петрик, Н. М. Проскуріна,
К.І. Редченко, О.Ю. Редько, В.С. Рудницький, Сухарева Л.О. та ін.
Разом з цим потребують подальшого вивчення та розкриття
питання запровадження в Україні системи сертифікації внутрішніх
аудиторів з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду.
Поряд із позитивними зрушеннями у розвитку внутрішнього
аудиту в Україні значним недоліком є відсутність Закону України
―Про внутрішній аудит‖ та системи сертифікації внутрішніх
аудиторів, спрямованих на регулювання внутрішнього аудиту та
розвитку професії внутрішнього аудитора у різних сферах економіки
країни.
Якщо говорити про роль внутрішнього аудиту в сучасних
умовах, то це поєднання ролі контролера, експерта з ризику та
консультанта. Функції контролю залишаються необхідними та
важливими для внутрішнього аудитора. Незалежна оцінка того як
підприємство управляє своїми загрозами є найважчою та значною
роллю в сучасному аудиті. Разом з цим консалтинг стає все більш
дієвим аспектом практики внутрішніх аудиторів. Порівняно з
зовнішнім консультантом внутрішній аудитор володіє ширшими
знаннями про власне підприємство та значною довірою керівництва
до нього.
Внутрішній аудит – це незалежна і об’єктивна діяльність, яка
допомагає підприємству досягти його цілей, оцінити ефективність
системи внутрішнього контролю, управління ризиками і
корпоративного управління. Внутрішній аудит є незалежним від
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оперативного управління, що гарантує неупередженість виконання
його функцій.
У Міжнародному стандарті професійної практики внутрішнього
аудиту 2100 ―Сутність роботи внутрішнього аудиту‖ вказується, що,
використовуючи систематичний та послідовний підхід функція
внутрішнього аудиту повинна оцінювати та сприяти удосконаленню
процесів корпоративного управління, управління ризиками та
контролю з огляду на: досягнення стратегічних цілей організації;
достовірність та цілісність фінансової та операційної інформації;
ефективність та продуктивність операційної діяльності та програм;
захист активів; та дотримання законів, нормативних документів,
політик, процедур та договірних зобов’язань [4].
Останніми десятиліттями спостерігається новий виток у
розвитку внутрішнього аудиту, що сприяє його популяризації і
зміцненню існуючих шкіл та інститутів внутрішнього аудиту в США,
європейських країнах, а також у країнах СНД (Білорусь, Україна,
Казахстан тощо) [2, с. 11].
Сертифікація аудиторів за кордоном розпочалась з сертифікації
зовнішніх аудиторів, але з часом з’ясувалось, що професія
«внутрішній аудит» вимагає людей з достатньо високою
кваліфікацією. За рішенням Інституту внутрішніх аудиторів (IIA) було
запроваджено сертифікацію внутрішніх аудиторів.
Сертифікований внутрішній аудитор (СІА) є єдиною всесвітньо
визнаною сертифікацією внутрішніх аудиторів і є основним
стандартом, за яким аудитори можуть продемонструвати свою
компетентність і професіоналізм в області внутрішнього аудиту.
Сертифікація CIA була вперше запропонована в серпні 1974 року до
654 кандидатів, а на сьогоднішній день є близько 50 000 CIA. Іспит
CIA
пропонується
англійською,
французькою,
іспанською,
китайською, чеською, німецькою, івритом, італійською, японською
португальською та іншими мовами і здійснюється через всесвітню
мережу комп'ютерного тестування [6, с. 606].
Під управлінням IIA 11-годинний іспит, що пропонується
всьому світу через послуги комп'ютерного тестування, складається з
чотирьох частин:
Частина I. Роль внутрішнього аудиту в процесах управління
ризиками та контролем;
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Частина II. Проведення внутрішнього аудиту;
Частина III. Бізнес-аналіз та інформаційні технології;
Частина IV. Навички управління бізнесом .
Кандидати на складання іспиту повинні мати диплом бакалавра
або його еквівалент, наприклад, бухгалтера, в акредитованому
навчальному закладі на рівні коледжу. Крім того, кандидати СІА
зобов'язані завершити 24 місяці стажу внутрішнього аудиту або
еквівалентний досвід в області аудиту (викладання дисциплін,
зовнішній аудит, контроль якості, аудит на відповідність чи робота,
пов’язана з внутрішнім контролем). Разом з цим ступінь магістра, або
досвід
роботи
в
суміжних
бізнес-професіях
(наприклад,
бухгалтерського обліку, права, або фінансів) можуть бути замінені на
один рік досвіду. Кандидати СІА повинні мати високі моральні якості
і професійний характер, також повинні представити характеристику,
заповнену іншим СІА, керівником кандидата або менеджером, або
відповідним педагогом [6, с. 607].
При складанні іспиту СІА внутрішній аудитор не повинен бути
членом Інституту внутрішніх аудиторів, хоча IIA постійно рекомендує
таке членство. Всі сертифіковані внутрішні аудитори повинні знати та
дотримуватись Міжнародних стандартів професійної практики
внутрішнього аудиту та кодексу етики Інституту внутрішніх
аудиторів.
Після атестації, внутрішні аудитори зобов'язані підтримувати
свої знання та навички на належному професійному рівні та постійно
оволодівати змінами у стандартах внутрішнього аудиту, сучасними
процедурами і методами аудиту, проходити з цією метою 80 годинне
стажування кожні два роки.
На додаток до сертифікату внутрішнього аудитора (СІА) Рада
Інституту внутрішніх аудиторів (IIA) пропонує кілька інших
професійних сертифікацій: сертифікація самооцінки контролю
(СCSА), сертифікація державних професійних аудиторів (CGAP) та
сертифікація фінансових послуг аудитора (CFSA). Будь-який з цих
трьох сертифікатів може бути прийнятий в якості заміни частини
четвертої регулярної експертизи СІА.
Шляхом іспиту на сертифікацію самооцінки контролю (СCSА)
перевіряються знання кандидата важливих основ CSA, процесів і
пов'язаних з ними питань, таких як ризик, управління та бізнес - цілі.
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Самооцінка внутрішнього контролю визначається, як правило,
просто як залучення керівництва і персоналу до оцінки внутрішнього
контролю в межах своєї робочої групи. Є цілий ряд способів
досягнення цієї мети, від інтерактивних семінарів, заснованих на
поведінкових моделях, з одного боку, до самостійно попередньо
складених внутрішніх аудиторських анкет, з іншого боку, та методів
самооцінки між ними [7, с. 407].
Кандидати на СCSА не зобов'язані мати СІА повноваження або
навіть бути внутрішніми аудиторами, але повинні мати значний рівень
досвіду в сфері самооцінки контролю. Інші вимоги, такі як
дотримання кодексу етики та безперервної освіти, аналогічні СІА.
Сертифікат самооцінки контролю (СCSА) підтверджує практикуючий
рівень знань у цій області, але він має бути поєднаним з іншою
сертифікації, такою як СІА. Завершення СCSА експертизи може також
слугувати в якості альтернативного замінника частини четвертої
регулярної експертизи СІА.
Головною складовою будь-якої економічної системи сучасного
суспільства виступає держава як посередник у досягненні фінансової
рівноваги для збалансування всієї господарської системи в ринкових
умовах, що дає можливість регулювати розподіл і перерозподіл
валового внутрішнього продукту, забезпечувати оптимальне
поєднання економічних інтересів усіх членів суспільства [1, c.12].
Державний аудит ефективності має велике значення для
стимулювання розвитку економіки, результативності урядових
програм та діяльності державного сектора [3, c.10]. Державний аудит
ефективності виконання бюджетної програми як підсистема системи
державного економічного контролю передбачає досягнення певної
мети, що припускає рішення комплексу задач [3, c.47].
Внутрішні аудитори урядових установ на державному, або
місцевому рівнях, зрозуміло, потребують іншого набору вимог, знань і
навичок на відміну від типових внутрішніх аудиторів, що працюють в
приватному секторі. Вихід на сертифікацію державних професійних
аудиторів (CGAP) дає можливість кандидату продемонструвати такі
урядові навички аудиту. Сертифікація CGAP розроблена для та
урядовими практиками аудиту і цей іспит складається в сучасних
умовах тільки в Сполучених Штатах. Кандидат перевіряється на
розуміння державної аудиторської практики, методології та
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навколишнього середовища, а також пов'язаних стандартів і моделей
контролю/ризику. Кандидати повинні мати дворічний досвід
аудиторської роботи в урядовому середовищі.
Сертифікація фінансових послуг аудитора (CFSA) ще одна із
спеціалізованих сертифікацій ІІА і призначена для підтвердження
компетентності і професіоналізму окремого внутрішнього аудитора у
банківській, страховій та сферах цінних паперів і фінансових послуг.
Кандидати можуть вибрати будь-яку з цих дисциплін для здавання
іспиту, незалежно від їхньої поточної професійної сфери. Цей іспит
проводиться зараз тільки в Сполучених Штатах і Канаді.
З появою комп’ютерних інформаційних технологій з’явилась
можливість обробки та зберігання інформації в електронній формі.
Після усвідомлення того, що комп’ютерні технології допомагають
здійснювати шахрайство збільшився інтерес до процесу аудиторської
перевірки, де ведення бухгалтерського обліку здійснюється з
застосуванням інформаційних технологій. Основними категоріями
комп’ютерних злочинів, які одночасно є трьома стадіями
технологічного процесу, є вхідні та вихідні дані, а також процес їх
обробки. Зі зростанням можливостей безпровідних мереж та Інтернету
збільшується вразливість комп’ютерних систем.
Більше доступу до комп’ютерної системи має внутрішній
персонал порівняно зі зловмисниками чи хакерами (―зовнішні
користувачі‖). Так, дослідження в цій сфері показують, що від 70% до
80% злочинів були вчинені саме інсайдерами (працівниками
підприємства) [3, c.231].
Протягом багатьох років Інститут внутрішніх аудиторів (IIA) та
Асоціація аудиту інформаційних систем та контролю (ISACA), яка
була EDP Асоціацією аудиторів, працюють паралельно як дві
професійні групи. Асоціація аудиту інформаційних систем та
контролю (ISACA) проводить сертифікацію аудиторів інформаційних
систем (CISA) і сертифікаційний іспит є аналогічним СІА ІІА, але
набагато більше в ньому зосереджується уваги на питаннях аудиту
інформаційних систем. Іспит CISA є відкритим для всіх кандидатів,
які мають інтерес і навички аудиту інформаційних систем, контролю і
безпеки. Тестування пропонується щороку в червні та грудні в
багатьох місцях по всьому світу. На додаток до успішної здачі іспиту
CISA, кандидат повинен мати як мінімум п'ять років професійного
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стажу у сфері аудиту, контролю та безпеки інформаційних систем.
Крім того, від 60 до 120 кредитних годин коледжу у семестр (
еквівалент ступеня бакалавра) можуть бути замінені на один або два
роки, відповідно, зазначеного досвіду. Також, два роки, як повний
робочий день університетського викладача в суміжній галузі
(наприклад, комп'ютерні науки, бухгалтерський облік, аудит
інформаційних систем), можуть замінити один рік професійного
стажу [6, с. 621].
Сертифікат аудитора інформаційних систем (CISA) забезпечує
достатньо високий технічний рівень знань в сфері аудиту, контролю
та безпеки інформаційних систем. З 1978 року він був визнаний
багатьма урядами і великими бізнес - групами по всьому світу.
З 2004 року Асоціація аудиту інформаційних систем та
контролю (ISACA) розпочала програму нової сертифікації та
експертизи - сертифікованого менеджеру інформаційної безпеки
(CISM).
Такі чинники як стурбованість суспільства щодо фактів
шахрайства на підприємствах та необхідність їх виявлення та
розслідування стають все більш важливими для всіх аудиторів. У
минулому як зовнішні, так і внутрішні аудитори визнавали, що
запобігання та основні моменти з’ясування та розслідування
шахрайства не були їхнім обов'язком. Але після прийняття закону
Сарбейнса- Окслі внутрішні і зовнішні аудитори одержали значну
відповідальність за розслідування щодо звинувачень у шахрайстві і
вжиття відповідних заходів.
Асоціація сертифікованих фахівців з розслідування шахрайства (
ACFE ) є професійною організацією, яка також залучена до питань
шахрайства, пов'язаних з внутрішнім аудитом. Організація має свою
власну професійну систему екзаменування і сертифікацію ACFE.
Отримання сертифікату ACFE вважається показником передового
досвіду у вказаній професії, ACFE члени можуть позиціонувати себе в
якості лідерів у боротьбі з шахрайством.
Професійна організація Консорціум з сертифікації безпеки
міжнародних інформаційних систем ( CISSP ) чи ( ISC) 2 відповідає за
один з найбільш складних та визнаних сертифікатів внутрішнього
аудиту – Професійний сертифікат безпеки інформаційних систем
(CISSP). Складання цього професійного іспиту підтверджує високі
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знання фахівців з безпеки інформаційних та Інтернет технологій.
Експертиза CISSP вимагає значно вищого технічного рівня та знань з
безпеки, ніж інші іспити з сертифікації внутрішніх аудиторів.
Американське товариство якості (ASQ) спонсорує широкий
спектр іспитів та сертифікацій за багатьма аспектами діяльності, в
тому числі щодо надання сертифікату Сертифікованого аудитора
якості (CQA). CQA це професіонал, який розуміє стандарти і
принципи управління якістю аудиту та техніки визначення,
оцінювання та звітування щодо встановлення адекватності та
недоліків у системи якості.
Сертифікація як визначення кваліфікаційної придатності відігріє
важливу роль в забезпеченні якісних професійних послуг та сприяє
розвитку внутрішнього аудиту. В зарубіжних країнах створено
систему сертифікації внутрішніх аудиторів, основні положення якої
слугують напрямами її розвитку в Україні. Сертифікований
внутрішній аудитор (СІА) є єдиною всесвітньо визнаною
сертифікацією внутрішніх аудиторів. На додаток до сертифікату
внутрішнього аудитора (СІА) Рада Інституту внутрішніх аудиторів
(IIA) пропонує кілька інших професійних сертифікацій: сертифікація
самооцінки контролю (СCSА), сертифікація державних професійних
аудиторів (CGAP) та сертифікація фінансових послуг аудитора
(CFSA). Внутрішній аудитор також може стати сертифікованим
аудитором інформаційних систем (CISA), сертифікованим аудитором
з шахрайства (CFE) або будь-яким з ряду інших сертифікатів.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ
ГОСПОДАРСТВ
Досліджено особливості обліково-інформаційного забезпечення фермерських
господарств в Україні. Розглянуто підходи до обліку і звітності малих підприємств
на регіональному та світовому рівнях.
Ключові слова: фермерське господарство, форми бухгалтерського обліку,
організація обліку, міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку та
фінансової звітності.
The features of accounting and information supply farms in Ukraine. Approaches to
accounting and reporting of small businesses in regional and global levels.
Keywords: farm, a form of accounting, organization of accounting, international and
national accounting standards and financial reporting.
Исследованы особенности учетно-информационного обеспечения фермерских
хозяйств в Украине. Рассмотрены подходы к учету и отчетности малых
предприятий на региональном и мировом уровнях.
Ключевые слова: фермерское хозяйство, формы бухгалтерского учета,
организация учета, международные и национальные стандарты бухгалтерского
учета и финансовой отчетности.

На сучасному етапі розвитку аграрної економіки України значне
місце посідає нова і водночас специфічна форма підприємницької
діяльності – фермерське господарство.
Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності
громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання
виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її
переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на
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земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського
господарства [8].
Проблеми обліку господарської діяльності фермерських
господарств досліджували зарубіжні та вітчизняні вчені-економісти
П.І. Гайдуцький, М.Я. Дем’яненко, С.І. Дем’яненко, Г.Г. Кірейцев,
М.Ф. Кропивко,
В.М. Жук,
В.Б. Моссаковський,
В.А. Дерій,
М.Ф. Огійчук,
М.М. Коцупатрий,
П.Т. Саблук,
Т.Г. Маренич,
Т.М. Сторожук, Л.К. Сук, П.Я. Хомин та інші. Водночас подальшого
удосконалення, на нашу думку, вимагають методологічні підходи до
удосконалення ведення бухгалтерського обліку у фермерських
господарствах.
Серед сільськогосподарських підприємств України особливе
місце займають фермерські господарства, число яких досить істотно
відрізняються від інших підприємств, вони мають особливості щодо
організації та обсягу виробництва, а також методики ведення
бухгалтерського обліку.
Не дивлячись на те, що у розвинених країнах фермерські
господарства існували вже давно, якихось нормативних документів
щодо ведення бухгалтерського обліку не було підготовлено (мабуть
більш вірним слід визнати, що в країнах СНД відомості з цього
приводу не публікувалися їх існування в окремих країнах не було
відоме), крім роботи Д.І.Деми [1]. Дана публікація була присвячена
узагальненню досвіду оподаткування фермерських господарств США,
але паралельно було розглянуто у значній мірі порядок формування
облікової інформації, що до певної міри зформувало думку вчених
України про можливість застосування цього досвіду.
Більш детально це висвітлювалось у праці Ральфа Ван
Діксхорна, вона була випущена незначним тиражем лише на Україні і
тому широких розповсюджень даний досвід не набув [9].
В подальшому ряду вчених, які вивчали практику
господарювання у США, вдалось вивчити набір регістрів для ведення
обліку фермерськими господарствами, зокрема штату Айова, що до
певної міри охарактеризувало методику ведення обліку в цьому типі
підприємств.
Перш за все слід відзначити, що між методикою обліку, який
описано в роботі Ральфа Ван Діксхорна та використовуваного в
господарствах штату Айова спостерігаються істотні відмінності , що в
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першу чергу стосується порядку визначення фінансових результатів
фірм.
У першій з названих робіт зазначається, що розрахунок
прибутку передбачає порівняння доходів і витрат, а також
співставлення вартості окремих груп активів на початок і кінець року,
а саме активи класу А (гроші, придбані виробничі запаси, незавершене
виробництво, продукція і молодняк тварин), група Б (машини і робоча
худоба), група В (земля і будівлі). Таким чином, прибутки ферм за
звітний період визначаються як різниця у вартості наявних активів на
кінець і початок року. Така схема використовувалася для визначення
результатів діяльності фірми та балансу фермерського господарства і
задовольняла потреби податкових органів. На нашу думку, автором
такої методики розрахунків слід вважати російського бухгалтера
Леонтєва, який довгий час працював у США, а останні роки у Японії
за запрошенням уряду цієї країни [9].
Особливої уваги заслуговує розгляд методики оцінки активів,
яка застосовувалась при подібних розрахунках. Доцільно навести
висловлювання Ральфа Ван Діксхорна: "Це не важко робити з
придбаними факторами виробництва, де вартість вказується в рахунку
до сплати. У випадку з зерном, фуражем, які зберігаються, також не
важко отримати ринкову вартість продукту. Але це набагато
складніше з культурами, які ще ростуть на полі (незакінчене
виробництво сільськогосподарської продукції), наприклад озима
пшениця у січні, або маленькі поросята, курчата, які ще не набрали
ринкової ваги. Але слід визначати вартість кожного з цих активів.
Однією з пропозицій буде використання вартості всіх факторів
виробництва, які були використанні для виробництва тієї чи іншої
культури або тварини. Якщо це не можливо, слід використовувати
певну продукцію ринкової вартості в залежності від рівня зрілості
культури або тварини"[9].
Такий підхід на перший погляд здається дуже спірним, але в
дійсності він був запропонований в П(с)БО 30 "Біологічні активи".
Правда це пропонувалося щодо визначення результатів діяльності при
заповненні Звіту № 2-мс, але від цього суть методики оцінки не
міняється.
Виникнення в Україні нової форми підприємства у вигляді
фермерського господарства поставили перед науковцями та
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практиками проблему методики ведення в них бухгалтерського
обліку. З цією метою були розроблені відповідні регістри і
підготовлена інструкція по веденню бухгалтерського обліку в
селянських (фермерських) господарствах, яка була затверджена
Міністерством сільського господарства і продовольства від 5 лютого
1997 р. № 34 [2].
В подальшому вияснилось, що для даного типу підприємств
необхідні два набори регістрів, які дозволяють використовувати дещо
спрощені форми відповідно до вимог підприємств з певним обсягом
виробництва.
Просту форму обліку, яка не передбачала застосовувати
подвійний запис, мали застосовувати господарства в яких працюють
власник і члени його сім'ї.
Спрощена форма бухгалтерського обліку була призначена для
підприємств в яких середньооблікова чисельність працюючих за
звітний період складала до 10 осіб включно (крім членів сім'ї) і
обсягом виручки за рік не більше 500 тис.грн.
В господарства, які відповідають статусу малих підприємств
щодо числа працюючих (від 10 до 50 осіб) та обсягом виручки від 500
ти до 2,5 млн. грн., передбачалося використовувати книгу обліку
доходів і витрат, а при спрощеній - книга облік доходів і витрат, в
лівій стороні якої фіксували доходи (за видами), результати (прибуток
чи збиток) та розрахунки по зобов'язаннях, а в правій витрати за
елементами, але внутрігосподарський оборот продукції та інших
подібних об'єктів в обліку не відображали. Підприємство складало
баланс, для чого використовували дані інвентаризації а результат
діяльності визначався порівнянням сум доходів і витрат [2].
Застосування
спрощеної
форми
обліку
передбачено
застосування журналу реєстрації господарських операцій із
застосуванням подвійного запису, а при потребі ще й інших регістрів з
метою деталізації.
У господарствах, які відповідають статусу великих підприємств,
бухгалтерський облік має вестися згідно національних положень
(стандартів) та плану рахунків.
Особливістю ведення обліку в таких підприємствах полягає в
тому, що :
1. товарно-матеріальні цінності всіх видів, включаючи молодняк
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тварин і тварин на відгодівлі та продукцію, що надійшли зі сторони на
протязі року, вважаються витраченими і їх списували на витрати
виробництва чи незавершене виробництво;
2. до складу доходів підприємства входила виручка від реалізації
продукції, робіт, послуг, товарів матеріалів основних засобів (без
ПДВ) та інші суми, які відповідають статусу доходів; при чому
операційні доходи і відповідні витрати а також надзвичайні доходи і
витрати мають обліковуватись окремо;
3. окремо мають відображатись витрати на закладку і
вирощування багаторічних насаджень, придбання основних засобів
тощо;
4. в кінці року проводилася інвентаризація ТМЦ, що дозволяло
уточнити вартість списаних матеріалів як різницю між вартістю
ресурсів, які були на початок року, і надійшли протягом року, та їх
наявністю (залишку) на кінець року при чому виявлений залишок
цінностей, включаючи наявність біологічних активів, продукції і
незавершеного виробництва, оцінюють згідно П(с)БО № 9 "Запаси" за
меншою з оцінок : за фактичними нормативними витратами на їх
виробництво чи придбання або за чистою вартістю реалізації (цін
продажу за вирахуванням очікуваних витрат на завершення
виробництва і збут);
5. прибуток визначався як різниця між операційним доходом
підприємства (виручка від реалізації продукції робі і послуг) та
іншими доходами і сумою витрат поточного року. Отриманий
результат зменшувався на збитки від операцій минулого року, що
виявлені у поточному році, витрати на утримання сім'ї фермера,
витрати на благодійні цілі, сплачені податки тощо, а також на різницю
між вартістю незавершеного виробництва, товарно-матеріальних
цінностей, продукції і молодняка тварин і тварин на відгодівлі на
початок і кінець року.
Названий нормативний документ затверджений Міністерством
аграрної політики і продовольства не набув широкого застосування,
так як Міністерством фінансів України був розроблений і
затверджений наказом від 25 лютого 2000 року № 39 П(с)БО № 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"[7].
Це, на нашу думку, перший у світі стандарт для названих
підприємств. Підтвердженням цього слугує той факт, що набагато
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пізніше Комітет (Рада) по МСФО провів з цього приводу широке
дослідження та ряд конференцій і присвятив цій проблемі багато
засідань, однак консенсусу з цього приводу не було досягнуто [4].
Однак не дивлячись на заперечення з боку ряду міжнародних
організацій, була створена міжурядова робоча група експертів по
МСФО, МСФЗ і ЮНКТАД, яка була створена в 1983 році як одна із
структур ООН. Вона вважала за доцільне запропонувати прийняти
трьохступеневу структуру стандартів, тобто повні МСФО, МСФО для
середнього бізнесу, а також МСФО для малих підприємств.
Результати подібної розробки знайшли відображення у Керівних
принципах бухгалтерського обліку і фінансової звітності для малих і
середніх підприємств (РПУМСП) - керівництво для рівня а саме
записка секретаріату ЮНКТАД [4].
Для того, щоб чіткіше визначитись із обґрунтованістю побудови
обліку у малих підприємствах України, зокрема фермерських
господарствах, на нашу думку, доцільне порівняти підходи до
побудови обліку в названих підприємствах з точки зору спеціалістів
ЮНКТАД, розробників МСФЗ, які підготували МСФО для малого та
середнього бізнеу, та спеціалістів України, що підготували НП(с)БО
№1 [5].
Не дивлячись на те, що в нормативних документах, що
випущено на міжнародній і національній арені, відмінностей не
спостерігається ні щодо цілей, ні щодо якісних характеристик
фінансової звітності однак згідно НП(с)БО 1, затвердженого на
перспективу не передбачено створювати єдину систему звітності, як
відмічається в МСФЗ для малого та середнього бізнесу [5].
Разом з тим потребує розгляду ще одне важливе питання, а саме
застосування на практиці МСБО 41 "Сільське господарство" та
П(с)БО 30 "Біологічні активи" щодо порядку ведення обліку в інших
сільськогосподарських підприємствах. Обидва названі положення
передбачають застосування справедливої вартості для оцінки
сільськогосподарської продукції біологічних активів та отриманні
сільськогосподарської продукції.
Тому вважаємо за доцільне уточнити методику оцінки поточних
біологічних активів, незавершеного виробництва та продукції при
заповненні звіту за формою 2м.
Застосовувати при цьому справедливу вартість , як це роблять
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при заповненні звіту у США, не має можливості, так як в Україні не
використовуються
специфічні
умови
для
продажу
сільськогосподарської продукції, про що досить часто відмічав В.О.
Ластовецький, адже цей процес відбувається згідно форвардного
контракту, який придбаний набагато раніше одержання продукції і в
якому встановлена ціна продажу. Такі ціни дозволили б досягти
співставності звітності фермерських господарств, що дуже важливо
для узагальнення даних цих підприємств в Україні, якщо подібний
підхід до оцінки прийняти при заповненні даних форми 2-м щодо
перехідних залишків [3].
Для належного вирішення цього питання, вважаємо за доцільне
запропонувати дві методики розрахунків:
1). використовувати порядок оцінки передбачений П(с)БО 9
"Запаси", щодо оцінки запасів на дату балансу за меншою з оцінок
первісною вартістю;
2). за середньою ціною реалізації продукції, яка має визначатися
за погодженням з органами статистики, управліннями сільського
господарства районів і областей і розраховуватись на середньо
обласному рівні. Це дозволить досягти певного рівня співставності
результатів діяльності підприємств області.
Рішення про методику застосування оцінки перехідних залишків
продукції, поточних і довгострокових (при потребі) активів та
незавершеного виробництва має приймати або Міністерство фінансів
України або Міністерство аграрної політики та продовольства
України.
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Із зростанням стратегічної значущості підвищення енергоефективності
економіки, як найважливішого інструменту задоволення енергетичних потреб
суспільства і зниження витрат на енергозабезпечення, визначено фактори, що
впливають на ціноутворення та визначальні світові ціни на електричну енергію. Дана
порівняльна оцінка встановлення цін на електроенергію в США та Російській
Федерації. Вказані дії енергетичної компанії для здійснення ефективної
взаємовигідної торгівлі електричною енергією.
Ключові слова: ціноутворення, електрична енергія, світові ринки, ринкові
відносини, відкритий ринок.

Сегодня энергоемкость ВВП Республики Беларусь более чем в три
раза превышает средние мировые показатели, причем, несмотря на
неоднократно декларируемые за последнее десятилетие принципы
энергосбережения, заметных изменений в этой сфере не происходит. В
силу особенностей развития во времена Советского Союза
социалистической экономики и обеспеченности собственными
природными энергетическими ресурсами снижению энергоемкости
промышленности, транспорта, бытовой техники многие годы
практически не уделялось внимания. Оценки экспертов определяют
величину потенциала энергосбережения в Белоруссии в 35-45% от
сегодняшнего общего потребления энергии. Учитывая нынешнее
состояние энергетики и планируемые темпы развития экономики, вряд
ли возможно обеспечить удовлетворение растущих потребностей в
энергии только за счет введения новых энергетических мощностей. В
условиях значительного роста себестоимости добычи и производства
топливно-энергетических ресурсов, растущих цен на их импорт и
ужесточения экологических требований резко возросла стратегическая
значимость повышения энергоэффективности экономики, как
важнейшего
инструмента
удовлетворения
энергетических
потребностей общества и снижения затрат на энергообеспечение.
Целенаправленная реализация программ энергосбережения, прежде
всего, в промышленности и на транспорте, позволила бы при
существенно меньших, чем для ввода новых энергетических
мощностей, капитальных затратах сократить дефицит энергии и
создать благоприятные условия для решения проблем в ТЭК
Республики Беларусь.
В настоящее время в мире обостряются противоречия и
возникают трудности, вызванные недостаточно глубокой научной
проработкой основных вопросов экономической реформы, и, прежде
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всего, вопросов повышения конкурентоспособности предприятий, в
том числе и энергетических компаний. В связи с этим приобретают
актуальность проблемы преобразования организационной структуры
электроэнергетики в направлении формирования конкурентной среды
и исследования рыночных механизмов, необходимых для
эффективного управления и выработки стратегии развития
энергетических компаний.
Общепринято представлять зависимость между ценой и уровнем
спроса кривой спроса, которая показывает, какое количество товара
будет продано на рынке в течение конкретного отрезка времени.
Чувствительность спроса к изменению цены определяется
эластичностью. Спрос менее эластичен в случаях, когда товара нет,
почти нет его замены, или отсутствуют конкуренты [1].
На конкурентном рынке спрос определяет максимальную цену,
которую фирма может предложить за свой товар. Минимальная цена
за товар определяется издержками фирмы (постоянные издержки, или
накладные расходы - это расходы, которые есть всегда, независимо от
объема производства продукции; переменные издержки - это
издержки, которые зависят от количества производимой продукции;
валовые издержки - сумма постоянных и переменных издержек). Цена
товара должна быть не ниже валовых издержек. Хотя максимальная
цена на конкретном рынке определяется спросом, а минимальная валовыми издержками, любая фирма при установлении цены должна
учитывать и цены конкурентов. На конкурентном рынке фирма,
устанавливая цену на свой товар, руководствуется методами
ценообразования (особенностью товара, графиком спроса и ценами
конкурентов) [1]. «Цена должна быть выше средних издержек и
обеспечивать прибыль производителю товара» - это основной
критерий при выборе цены на товар.
Энергетическая компания при расчете цены товара использует
один из следующих методов:
1. Метод «средние издержки плюс прибыль», который состоит в
том, что фирма к расчетным средним издержкам добавляет наценку,
обеспечивающую прибыль предприятию. При таком методе
определения цены продавец товара не корректирует цену в
зависимости от спроса. Если этим методом пользуются и другие
производители подобного товара, то ценовая конкуренция сводится к
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минимуму.
2. Метод ценообразования на основе анализа безубыточности и
целевой прибыли основывается на графике безубыточности, на
котором линия валовых поступлений поднимается вверх по мере
увеличения количества проданного товара. Крутизна наклона валовых
поступлений зависит от цены товара. Чем выше цена товара, тем
быстрее он окупится, но при этом надо еще учитывать эластичность
спроса по ценам. Необходимо учитывать, что при очень высокой цене
товар перестает покупаться, так как теряется спрос на товар. Этот
метод требует от фирмы рассмотрения разных вариантов цен,
определения их влияния на объем сбыта для получения целевой
прибыли.
3. Метод установления цены на основе ощущаемой ценности
товара, где основным фактором ценообразования являются не
издержки при производстве товара, а покупательное восприятие.
Фирма формирует в сознании потребителей представление о ценности
товара. Цена в этом случае соответствует ощущению ценностной
значимости товара. При этом методе если продавец запросит за товар
больше признаваемой покупателем ценности, то сбыт товара будет
очень низким, а если продавец запросит слишком низкую цену за
товар, то сбыт будет большой, но прибыль от продажи будет ниже,
чем могла бы быть с учетом ценностной значимости товара в глазах
покупателей.
4. При методе установления цены на основе уровня текущих цен
фирма ориентируется в основном на цены конкурентов и меньше на
свои издержки или спрос. Обычно более мелкие фирмы продают
товар немного дороже, чем более крупные.
5. Метод установления цены на основе закрытых торгов, когда
фирма при назначении своей цены отталкивается от ожидаемых
ценовых предложений конкурентов, а не ориентируется на показатели
собственных издержек или спроса. Этот метод применяется в случае,
если фирма хочет завоевать контракт в ходе торгов. Однако цена не
может быть ниже себестоимости, так как в этом случае фирма понесет
финансовый урон.
Перед выбором окончательной цены фирма должна учитывать
психологические факторы. Например, покупатели считают, что более
дорогой товар качественнее, а цены должны выражаться нечетными
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числами. Кроме того, фирма должна учитывать реакцию на
предполагаемую цену со стороны других конкурентов, дилеров,
продавцов, поставщиков, государственных органов, поэтому при
назначении цен на свои товары продавец должен считаться с
общественно-государственной политикой и избегать фиксированных
цен без предварительных консультаций с конкурентами; поддержания
розничных цен (продавец не вправе требовать от дилеров продажи
своего товара по какой-то конкретной розничной цене); ценовой
дискриминации (придерживаться закона Робинсона-Поймана, смысл
которого в том, что продавец обязан продавать свой товар схожим по
роду деятельности торговым предприятиям по одним и тем же ценам
[2]. Большая цена допустима только в том случае, если продавец
сумел доказать, что он имеет дополнительные издержки. Продавец не
вправе продавать товар по ценам ниже себестоимости ради того,
чтобы устранить конкурентов. Фирмы могут повышать цены до
любого уровня на товары, не имеющие государственного контроля по
ценам. Государственное регулирование осуществляется для продукции
предприятий-монополистов в интересах общества. Мошенническое
повышение цен встречается при сбыте товаров широкого потребления
[1].
Общеизвестно, что производители электроэнергии являются
монополистами. На монопольном рынке цены являются очень важным
фактором маркетинга. Установление цены на товар в известных
мировых энергетических компаниях включает пять этапов.
• определение цели своего маркетинга (обеспечение
выживаемости, максимальной текущей прибыли, завоевание
максимальной доли рынка и качества продукции);
• построение для себя кривой спроса (определение вероятного
количество товара, которое удастся продать на рынке в течение
конкретного отрезка времени по ценам разного уровня; цена на товар
может быть назначена тем выше, чем менее эластичен спрос);
• расчет влияния уровня производства на сумму издержек
компании;
• изучение цен конкурентов и учет их при назначении цены на
свой товар;
• выбор метода ценообразования.
После чего фирма устанавливает окончательную цену на товар,
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учитывая психологическое восприятие покупателями товара,
учитывая отношения дистрибьюторов и дилеров, торгового персонала
фирмы, конкурентов, поставщиков и государственных органов.
Например, при ценообразовании на электроэнергию в
Российской Федерации, как и в других странах, к примеру в США,
энергетическая компания (в основном) использует метод «затраты
плюс прибыль». Однако подходы к регулированию цен и методам
установления прибыли разные. Так, в США сначала определяется
тарифная база, которая измеряет величину капитала, используемого
компанией для осуществления регулируемых видов деятельности,
затем рассчитывается «разумная и справедливая» норма прибыли на
капитал (равная стоимости привлечения капитала). Дозволенная норма
прибыли оставляется достаточной для того, чтобы избежать перехода
капитала в другие инвестиционные проекты. Обычно регулирующий
орган разрешает энергетической компании норму прибыли,
соответствующую норме прибыли в конкурентных областях со
сходным хозяйственным риском. В тарифную базу не включаются
строящиеся объекты до ввода их в эксплуатацию. Регулируемая цена в
США равна текущим затратам производства, рассчитываемым по
ставке разумной нормы прибыли, примененной к установленной
тарифной базе [3].
В России «потребность в прибыли» исчисляется как сумма
прибыли, которая требуется, прежде всего, для осуществления
планируемых производственных капиталовложений, финансирования
социальной сферы предприятий, выплаты налогов. В цене учитывается
полная величина предстоящих капиталовложений, а в мировой
практике в цене продукции учитывается стоимость привлечения
действующего капитала (процент на капитал) [2, 3].
В США регулирующие комиссии контролируют расходы
компаний монополистов, надзирая за их сметами и вынося по ним
решения, определяют и дают разрешение, какие затраты учитывать
как текущие расходы, а какие - как капиталовложения. На любые
капиталовложения (независимо от источника финансирования)
компания должна получить сертификат у регулирующего органа, если
она желает, чтобы в дальнейшем созданные активы принимались в
расчет при установлении тарифов [3]. В электроэнергетике США одна
треть капиталовложений осуществляется за счет внутренних
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источников (амортизационных отчислений и нераспределенной части
прибыли), а две трети - из внешних источников за счет заимствования
на рынке капитала и эмиссии акций. Регулирующая компания
принимает меры для предотвращения преувеличения данных о
валовой стоимости использования капитала (амортизация плюс
требуемая отдача от капиталовложений) и стоимости привлеченного
капитала.
В США естественные монополии эффективно контролируются,
для чего проводится контроль за их эксплуатационными и
капитальными расходами на основе детального ежедневного изучения
каждого аспекта деятельности компании и всех заключенных ими
сделок. Государство через контролирующие органы регулирует
прибыльность естественных монополий на основе оценки их затрат,
так как у последних есть прямой интерес преувеличить затраты на
величину валовой стоимости использованного капитала [4, 5].
Согласно
экономическим
теориям
максимум
чистых
общественных выгод измеряется суммой дополнительных затрат
потребителей и производителей. Достигается максимальная
экономическая эффективность работы предприятий при равенстве цен
предельным издержкам производства. В случае, если цена какого-либо
блага не равна предельным издержкам производства, то она не будет
подавать правильных сигналов потребителям и производителям, чтобы
оптимальное количество блага было запрошено и произведено [2]. Для
естественных монополий зачастую средние затраты выше предельных
и ценообразование по предельным затратам для них убыточно. Это
приводит к возникновению проблем, связанных с необходимостью
покрытия возникающего дефицита за счет налоговых поступлений,
приводя этим в дисбаланс систему рыночных цен, а также ослаблению
мотиваций у естественных монополий при гарантированном покрытии
их убытков к эффективной работе и снижению ответственности
акционеров за эффективное использование капитальных вложений.
При установлении цены на электрическую энергию необходимо
учитывать колебания спроса на нее во времени. Днем промышленные
потребители потребляют больше электроэнергии, чем вечером, зимой
больше, чем летом. Готовность энергосистемы удовлетворить
пиковый подъем спроса обеспечивается за счет содержания
производственных мощностей, которые в другое время не
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используются. Во всех странах с развитой рыночной экономикой
применяется пилообразное ценообразование, при котором существуют
более высокие цены на продукцию в периоды пикового спроса и
низкие - в прочие периоды.
Ценообразование в России не построено на рыночных
представлениях о затратах, поэтому постоянные издержки зимой
раскладываются на больший объем производимой электроэнергии,
чем летом. В результате получается, что себестоимость 1 кВт-ч
электроэнергии ниже зимой, чем летом. Подобное ценообразование не
стимулирует потребителей к выравниванию графика нагрузки
энергосистемы, следствием чего являются значительные перепады в
загрузке производственных мощностей и удорожание электроэнергии.
При построении цен на электроэнергию важно учитывать, что
издержки на производство единицы электроэнергии (1 кВт-ч) и
мощности (1 кВт) в период пикового спроса включают стоимость
дополнительных производственных мощностей для производства и
транспортировки продукции [5, 6].
Создание открытого энергетического рынка способствует
недискриминационному доступу всех субъектов рынка к основной
сети; формирует график загрузки агрегатов на основании
предложенных субъектами рынка цен, а не на основании затрат на
производство электрической энергии; развивает и поддерживает
информационную систему реального времени для открытого доступа
пользователей сети.
В условиях открытого рынка каждый субъект рынка стремится
управлять своими энергосистемами с целью получения максимальной
прибыли. Здесь управление режимами требует децентрализации
системы управления и постановку задач разным субъектам,
участвующим в управлении режимом. Генерирующие энергетические
компании будут самостоятельно управлять своими энергосистемами
для выполнения контрактных обязательств по базовому режиму и по
переменному графику. Регулирование графика нагрузок можно
осуществлять через крупных покупателей электрической энергии на
оптовом рынке. Субъекты рынка, генерирующие энергетические
компании и потребители смогут эффективно участвовать в управлении
режимом изменения активной мощности, что можно обеспечить
следующими способами: контрактами на регулирование собственной
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мощности генерирующих энергетических компаний; управлением
нагрузкой потребителей; выработкой реактивной мощности на месте
потребления [4].
В случае необходимости оператором могут подключаться более
чувствительные
генерирующие
энергокомпании,
способные
регулировать режим с заданной скоростью. Оплачивать контракты на
регулирование должны субъекты рынка (производители или
потребители), отклонившиеся от заданного режима. При открытом
рынке через диспетчерские центры, регулирующие перетоки,
реализуются оперативные и коммерческие функции (арбитражные и
торговые). В условиях конкурентного рынка диспетчерские центры
управляют потребителями, которые контактируют с независимым
системным оператором, владеющим диспетчерским центром и
эксплуатирующим
его.
Независимый
системный
оператор
сосредоточит свою деятельность на качестве обслуживания,
конфиденциальности и способности подвергаться аудиту. Рыночные
отношения налагают на диспетчерский центр обязательства по
прибылям, потерям, коммерческим рискам, фиксации исполнения
команды, что характеризует общее качество управления, которое
отражает организационные, процедурные и технические аспекты
управления, необходимость которых возрастает под влиянием деловых
партнеров энергокомпаний, ответственных за продукт, который они
поставляют потребителям. С учетом вышесказанного диспетчерский
центр можно рассматривать как центр качества в торговле, а также
обеспечения баланса между покупками и продажами, ограничения
задолженности, расчетов риска и контроля качества обслуживания [6].
С учетом вышеизложенного, для осуществления эффективной
эксплуатационной деятельности в торговле электрической энергией
необходимо:
разработать (усовершенствовать) информационные системы
управления производством электроэнергии и торговых предложений;
создать и оперативно использовать базу данных поставок
электроэнергии;
прогнозировать нагрузки;
учитывать экономические стимулы распределения нагрузки
и использовать ценовые механизмы рынка;
сделать ставку на надежность управления системой.
270

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. 2014

С учетом того, что на энергетическом рынке формируются графики
торговых предложений, оперативная и ценовая информация в
соответствии с правилами и процедурами, согласованными с субъектами
рынка, для оптимизации торговли на основании рыночных характеристик
(цен на электроэнергию для разных периодов, мощности, технических
услуг, потребления, контрактов на поставку электроэнергии, торговых
тенденций, таблиц с перечислением цен, предлагающихся разными
субъектами рынка, и показателей, касающихся субъектов рынка в
разработке информационных систем для управления производством
электрической энергии и торговых предложений) необходимо проведение
анализа рыночной деятельности.
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This paper analyzes the procedure of selection of taxpayers for tax control, the use
of risk analysis in the Ukraine.
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В статье анализируется порядок организации отбора налогоплательщиков
для налогового контроля, использования риск-анализа в Украине.
Ключевые слова: налоговый контроль, Министерство доходов и сборов, рисканализ.

Податковий контроль є важливим елементом податкового
адміністрування. Актуальною проблемою організації податкового
контролю на сьогодні є підвищення ефективності проведення
податкових перевірок, зниження кількості помилок при їх проведенні
та прийняття вмотивованих рішень за їх результатами. Одним із
засобів досягнення потрібного ефекту є вдосконалення системи ризиканалізу – процесу відбору платників податків для перевірок виходячи
з ризиків їх діяльності.
Проблема ефективності податкового контролю постійно
розглядається вітчизняними вченими. Зокрема П. В. Мельник, А. М.
Соколовська, В. Л. Андрущенко, Л. Л. Тарангул, І.В. Носачова та ін.
приділяють значну увагу нормативному та організаційному
удосконаленню роботи податкових органів в тому числі в аналітичній
обробці інформації при проведенні перевірок.
Постійні
зміни
законодавства
вимагають
постійного
моніторингу ризиків господарюючих суб’єктів та їх вивчення в
практичній діяльності контролюючих органів.
З урахуванням тенденцій розвитку світових податкових систем,
світового досвіду використання ризик-аналізу щодо здійснення
податкового контролю та недоліків формування плану-графіка
перевірок попередніх періодів у ДПА України у 2008 році була
запроваджена ризикоорієнтована система відбору платників до
перевірок [1], яка відображена в Методичних рекомендаціях щодо
складання плану-графіка проведення планових виїзних перевірок
суб'єктів господарювання, затверджено наказом ДПА України від 28
березня 2008 р. № 201 [2]. Нормативно-правове забезпечення ризиканалізу в Україні наведено в табл.1.
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Таблиця 1
Нормативно-правове забезпечення ризик-аналізу відбору платників
податків для податкової перевірки
Рік

1

2

3

4

5

6

Назва нормативного акту
Методичних
рекомендацій
щодо
складання
плануграфіка проведення планових
виїзних перевірок суб'єктів
господарювання
Методичні
рекомендації
щодо
складання
плануграфіка проведення планових
виїзних перевірок суб'єктів
господарювання
Методичні
рекомендації
щодо
складання
плануграфіка проведення планових
виїзних перевірок суб'єктів
господарювання
Методичні
рекомендації
щодо
складання
плануграфіка проведення планових
виїзних перевірок суб'єктів
господарювання
Методичні
рекомендації
щодо
складання
плануграфіка
проведення
документальних
планових
перевірок
суб'єктів
господарювання
Методичні
рекомендації
щодо
складання
плануграфіка
проведення
документальних
планових
перевірок
суб’єктів
господарювання

Редакція

Характеристика

Наказ ДПА від
28 березня 2008
року N 201

Система ризик
аналізу орієнтована
на виїзні перевірки

Наказ ДПА від
17 серпня 2009
року N 445

Система ризик
аналізу орієнтована
на виїзні перевірки

Наказ ДПА від
10 грудня 2009
року N 696

Система ризик
аналізу орієнтована
на виїзні перевірки

Наказ ДПА від
15 березня 2010
року N 162

Система ризик
аналізу орієнтована
на виїзні перевірки

Наказ ДПА
01.04.2011 р. №
190

Система ризик
аналізу орієнтована
на невиїзні
перевірки

Наказ ДПСУ від
27.06.2012 р.
№553

Система ризик
аналізу орієнтована
на невиїзні
перевірки

Як видно з таблиці 1, в Україні щороку уточнюються правила
відбору підприємств до податкових перевірок і можна сказати що і
сьогодні вона є недосконалою. Часті зміни роблять процес відбору
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підприємств менш прозорим.
Ризикоорієнтована система в Україні дозволила із загальної
кількості платників (як юридичних, так і фізичних осіб),
використовуючи інформацію баз даних органів державної податкової
служби та зовнішніх джерел, без втручання у фінансово-господарську
діяльність платників податків, відбирати за певними критеріями
(показниками) виключно тих платників, в яких могли бути ризики
мінімізації податкових зобов'язань або ухилення від оподаткування,
виявляти резерви наповнення бюджету, зменшуючи податкове
навантаження на сумлінних платників податків.
На сьогодні система ризик аналізу використовується в двох
основних напрямках: проведення планових перевірок та поточний
контроль платників податків без втручання в їх роботу. Відбір
платників податків до перевірки відбувається за критеріями високого,
середнього та незначного ступеня ризиків [3]. Крім того,
ризикоорієнтована система відбору платників до плану-графіка
перевірок набула подальшого розвитку у зв'язку з прийняттям
Податкового кодексу України. Згідно норм Кодексу, періодичність
проведення документальних планових перевірок платників податків
визначатиметься залежно від ступеня ризику в діяльності таких
платників податків, який поділяється на високий, середній та
незначний (рис.1).
Рівень ризику

високий

Періодичність включення до плануграфіка податкових перевірок

не частіше одного разу на рік

середній

не частіше, ніж раз на два роки

незначний

не частіше, ніж раз на три роки

Рис.1. Вплив ризик-аналізу на періодичність проведення
податкових перевірок
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Складання плану-графіка податкових перевірок передбачено
статтею 77 Податкового кодексу України. До нього потрапляють
платники податків, які мають ризик щодо несплати податків і зборів,
невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на
органи Міністерства доходів і зборів України (далі – Міндоходів).
Крім того, відбулася прив'язка ступеня ризику діяльності суб'єктів
господарювання до періодичності проведення перевірок, що
відповідає європейському досвіду. Водночас, Податковий кодекс не
наводить критерії відбору суб’єктів господарювання відповідно до
ступеня ризику. Вони деталізуються в окремому наказі Міндоходів.
Порядок визначення належності платника податку до тієї чи іншої
групи ризику визначено Методичними рекомендаціями щодо
складання плану-графіка проведення документальних планових
перевірок суб'єктів господарювання (рис.2).

Податковий кодекс України від 02.12.2010р. за №2755-VI (із змінами та
доповненнями)
Наказ МДЗУ від
05.07.2013 за
№245/ДСК «Про
базову систему
опреативного
реагування та
подолання
проявів тіньової
економіки»

Наказ ДПС України від 31.10.2012р. №948
«Про затвердження методичних рекомендацій щодо
порядку взаємодії між підрозділами органів ДПС при
організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок
платників податків».

Наказ ДПСУ від
14.11.2012 №213
«Про
затвердження
методичних
рекомендацій
щодо порядку
організації та
проведення
перевірок
платників
податків».

Наказ ДПАУ від
22.04.2011 №236
«Про
затвердження
методичних
рекомендацій
щодо організації
та проведення
органами ДПС
зустрічних
звірок».

Лист
ДПСУ від
22.11.2012
№9564/0/7
1-12/222317
«Для
врахуванн
я в роботі»

Наказ МДЗУ від
15.05.2013р. №98/ДСК
«Про затвердження
методичних
рекомендацій щодо
складання плануграфіка проведення
документальних
планових перевірок
суб’єктів
господарювання»

Рис.2. Нормативне регулювання податкового контролю в
частині ризик-аналізу
Основними ризиками адміністрування податків, зборів
(обов’язкових платежів) є: відсутність на обліку в органах державної
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податкової служби осіб, які займаються господарською діяльністю та
отримують доходи; неподання, припинення подання платником
податків податкових декларацій (розрахунків); здійснення суб’єктами
господарювання діяльності без спеціальних дозволів (ліцензій),
торгових патентів, сертифікатів відповідності; реалізація товарів,
робіт та послуг за готівку без використання реєстраторів
розрахункових операцій, якщо їх застосування є обов’язковим
відповідно до законодавства; допущення платником податків
арифметичних або методологічних помилок у поданій ним податковій
декларації (розрахунку), які призвели до заниження або завищення
суми податкового зобов'язання; ухилення платника податків від
сплати податків, заниження податкового зобов’язання; ухилення від
сплати податку на додану вартість та безпідставне декларування
від'ємного значення сум податку на додану вартість, співпраця з
контрагентами, що ймовірно занижують податкові зобов’язання тощо.
На основі вищезазначених критеріїв суб’єкти господарювання
розподіляються на відповідні категорії уваги:
Категорія 1 – сумлінні платники податків. Найбільш істотними
факторами, які впливають на віднесення платника податку до цієї
категорії, є: відсутність випадків порушення термінів подачі
податкової звітності; повнота та своєчасність сплати податків і зборів
(обов`язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів;
більший за середній у групі (галузі) рівень сплати податків і зборів
(обов`язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів.
Категорія 2 – платники податків помірного ризику. Найбільш
істотними факторами, які впливають на віднесення платника податку
до даної категорії, є: низьке значення фіскальної важливості; середній
рівень сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів
та державних цільових фондів у групі (галузі).
Категорія 3 – платники податків високого ризику. Найбільш
істотними факторами, які впливають на віднесення платника податку
до даної категорії, є: високий рівень значення фіскальної важливості,
але рівень сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) до
бюджетів та державних цільових фондів у групі (галузі) є значно
меншим за середні показники; наявність ознак серйозних порушень
податкового законодавства, на які вказують фактори ризику [4].
Відбір по планових перевірках працює наступним чином:
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- Міндоходів України (центрального рівня) підрозділ
податкового контролю формує ризики на підставі звітності згідно
регламенту (високий, середній, низький), бере наявну інформацію від
інших підрозділів та передає на територіальні підрозділи Головних
управлінь до підрозділів податкового контролю;
- на рівні головного управління є координаційна група
(головний аудит), яка опрацьовує, збирає інформацію від інших
підрозділів (як правило це інформація з звітності, в міліції це
інформація щодо імовірних взаємовідносин з фіктивними
підприємствами) та передає інформацію на рівень податкових
інспекцій для опрацювання та надання пропозицій щодо включення в
План-графік. Структурні підрозділи, що беруть участь в організації,
проведенні та реалізації матеріалів документальних перевірок
платників податків, затверджено наказом ДПС України від 31.10.12
№948, поділено на дві групи: група Податкового контролю та
Інформаційно-аналітична група;
- Головні управління в областях отримують пропозицій від ДПІ,
погоджують та передають на затвердження Міндоходів центрального
рівня.
Також при даному регламенті передбачено аналогічне
опрацювання по позапланових перевірках. Однак ця група фактично
не працює, так як в згаданих Методичних рекомендаціях вказано, що
аудит звертається за інформацією до інших підрозділів при потребі, а
не обов’язково. Можна сформулювати наступні недоліки існуючого
механізму відбору платників податків до плану-графіку:
- Міндоходів України (центрального рівня) підрозділ
податкового контролю формує ризики за допомогою автоматизованої
системи щокварталу, втрачаючи таким чином оперативність
інформації;
- багато показників ризику не спрацьовує, так як не
враховуються регіональні особливості ведення бізнесу;
- на рівні головного управління є координаційна група
(головний аудит), яка уточнює план-графік і передає згідно наказу
ДПС України від 31.10.12 №948, проте не використовує щомісячний
відбір по Наказу МДЗУ від 05.07.2013 за №245/ДСК «Про базову
систему опреативного реагування та подолання проявів тіньової
економіки».
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- координаційна група на рівні головного управління в більшості
випадків не залучає додаткові підрозділи для відпрацювання
платників податків та ін.
Причиною низької якості результатів перевірок, на нашу думку,
є недосконалість системи ризиків для відбору суб’єктів господарської
діяльності до планових перевірок так як: дає можливість адаптуватись
до діючої системи відбору і не підпадати під перевірки; тривалий час
від початку планування перевірки до реалізації її матеріалів;
переважна більшість ризиків не спрацьовує, в результаті перевіркам
підлягають не ризикові, а сумлінні платники податків.
Тому необхідно переглянути систему ризиків, зокрема до
перевірки включати не одне підприємство, а всю групу, які належать
одному власнику, відмінити ризики, які не «спрацьовують», тобто
результати перевірки по яких за останній період не показали
порушень законодавства.
Зокрема, крім удосконалення самої системи оцінки ризиків та
відповідних критеріїв відбору підприємств для планових і
позапланових перевірок, доцільно окремо у податковому
законодавстві забезпечити право платників податків самостійно
оцінювати ризики своєї діяльності. Особливу увагу слід звертати на
динаміку показників ризику шляхом моніторингу, що дозволить
значно зменшити кількість підприємств, що підлягають перевірці, а
отже проводити підприємницьку діяльність з найменшим втручанням
податкових органів.
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ВПЛИВ ЧИННИКА ЧАСУ НА ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті встановлено, що основними недоліками планування діяльності
підприємства є неврахування чинника часу та використання планових періодів місяць, квартал та рік, які не можуть бути такими, адже мають різну тривалість.
Ключові слова: витрати, планування витрат, чинник часу, розподіл умовнопостійних витрат, робочі дні.
The paper found that the main disadvantages of the enterprise planning is ignoring
the time factor and the use of planning period - month, quarter and year, which may not be
such as are of different length.
Keywords: costs, planning costs, time factor, conditional distribution of fixed costs
weekdays.
В статье установлено, что основными недостатками планирования
деятельности предприятия является неучет фактора времени и использования
плановых периодов - месяц, квартал и год, которые не могут быть такими, ведь
имеют разную продолжительность.
Ключевые слова: затраты, планирования затрат, фактор времени,
распределение условно-постоянных расходов, рабочие дни.

Розподіляти собівартість виготовленої продукції на постійні та
змінні витрати розпочали в Україні не так давно. Основною причиною
їх запровадження було те, що ці витрати є одними з найважливіших
показників управлінського обліку, оскільки з їх використанням
створюються умови для визначення таких важливих показників
діяльності підприємства, як розрахунок координат точки
беззбитковості, визначення значення операційного важеля тощо.
Розподіл умовно-постійних витрат на основі П(С)БО призводить
до того, що величина прибутку і особливо прибутковості
(рентабельності) в різних місяцях буде різною. Це пояснюється тим,
що кількість робочих днів у місяці може коливатися від 17 до 23, а
при шестиденному робочому тижні до 27. Тому великою помилкою є
не враховувати таку різницю при плануванні діяльності підприємства.
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Недосконале планування діяльності підприємств негативно
впливає на макроекономічні показники та процеси. До найважливіших
ми відносимо такі: неправильне і недостатнє поповнення бюджетних
коштів внаслідок неправильного розрахунку бази оподаткування
(передусім прибуткового податку); неможливість правильного
використання бюджетних коштів через те, що основні їх суми
надходять в кінці року тощо.
Виникає потреба провести більш ретельне дослідження. Тому,
як приклад, в табл. 1 показано, яка кількість робочих днів у 2014 році
є в першому і другому півріччі.
Таблиця 1
Кількість робочих днів у місяцях 2014 року в першому і другому
півріччі
Номер
За кремі місяці
Із зростаючим
місяця
підсумком
півріччя
І півріччя
ІІ півріччя
І півріччя
ІІ півріччя
1
21
23
0
0
2
20
20
21
23
3
20
22
41
43
4
21
23
61
65
5
19
20
82
88
6
19
23
101
108
Разом
120
131
120
131
Така різниця в кількості робочих днів (11 днів) за окремі
півріччя пояснюється двома об’єктивними причинами – астрономічнокалендарними (менше днів у лютому місяці тощо) і адміністративнозаконодавчими (святкові дні).
В Україні тепер на законодавчому рівні встановлено такі
святкові дні: Новий рік (1 січня), Різдво Христове (7 січня),
Міжнародний жіночий день (8 березня), Великдень (квітень-травень),
День міжнародної солідарності трудящих (1 і 2 травня), День
Перемоги (9 травня), Трійця (червень), День Конституції України (28
червня), День Незалежності України (24 серпня).
Вплив цих святкових днів на кількість робочих днів в окремих
півріччях відображено у табл. 2.
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Таблиця 2
Розподіл святкових і робочих днів за окремі півріччя 2012 – 2014 рр.
Роки
Назви окремих днів
2012
2013
2014
Загальна кількість днів
366
365
365
у тому числі, робочі дні
251
251
251
Загальна кількість днів за І півріччя
182
181
181
Загальна кількість днів за ІІ півріччя
184
184
184
Вихідні дні за І півріччя
52
52
52
Вихідні дні за ІІ півріччя
53
52
52
Святкові дні за І півріччя
9
9
9
Святкові дні за ІІ півріччя
1
1
1
Робочі дні за І півріччя
121
121
120
Робочі дні за ІІ півріччя
130
130
131
Із табл. 2 видно, що згідно Українського законодавства перше
півріччя має дев’ять святкових днів, а друге лише один. Окрім того,
лютий місяць має менше днів (на 2 – 3 дня) у порівнянні з іншими
місяцями.
На підставі цих таблиць (табл. 1 і табл. 2) побудовано діаграму і
графік (рис.1).
З рис. 1а видно, що кількість робочих днів в окремих місяцях
першого півріччя є меншою, чим у другому півріччі. Окрім того,
загальна кількість днів у другому півріччі значно випереджає перше
(видно з рис. 1б). Якщо припустити, що підприємство працює
ритмічно і рівномірно (зі сталою продуктивністю), то на ньому все
одно це призводе до таких наслідків:
загальні обсяги виготовленої продукції за окремі місяці
першого півріччя будуть значно відставати від показників другого
півріччя;
враховуючи вплив дії операційного важеля, отриманий
прибуток на цьому підприємстві за перше півріччя буде значно
меншим (за окремі місяці з найменшою кількістю робочих днів може
спостерігатись взагалі збиткова робота) чим за друге півріччя;
оскільки прибутковий податок є одним із головних для
формування бюджету, то очевидно, що основні суми надходжень
припадатимуть на друге півріччя;
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якщо врахувати, що середня тривалість проходження операцій
від сплати податку, попадання їх в казначейство і розподіл по
споживачах становить півтора – діва місяці, то у багатьох випадках це
призводе до того, що на раціональне використання коштів, наприклад,
на реалізацію інвестиційного або інноваційного проекту, вже немає
часу.
2014 рік
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Рис. 1. Порівняння кількості робочих днів за місяці першого і
другого півріччя 2014 року: а – за окремі місяці; б – із зростаючим
підсумком.
У виконаному аналізі не враховано ще такі додаткові чинники.
по-перше, треба врахувати те, що в передсвяткові дні робочий
час скорочується на одну годину, а це означає, що за рахунок цих
годин у першому півріччі фактично скорочується ще один робочий
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день, тобто різниця робочих днів за півріччя збільшиться до 11 – 12
днів;
по-друге, така кількість днів різниці фактично відповідає
більш як половині календарного місяця (кількість робочих днів за
окремий місяць змінюється від 17 днів до 25).
Окрім того, якщо врахувати, що після святкових днів
продуктивність праці значно зменшується, то фактичні значення
обсягів виготовленої продукції будуть ще гіршими.
Хибність планування постійних витрат передусім полягає в
тому, що в більшості економічної літературі їх неправильно
визначають. У більшості публікацій 1, 2 вживають приблизно таку
фразу: постійні витрати це такі, які не залежать від обсягів
виготовленої продукції. Помилковість цього визначення полягає в
тому, що завданням науки є не встановлення явищ, які не залежать
одне від одного, а, навпаки, визначати зв’язки, які існують між ними, і
описувати ці зв’язки відповідними (бажано функціональними)
залежностями.
Запропоноване нами визначення умовно-постійних витрат
показує, що ці витрати повинні в першу чергу враховувати чинник
часу, оскільки від обсягу вони практично не залежать (незначна
залежність все таки є, тому і вживатимемо вираз ―умовно-постійні‖).
Треба зазначити, що в економічно розвинених країнах ці
проблеми значною мірою вирішені. Це можна пояснити тим, що у них
є значно більший досвід у застосуванні цих показників і немає такого
державного регламентування різної діяльності, яке часто суперечить,
навіть, теоретичному обґрунтуванню. Як найбільш типовий приклад
таких розбіжностей можна назвати те, що іноземці ніколи не
розуміють про що йдеться мова, коли ми їх запитуємо, яка в них
місячна зарплата. Вони знають передусім денну, тижневу і річну, але
місячну – ніколи, оскільки в місяцях різна кількість днів. Наша
місячна зарплата – це рудимент минулого соціалістичного устрою,
який ми несвідомо перенесли в ринкові умови (і таких рудиментів є
багато).
Отже, недоліком визначень умовно-постійних витрат є те, що в
них не береться до уваги їх залежність від чинника часу. Для
планування економічних показників підприємства не можна
розглядати місяць як основний вимірник часу, адже він має різну
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тривалість. Такими основними вимірниками можуть бути «рік» і
«день» (або «рік» і «година»).
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ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В данной статье рассмотрена сущность финансовой отчетности, показаны
ее виды, проанализирован порядок составления бухгалтерских отчетов, также
выявлена необходимость бухгалтерской отчетности.
Ключевые слова: Бухгалтерская отчетность, управление, контроль, оценка
результатов, достоверность отчетности, полнота информации, правильность
отнесения,
сопоставимость
показателей,
своевременность
отчетности,
экономность отчетности, доступность отчетности, статистический и
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This article describes the essence of the financial statements, showing her species
analyzed procedure for preparation of accounting reports also identified the need for
accounting.
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accuracy, completeness, correctness of the recognition, comparability, timeliness of
reporting, reporting frugality, availability reporting, statistical and operational accounting.
В даній статті розглянуто сутність фінансової звітності, показані її види,
проаналізовано порядок складання бухгалтерських звітів, також виявлена
необхідність бухгалтерської звітності.
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доступність звітності, статистичний та оперативний облік.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – это система
показателей, отображающих фактическое состояние стоимости
хозяйственных средств и их источников и экономические результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период. Отчетность
включает таблицы, которые составляют по данным бухгалтерского,
статистического и оперативного учета. Она является итоговым этапом
учетной работы.
Необходимо
отметить,
что
бухгалтерская
отчетность
необходима для:
Управления хозяйственной деятельностью как текущего, так и
долгосрочного характера, а также снабженческой, производственной и
маркетинговой деятельностью. Отчетность используется, прежде
всего, для анализа хозяйственной деятельности, для выявления
негативных явлений и внутрихозяйственных резервов роста прибыли
и долгосрочной перспективы развития;
Контроля за хозяйственной деятельностью предприятия также
соблюдения его уставных положений, налоговых, социальных и
экологических законов, нормативных актов, договоров с другими
предприятиями и банками;
Оценки
результатов
хозяйственной
деятельности
и
стимулирования работников за более результативную их работу.
Реальная значимость бухгалтерской (финансовой) отчетности
обеспечивается ее основными принципами.
1. Достоверностью отчетных данных, происходящей из
достоверной учетной информации, основанной на точной
документации, инвентаризации, специальной методической обработки
первичных документов, сверки аналитического и синтетического
учета и обобщения.
2. Полнотой информации о хозяйственной деятельности за
отчетный период.
3. Правильностью отнесения доходов и расходов к отчетным
периодам, соблюдения положений принятой учетной политики.
4. Сопоставимостью фактических отчетных показателей с
285

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. 2014

подобными показателями прошлого отчетного периода, планы, сметы.
5. Своевременностью отчетности, от которой зависит
своевременность
и
актуальность
принятия
правильных
управленческих решений на основе ее анализа.
6. Экономичностью отчетности, которая должна быть краткой
и оптимальной, чтобы удовлетворить внутренних и внешних
пользователей с минимальными затратами в учетной информации.
7. Доступностью отчетности, она должна быть проста и
доступна ее пользователям.
Отчетность организаций классифицируют по видам,
периодичности составления, степени обобщения отчетных данных.
По видам отчетность подразделяется на бухгалтерскую,
статистическую и оперативную.
Бухгалтерская отчетность
(составляется по данным
бухгалтерского учета и отражает сводные показатели хозяйственной
деятельности предприятия).
Статистическая
отчетность
(составляется
по
данным
статистического, бухгалтерского и оперативного учета и содержит
обобщенную информацию о различных сторонах хозяйственной
деятельности).
Налоговая отчетность (содержит расчеты и декларации по
каждому индивидуальному налогу и сбору и их платежам в бюджет).
Оперативная отчетность (составляется на основе оперативного
учета и содержит данные по основным показателям за короткие
промежутки времени – сутки, пятидневку, неделю, декаду, половину
месяца).
По направлению и характеру использования различают
внешнюю и внутреннюю отчетность.
Внешняя отчетность (представляется инвесторам, акционерам,
налоговым органам, органам управления и контроля, банку и другим).
Внутренняя отчетность (используется для управления
хозяйственной деятельностью в пределах предприятия).
По степени обобщения отчетность подразделяется на
первичную, сводную, консолидированную.
Первичная
отчетность
(отчетность
о
хозяйственной
деятельности одного предприятия или организации).
Сводная
отчетность
(составляется
вышестоящими
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организациями по данным отчетов подведомственных предприятий.).
Консолидированная отчетность (является видом сводной
отчетности, составляется юридическими лицами, которые имеют
дочерние предприятия, представительства, филиалы и другие
структурные подразделения).
По периодичности составления отчетность подразделяется на
внутригодовую и годовую.
Внутригодовая отчетность (заполняется нарастающим итогом с
начала календарного года).
Годовая отчетность (отчет за год).
Говоря об бухгалтерской отчетности, важно отметить, что
данные отчетности используются внешними пользователями, чтобы
оценить эффективность деятельности организации, в том числе и для
экономического анализа в самой организации. Вместе с тем она нужна
для оперативного руководства хозяйственной деятельностью.
Для того чтобы бухгалтерская отчетность соответствовала
представленным к ней требованиям, при составлении бухгалтерских
отчетов должно быть обеспечено соблюдение следующих условий:
полное отражение за отчетный период всех хозяйственных операций и
результатов инвентаризации
всех производственных ресурсов,
готовой продукции и расчетов; полное соответствие данных
синтетического и аналитического учета, а также показателей отчетов
и балансов с данными синтетического и аналитического учета;
выполнимость записи хозяйственных операций в бухгалтерском учете
только на основании соответствующе оформленных оправдательных
документов или приравненных
к ним технических носителей
информации; правильная оценка статей баланса.
Составлению отчетности должна предшествовать значительная
подготовительная работа, которая осуществляется по заранее
составленному
специальному
графику.
Важным
этапом
подготовительной работы составления отчетности является закрытие
в конце отчетного периода всех операционных счетов:
калькуляционных,
собирательно-распределительных,
сопоставляющих, финансово-результативных. До начала этой работы
должны быть осуществлены все бухгалтерские записи на
синтетических и аналитических счетах, а так же проверена
правильность этих записей.
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Приступая к закрытию счетов, нужно иметь в виду, что
современные
организации сложными объектами учета
и
калькулирования себестоимости продукции.
При составлении форм бухгалтерской отчетности используются
в основном данные Главной книги.
Отчетным годом для всех организаций считается период с
первого января по 31 декабря включительно.
Изменение в бухгалтерской отчетности, производятся в
отчетности, составляемой за отчетный период, в котором были
обнаружены искажения ее данных.
Исправления
ошибок
в
бухгалтерской
отчетности
подтверждаются подписью лиц, ее подписавших, с указанием даты
исправления.
Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и
главным бухгалтером организации.
Подводя итог, можно заметить что отчетность, является
исходной базой для последующего планирования. Отчетность должна
быть достоверной, своевременной, так же в ней должна
обеспечиваться сопоставимость отчетных показателей с данными за
прошлые годы.
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В статье исследованы основные аспекты сущности и роли нематериальных
активов. Авторы определяют понятие и задачи нематериальных активов, а также
корректировки нематериальных активов в соответствие с МСФО.
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The article explores the main aspects of the nature and role of intangible assets. The
authors define the concept and objectives of intangible assets, as well as adjustments of
intangible assets in accordance with IFRS.
Keywords: intangible assets, brand, IFRS adjustments.
У статті досліджено основні аспекти сутності та ролі нематеріальних
активів. Автори визначають поняття і завдання нематеріальних активів, а також
коригування нематеріальних активів у відповідність до МСФЗ.
Ключові слова: нематеріальні активи, бренд, МСФО, коректування.

За последнее время у большинства компаний увеличилось
количество нематериальных активов, признаваемых в финансовой
отчетности. Это связано с расширением бизнеса, созданием новых
товарных знаков, внедрением дорогостоящих информационных
систем. От того, насколько правильно идентифицированы и оценены
нематериальные активы компании, зависит достоверность ее
финансовой отчетности.
В соответствии с МСФО 38 нематериальные активы - это
идентифицируемые неденежные активы, не имеющие физической
формы.
Бренд является одним из ключевых нематериальных активов,
самостоятельно создаваемым организацией. Процесс создания бренда
происходит непрерывно и разделить его на исследование и разработку
просто невозможно, поэтому отражение этого нематериального актива
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на балансе компании по справедливой стоимости является наиболее
верным. Периодическая переоценка бренда позволяет увеличить его
стоимость за счет капитализации инвестиционных расходов.
Бренд - это совокупность представлений, ассоциаций, образов,
идей и обещаний, которые складываются в умах людей.
Различие понятий "бренд", "торговая марка", "логотип торговой
марки"
Торговая
марка
это
индивидуальное
словесное,
изобразительное, комбинированное, звуковое или объемное
выражение определенного товара, услуги или компании.
При разработке новой торговой марки (товарного знака) необходимо
учитывать ее охраноспособность и рекламоспособность. Под
охраноспособностью понимается возможность в соответствии с
законодательством зарегистрировать торговую марку, а значит защитить от подделок или недобросовестного ее использования.
Рекламоспособность - возможность хорошо запоминаться и
однозначно идентифицироваться в сознании потребителя с
определенной фирмой или товаром, а также удобство использования в
рекламе.
Задача бренда – управлять действиями и коммуникациями
компании для достижения запланированной собственной ценностной
позиции и позитивного образа в сознании потребителей. Задача
брендинга, в том числе, доставлять впечатления от обладания брендом
и предоставлять возможность потребителю демонстрировать это
обладания в глазах окружающих.
На сегодняшний день выделяют следующие основные виды
бренда:
1. Бренд с расширением. Когда всем известная компания с
сильным брендом выпускает новую продукцию под уже
существующим брендом, ее цель — это расширение ассортимента и
увеличение доли рынка путем привлечения новых клиентов. Такая
политика называется «создание бренда с его последующим
расширением».
2. Лайн-бренд. Специфика лайн-бренда заключается в
добавлении новой разновидности товара или слегка отличающейся
новинки. Этот метод позволяет укрепить имидж бренда, не затрачивая
практически никаких усилий: увеличивается объем продаж и
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удовлетворяются потребности потребителей.
3. Товарные или автономные бренды. Многие ведущие
компании используют такой подход. Так, не существует торговой
марки «Procter & Gamble». Все торговые марки этой компании имеют
собственные имена: «Ariel», «Fairy», «Crest», «Pampers». Суть
товарного бренда заключается в эксклюзивности каждого товара. Он
занимает особенное положение на рынке. Важным требованием к
бренду является превосходство товара по качеству над другими
товарами. Слабость такого бренда заключается в особом подходе к
каждой единице товара. Если он не окупится, фирма понесет немалые
убытки.
4. Линейные бренды. Это группа товаров, которым дано одно
название. Все продукты одной линии должны принадлежать одному
направлению и должны быть расположены на одном уровне качества
цен.
5. Серийные бренды.
6. Зонтичные и опорные бренды. Зонтичный бренд защищает
интересы нескольких суббрендов. Этот вид бренда достаточно
распространен, его смысл заключается в выпуске разнохарактерного
товара под одним именем. Он продуктивен при выпуске нового вида
товара или же при развитии нового бренда. Это весьма заманчиво и
перспективно, так как воспользоваться уже популярным брендом
легче, нежели создавать что-то новое, да и успех предопределен. На
ранних этапах базовый бренд поддерживает зонтичный для уверения
покупателя в качестве товара. В дальнейшем он сам завоевывает
своих покупателей.
7. Индоссинговая компания, корпоративные или баннерные
бренды. В данном случае уже появляется имя компании, но оно менее
заметно на фоне главного бренда. Это выглядит как индоссамент или
поручительство. Пример: бренд «KitKat» с «Nestle» как
индоссинговой компанией.
По статистике, на мировом рынке из каждых 20 новых брендов
17 терпят фиаско потому, что большинство рекламодателей стараются
создать «универсальный бренд» для всех без исключения
потребителей, не дифференцируя их на сегменты. В результате бренд
лишается индивидуального характера, не несет уникального торгового
предложения и не удовлетворяет потребителей.
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Оценивая потребность бренда в локализации, маркетологи
должны рассматривать четыре ключевых фактора:
Тип бренда
Особенности товарной категории
Уровень притязаний
Особенности местной культуры.
Выделяют четыре типа международных брендов:
1. Мастер бренды (Nike, Sony, Coca-Cola, Kodak)
строятся на мощных мифах или повествованиях социальной
направленности (например, тема независимости компании Levi’s или
тема соединения людей при помощи мобильных телефонов Nokia);
очень часто являются первопроходцами и, соответственно,
лидерами в своей товарной категории;
имеют богатые традиции и наследие и в целом достаточно
долго находятся на рынке;
могут
переступать
границы
своего
национального
происхождения и восприниматься потребителями как воистину
глобальные бренды (Кока-Кола).
2. Бренды престижа (Chanel, BMW, Rolex и Gucci)
строят свой призыв на основе специфических мифов
культурного происхождения основателя или технологии (например,
Mercedes в качестве воплощения немецкого дизайна и инженерного
отличия);
почти всегда занимают сильные позиции в категории люкс и
обладают высокой степенью притязания.
3. Супербренды
универсально доступны (как и мастер бренды);
в отличие от мастер брендов, больше определяются своей
категорией, чем мифом или повествованием (Gillette, Pepsi,
McDonald’s, Philips, American Express);
могут быть достаточно успешными наряду с любыми другими
в данной категории, при этом не отличаясь от других каким-нибудь
отличительным мифом или повествованием;
стараются стать актуальными и уместными за счет
локализации каких-нибудь элементов (например, McDonald’s
адаптирует свою продукцию или даже идею быстрого питания к
местным условиям);
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они остаются на плаву, внося постоянные инновации в свою
продукцию или систему услуг (например, эволюция системы бритья
Gillette) или Adidas.
4. Глокальные бренды (Dove, Nestle и Danone)
доступны глобально, но позиционируются локально, часто под
именами локальных или региональных продуктов (суббренды).
Например, шоколадный батончик «Шок», мороженое «48 копеек»,
«Золотая марка»; шоколад «Россия – щедрая душа» воспринимаются
как местные бренды, хотя являются собственностью компании Nestle;
потенциальная, притязательная ценность данного продукта
соответствует местным экономическим условиям.
Самыми успешными предприятиями Беларуси эксперты
называют производителей пива, безалкогольных напитков и ряда
других потребительских товаров. Рейтинг BelBrand публикуется
ежегодно, начиная с 2010 года, в нѐм отражены 100 самых дорогих
брендов Беларуси, а также их потенциальная рыночная стоимость,
которая основана на результатах деятельности компаний,
использующих данные бренды, позициях каждой компании на рынке
и перспективах их развития в ближайшие годы.
BelBrand 2012, первая двадцатка
Место
1

Стоимость,
$ млн
Санта Бремор
75,3
Бренд

Отрасль
Продукты питания

2

Milavitsa

71,5

Легкая промышленность

3

Бабушкина
крынка

49,2

Молочная промышленность

4

Бульбашъ

48,7

Ликероводочная отрасль

5
6

Крынiца
Conte

47,5
47,1

Пивобезалкогольная отрасль
Легкая промышленность

46

Молочная промышленность

8

Савушкин
продукт
Алiварыя

44,6

Пивобезалкогольная отрасль

9

Velcom

43,3

Телекоммуникации

7
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10
11

Беларусбанк
Коммунарка

34,1
33

Продолжение табл.
Финансовые услуги
Кондитерская промышленность

12

Спартак

29,4

Кондитерскаяпромышленность

13

Лидское

26,7

Пивобезалкогольная отрасль

14

АВС

23,5

Продукты питания

15

Дарида

20,1

Пивобезалкогольная отрасль

16

МАЗ

19,7

Машиностроение

17

Bielita

19,4

Косметика

18
19

Речицкое
На100ящий

18,6
16,4

Пивобезалкогольная отрасль
Пивобезалкогольная отрасль

20

Налiбоки

15,3

Ликероводочная отрасль

Согласно рейтингу, больше всего брендов — свыше четырех
десятков — в первой сотне относится к пищевой промышленности, а
также в списке производство молочной продукции.
Пресловутая «визитная карточка» нашей страны — трактор
«Беларус» по версии MPP Consulting, между прочим, всего лишь на
33-м месте.
Порядок учѐта и отражения в отчѐтности нематериальных
активов, предусмотренный МСФО (IAS) 38 Нематериальные активы,
отличается от аналогичных требований законодательства РБ. Так, не
совпадает критерии признания нематериальных активов, отличаются
перечни объектов нематериальных активов (например, собственные
торговые марки по МСФО не являются нематериальными активами.
Рассмотрим на примерах основные корректировки в отношении неА.
В 2006 организация приобрела бух программу для
использования в собственных целях. Первоначальная стоимость
приобретения – 2600 000 руб. По состоянию на 31 декабря 2007
программа используется 1 год.
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Показатель

ББ/
ОПУ

Счѐт
МСФО

Дебет

Нематериальные активы

ББ

М04

2,6

Амортизация
нематериальных активов

ББ

М05

0,65

Расходы, оплаченные
авансом

ББ

М97

1,95

Администр. расх

ОПУ

М90-25

Амортизация основных
средств и нематер. активов

ОПУ

М90-22

Кредит

0,65
0,65

Примечание
В соответствии с п 5. Инструкции № 128 программы для ЭВМ,
базы данных, приобретаемые и используемые для собственного
потребления, в состав неА организации не включаются и учитываются в
составе расх буд периодов.
Согласно МСФО (IAS) 38 приобретѐнные программы признаются
нематериальными активами.
Для цели предоставления отчѐтности в соответствии с МСФО
необходимо реклассифицировать бух программу из расходов бух
периодов в неА (при условии соблюдения критериев признания
нематериальных активов).
Установленный срок полезного использования бух программы
составляет 4 года. На затраты расх бух периодов в течение периода
эксплуатации программы было списано 650 000 руб.
Трансформационная запись, представленная в таблице, не окажет
влияния на фин рез-т, а лишь реклассифицирует рассматриваемый актив
и его представление в бух балансе и отчѐте о прибылях и убытках,
составленных в соответствии с требованиями МСФО.
У организации есть опытный образец, затраты на производство
которого составили 830 000 руб. Образец был создан в 2006 году.
Балансовая стоимость по состоянию на 31декабря составляла 800 000
руб.
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Для цели предоставления отчѐтности в соответствии с МСФО
была определена ликвидационная стоимость опытного образца 675 000 руб. Следовательно, убытки от обесценения нематериальных
активов составляют 125 000 руб. В отчѐтность необходимо внести
соответствующие корректировки.
Показатель

ББ/ОПУ

Счѐт
МСФО

Амортизация
нематериальных
активов

ББ

М05

Прочие расходы

ОПУ

М91-22

Дебет

Кредит

0,125
0,125

Примечание! Согласно законодательству РБ обесценение неА не
признаѐтся. На основании МСФО нематериальные активы могут
обесцениваться, и каждый отдельный актив должен тестироваться на
обесценение соответствии с МСФО (IAS) 36 Обесценение активов.
Список используемых источников:
1. Панков Д.А. Трансформация бухгалтерского учета/ Д.А. Панков. − Минск :
БГЭУ, 2010. − 80 с.
2. Бренд-менеджмент // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://prinfo.ru/modules/Articles/article.php?storyid=62&storypage=1 - Дата доступа:
15.04.2014.
3. Бренд
//
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.brandreport.ru/chto-takoe-brend/ - Дата доступа: 15.04.2014.

296

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. 2014

УДК 657.622
Иванова Р.Н.,
доцент д-р
Университет национального и мирового хозяйства,
г. София
МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЛИКВИДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ –
СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Между ликвидностью и платежеспособностью предприятия налицо
объективные связи и зависимости. Ликвидность является предпосылкой для
платежеспособности, а от платежеспособности в определенной степени зависить
степень абсолютной ликвидности. Методика анализа ликвидности является важной
предпосылкой для получения информации о своевременном установлении проблем,
которые нарушили бы платежеспособность предприятия. В результате этого
степень риска торговой несостоятельности и банкротства предприятия
увеличивается.
Ключевые слова: ликвидность, анализ, методика, показатели.
Between liquidity and solvency of the enterprise there is objective relationships and
dependencies. Liquidity is a precondition for the solvency and the solvency to some extent
determines the degree of absolute liquidity. The method of analysis of liquidity is an
important prerequisite for obtaining information about the timely establishment of the
problems that would violate the solvency of the company. As a result, the risk of insolvency
and commercial bankruptcy increases.
Keywords: liquidity analysis, methodology, indicators.
Між ліквідністю і платоспроможністю підприємства об'єктивні зв'язки і
залежності. Ліквідність є передумовою для платоспроможності, а від
платоспроможності певною мірою залежати ступінь абсолютної ліквідності.
Методика аналізу ліквідності є важливою передумовою для отримання інформації
про своєчасне встановлення проблем, які порушили б платоспроможність
підприємства. В результаті цього ступінь ризику торгової неспроможності та
банкрутства підприємства збільшується.
Ключові слова: ліквідність, аналіз, методика, показники.

1. Информационное обеспечение анализа
Анализ ликвидности осуществляется по данным финансовой
отчетности предприятий. В Болгарии отдельные предприятия
изготовляют и представляют свои финансовые отчеты на основании
Национальных стандартов финансовых отчетов для малых и средних
предприятий (НСФОМСП), а другие применяют в качестве базы
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Международные
стандарты
финансовых
отчетов
(МСФО).
Информация, необходимая для анализа ликвидности, содержится в
бухгалтерском балансе как компонент финансового отчета,
изготовленного на основе бухгалтерского стандарта 1 (СС1) или
международного бухгалтерского стандарта 1 (МСС1) „Представление
финансовых отчетов‖.
При помощи бухгалтерских стандартов определяется база для
представления финансовых отчетов предприятия с общим
предназначением с целью обеспечения сравнимости как с его
финансовыми отчетами с предыдущих отчетных периодов, так и с
отчетами других предприятий. Для достижения этой цели
определяются общие положения для представления финансовых
отчетов предприятия с использованием общих указаний и
направлений относительно структуры и минимальных требований к
их содержанию.
Здесь мы рассмотрим некоторые различия при представлении
информации в бухгалтерских балансах предприятий, применяющих в
качестве базы МСФО (МСС1) и предприятий, применяющих в
качестве базы НСФОМСП (СС1). Некоторые из этих различий
сказываются на предварительном общем осмотре информации и ее
систематизировании для целей анализа и оценки ликвидности
предприятий, изготовляющих и представляющих свои финансовые
отчеты на основе МСФО или НСФОМСП.
На первом месте, согласно МСС1 [1, пар.66] активы разделяют
на текущие и нетекущие. Предприятие классифицирует определенный
актив как текущий, когда: ожидает реализации этого актива или его
выделяют с целью продажи или применения в нормальном
оперативном цикле предприятия; актив держат преимущественно с
целью торговли; ожидается, что актив будет реализован в течение 12
месяцев от даты баланса; актив представляет собой деньги или
денежные эквиваленты, согласно определению в МСС 7 Отчеты о
денежных потоках. Все остальные активы, владеемые предприятием,
следует классифицировать как нетекущие.
В МСС1 поддерживается тезис, что активы предприятия
представляются в бухгалтерском балансе в зависимости от их степени
ликвидности. Если предприятие осуществляет больше основных
видов деятельности, стандарт допускает применение смешанного
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подхода представления активов, т.е. одни активы представляют в
зависимости от их разделения на текущие и нетекущие, а другие – в
зависимости от степени их ликвидности. Таким образом потребителям
финансовых отчетов предоставляется надежная и более значимая
информация [1, пар.60], являющаяся полезной для анализа и оценки
ликвидности и платежеспособности.
На втором месте, согласно МСС1, невнесенный капитал
представляют как уменьшение собственного капитала в разделе А.
Собственный капитал в пассиве бухгалтерского баланса. Согласно
СС1 невнесенный капитал представляют в разделе А. Записанный, но
невнесенный капитал в активе бухгалтерского баланса.
На третьем месте, согласно МСС1 текущие и нетекущие
пассивы разграничиваются и их представляют в двух отдельных
разделах в пассиве баланса – разделе В. Нетекущие пассивы и разделе
Г. Текущие пассивы. В СС1 их представляли в общем разделе в
пассиве баланса – разделе В. Обязанности, причем для каждого
отдельного пассива представляется информация о текущей (до одного
года) и нетекущей (более одного года) его части. Здесь информация в
конце раздела обобщена и отдельно представлены суммы
задолженности до одного года (краткосрочная задолженность) и более
одного года (долгосрочная задолженность).
Согласно МСС1 [1, пар.69] предприятие классифицирует
определенный пассив как текущий в случаях, когда: оно ожидает, что
регулирует пассив в рамках своего нормального оперативного цикла;
оставило пассив преимущественно в целях торговли; пассив следует
регулировать в рамках двенадцати месяцев после завершения
отчетного периода; предприятие не имеет безусловного права отлагать
регулирование пассива на период минимум двенадцати месяцев по
окончании отчетного периода. Все другие пассивы классифицируют
как нетекущие.
На четвертом месте, согласно МСС1 предприятие представляет
в бухгалтерском балансе в составе своих текущих пассивов статью
„текущая часть долгосрочной задолженности‖, т.е. част долгосрочных
кредитов и прочих финансовых пассивов для погашения в следующем
году. В СС1 нет необходимости в подобном требовании.
На пятом месте, согласно МСС1 расходы на будущие периоды
разграничивают на нетекущие (долгосрочные) и текущие
299

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. 2014

(краткосрочные). Долгосрочные расходы представляют в группе VІІІ
раздела А. Нетекущие активы в активе баланса, а краткосрочные – в
группе V раздела Б. Текущие активы в активе баланса. Согласно СС1
расходы на будущие периоды представляют в полном размере в
разделе Г. Расходы на будущие периоды в активе бухгалтерского
баланса. Указанное, однако, не имеет отношения к вопросу о
ликвидности и методике для ее анализа.
На шестом месте, согласно МСС, доходы на будущие периоды
разграничивают на нетекущие (долгосрочные) и текущие
(краткосрочные). Долгосрочные доходы представляют в разделе В.
Нетекущие пассивы, а краткосрочные – в разделе Г. Текущие пассивы
в пассиве бухгалтерского баланса. Согласно СС1 Доходы на будущие
периоды представляют в общем виде в разделе Г. Финансирования и
доходы на будущие периоды в пассиве бухгалтерского баланса. Эта
разница тоже не оказывает влияния на ликвидность.
На седьмом месте, согласно МСС1 финансирования
разграничивают на долгосрочные и краткосрочные. Долгосрочные
финансирования (долгосрочных активов) представляют в разделе В.
Нетекущие пассивы, а краткосрочные финансирования (деятельности
текущего вида) - в разделе Г. Текущие пассивы в пассиве баланса.
Согласно СС1 Финансирования представляют в общем виде в разделе
Г. Финансирования и доходы на будущие периоды в пассиве
бухгалтерского баланса. На ликвидность и методику ее анализа
указанное различие не оказывает влияние.
На восьмом месте согласно МСФО10 „Консолидированные
финансовые отчеты „неконтролирующее (меньшинственное) участие
представляют в консолидированном отчете о финансовом состоянии
(бухгалтерский баланс) в рамках собственного капитала, но отдельно
от собственного капитала, владеемого собственниками предприятияматки.[2] Допускается, что оно может быть и отрицательной
величиной. Согласно СС 27 „Консолидированные финансовые отчеты
и отчетность инвестиции в дочериных предприятиях‖ в качестве
меньшинственного участия определяется та часть нетных активов
определенного дочериного предприятия, связанная с участиями, не
являющимися собственностью непосредственно или косвенно через
дочерние предприятия предприятия-матки. В отличие от МСФО10,
болгарский стандарт СС27 не допускает отрицательной величины
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меньшинственного участия.
2.Характеристика ликвидности
В специализированной литературе встречаются разные точки
зрения относительно сущности ликвидности. Например: „ликвидность
(текущая платежеспособность) является одной из важнейших
характеристик финансового состояния предприятия, определяющих
возможность оплаты счетов и фактически это один из показателей
банкротства. Целью анализа является оценка способности
предприятия своевременно и в полном объеме выполнить свои
краткосрочные обязанности за счет своих текущих активов. В ходе
анализа подсчитываются и интерпретируются коэффициенты
(соотношения)
ликвидности,
характеризующие
потенциал
предприятия справиться с возникшими краткосрочными проблемами
по платежам, используя свои реальные краткосрочные активы (т.е.
краткосрочные активы без расходов на будущие периоды)‖[3, с.29];
„уровень платежеспособности характеризуется прежде всего
показателями ликвидности‖[4, с.20]; „степень ликвидности – это
способность активов превратиться в деньги (самые ликвидные
активы) без видимой уценки их стоимости‖[4, с.20]; ликвидность
„выражает способность предприятия покрывать свои текущие
задолженности. Наряду с целью достижения успеха (прибыли), другая
очень важная цель каждого предприятия – это достижение
ликвидности (платежеспособность в короткий срок), т.е. оценка,
способность предприятия платить за свои задолженности тогда, когда
они
становятся
должными‖[5,с.319];
„под
ликвидностью
определенного
актива
понимается
возможность
его
трансформирования в наличные деньги‖[6]; „под ликвидностью
определенного предприятия понимается его способность покрывать
свои текущие задолженности денежными средствами и иными
быстроликвидными активами. Она является предпосылкой для
обеспечения платежеспособности и характеризует финансовую
устойчивость предприятия в краткосрочный план‖[6].
Следовательно,
ликвидность
выражает
способность
предприятия покрывать свои краткосрочные задолженности
наличными краткосрочными активами, исключая расходы на будущие
периоды. В состав краткосрочных задолженностей включается и
предстоящая для оплаты в течение года части долгосрочных
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задолженностей.
3.Система показателей анализа и оценки ликвидности
Для анализа и оценки ликвидности можно использовать
абсолютные показатели и показатели удельного веса. Абсолютным
показателем анализа и оценки ликвидности является чистый
оборотный капитал, а удельные показатели – это коэффициенты,
характеризующие разные степени ликвидности. Здесь можно
использовать и другие показатели анализа и оценки ликвидности.
Кроме на дату финансового отчета для целей анализа и
управления ликвидностью можно определять и среднюю для
исследуемого периода ликвидность. Для этого можно использовать
данные из трехмесячных и месячных бухгалтерских балансов из
оборотной ведомости или из бухгалтерских счетов для отчета
отдельных видов краткосрочных активов и краткосрочных
задолженностей.
3.1.Основные показатели анализа и оценки ликвидности
А) Коэффициент общей ликвидности (коэффициент покрытия).
Вычисляется как отношение краткосрочных активов к краткосрочным
задолженностям предприятия.
Если коэффициент общей ликвидности равняется или больше
единицы, то это показывает, что предприятие своими наличными
краткосрочными
активами
покрывает
свои
краткосрочные
задолженности.
В зависимости от отрасли и специфики деятельности
предприятия значение показателя может варьироваться в
оптимальном диапазоне между 1,50 и 2,50.
Здесь следует правильно оценить величину и удельный вес
материальных запасов в текущих активах предприятия. Большой
удельный вес этих активов является предпосылкой для искажения
значения показателя и для нарушения объективности оценки степени
общей ликвидности, так как не во всех бизнес ситуациях
материальные запасы являются ликвидными и их можно быстро
превратить в денежную форму.
Б) Коэффициент быстрой ликвидности. Вычисляется как
отношение суммы краткосрочных взиманий, краткосрочных
финансовых активов и денежных средств к краткосрочным
задолженностям предприятия. Показывает в какой степени
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краткосрочные задолженности предприятия можно уладить с
использованием активов, находящихся в денежной форме, как и
активами, которые в короткий период времени можно превратить в
деньги. Для правильной оценки ликвидности следует учитывать
только взимания по продажам, исключая взимания с истекшим
давностным сроком, как и несобираемые взимания.
Нормативные стоимости коэффициента быстрой ликвидности
находятся в интервале между 1,00 и 1,50 степенями. Считается, что
большее значение этого коэффициента (напр. если идет к 1,50
степени) является показателем для финансовой стабильности
предприятия. Чрезвычайно большое значение коэффициента быстрой
ликвидности (более 1,00) может являться результатом того, что
предприятие владеет активами, которые не используются эффективно.
В) Коэффициент незамедлительной ликвидности.Вычисляется в
виде отношения суммы краткосрочных инвестиции (краткосрочных
финансовых активов) и денежных средств к краткосрочным
задолженностям предприятия. Показывает степень покрытия одного
лева краткосрочной задолженности денежными средствами и
активами, которые в короткий период времени можно превратить в
денежные средства.
Здесь следует иметь в виду только ту часть краткосрочных
финансовых активов, которая является ликвидной (рыночной), т.е. за
короткий период времени ее можно трансформировать в деньги –
краткосрочные инвестиции для торговли на бирже. Если однако, их
нельзя продать на рынке в разумные сроки, то их не надо включать
при определении коэффициента незамедлительной ликвидности.
Нормативный
диапазон
изменения
коэффициента
незамедлительной ликвидности находится в границах между 0,50 и
1,00 степени.
Г) Коэффициент абсолютной ликвидности. Исчисляется в виде
отношения размера денежных средств к сумме краткосрочных
задолженностей предприятия. Показывает степень покрытия одного
лева текущих задолженностей абсолютные ликвидные активы.
Оптимальный диапазон изменения коэффициента абсолютной
ликвидности находится в границах от 0,20 до 0,50.
3.2. Дополнительные показатели анализа и оценки ликвидности.
В системе показателей анализа и оценки ликвидности можно
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использовать и другие показатели.
А) Коэффициент ликвидности доходов. Определяется в виде
отношения чистого размера денежных средств к чистому размеру
доходов от продаж. Показывает размер чистых денежных средств
приходящихся на один лев чистых доходов от продаж.
Чистый размер денежных средств определяется добавляя к
наличности денежных средств краткосрочные взимания с вычетом
краткосрочных задолженностей предприятий.
Б) Коэффициент ликвидности капитала. Вычисляется в виде
отношения чистого размера денежных средств к капиталу в полном
объеме.
Показывает
чистый
размер
денежных
средств,
соответствующий каждому леву капитала предприятия.
В) Коэффициент маневренности капитала. Показатель
вычисляется в виде отношения между размерами чистого оборотного
капитала и всего капитала предприятия.
Чистый оборотный капитал воплощен в краткосрочные активы,
характеризующиеся более быстрой обращаемостью. Его значение
характеризует оперативную деятельность предприятия и ее
эффективность. Коэффициент выражает удельный вес чистого
оборотного капитала во всем капитале, т.е. степень маневренности
капитала предприятия. Значение коэффициента является индикатором
влияния оперативной деятельности на финансовое состояние
предприятия.
Г) Интервальный измеритель. Значение интервального
измерителя определяется, разделяя разницу между краткосрочными
активами и материальными запасами на среднедневные расходы на
оперативную деятельность предприятия за исследуемый период.
Показывает для сколько дней предприятие может финансировать
свою текущую деятельность располагаемыми быстроликвидными
активами. Большие стоимости показателя означают лучшую степень
ликвидности.
Достижение и поддерживание на хорошей степени ликвидность
является предпосылкой для финансовой стабильности и поддержки
финансового равновесия предприятия. Это означает оптимальное
сочетание значений показателей, характеризующих финансовую
устойчивость
предприятия,
рентабельность
и
ликвидность
предприятия.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ,
УТРИМУВАНИХ ДЛЯ ПРОДАЖУ
В статті розглянуті проблемні питання обліку необоротних активів,
утримуваних для продажу, порядок їх визнання та списання, нарахування
амортизації, а також визнання доходів та витрат в результаті операцій з ними. До
того ж аналізується доцільність їх обліку на рахунках бухгалтерського обліку запасів
та відображення у фінансовій звітності підприємств.
Ключові слова: необоротні активи, основні засоби, облік, групи вибуття, інші
операційні витрати, інші доходи від операційної діяльності, податок на прибуток,
знос, амортизація, структура балансу, балансова вартість, чиста вартість
реалізації, справедлива вартість.
The article deals with the problematic issues of accounting of fixed assets held for
sale, the procedure for recognition and write-off, amortization and recognition of income
and expenses from transactions with them. In addition, analysis of appropriateness of
accounting for inventory accounts and disclosures in the financial statements.
Keywords: non-current assets, fixed assets, inventory, disposal groups, other
operating expenses, other operating income, income taxes, depreciation, amortization,
balance sheet structure, book value, net realizable value, fair value.
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В статье рассмотрены проблемные вопросы учета необоротных активов,
удерживаемых для продажи, порядок их признания и списания, начисления
амортизации, а также признания доходов и расходов в результате операций с ними.
К тому же анализируется целесообразность их учета на счетах бухгалтерского
учета запасов и отражение в финансовой отчетности предприятий.
Ключевые слова: внеоборотные активы, основные средства, учет, группы
выбытия, другие операционные расходы, прочие доходы от операционной
деятельности, налог на прибыль, износ, амортизация, структура баланса,
балансовая стоимость, чистая стоимость реализации, справедливая стоимость.

Проблеми обліку необоротних активів в умовах реформування
економіки набувають особливої актуальності у зв’язку з потребою
отримати інвесторами та іншими зацікавленими користувачами
точної і достовірної інформації про стан і ефективність використання
основних засобів. Система їх обліку, яка склалася, не задовольняє
вимоги ринку, умови функціонування значно розширюють коло
операцій, що проводяться з необоротними активами: купівля-продаж,
нарахування амортизації, страхування, приватизація, реалізація.
Необоротні активи є важливою умовою забезпечення безперервного
функціонування кожного суб’єкта господарювання, основою його
виробничого потенціалу та конкурентоздатності в ринкових умовах.
На даний час перед бухгалтерами більшості підприємств
України постають питання, пов’язані з особливостями облікового
відображення операцій реалізації необоротних активів, переводом
даних об’єктів в групу вибуття.
Проблеми та особливості обліку операцій з визнанням
необоротних активів такими, що утримуються для продажу є
предметом досліджень багатьох вітчизняних і закордонних авторів,
серед них: Дерун І.А., Тимохіна Г.О., Пиріжок С.Є., Вареник О.Ф.,
Зінкевич О.В., Старко І. Є., Ткач Н.О., Борисюк О.С., Бутинець Ф.Ф,
Семйон В.С., Бондар М.І., Бабіч В.В., Єрмолаєва М.В.,
Лопатовський В.Г., Ткач В.І., Жарікова О.О., Шипунова О.В.,
Замрій Т.Б., Борисюк О.С., Гнилицька Л.В. та інші.
Метою дослідження є розробка методичних рекомендацій щодо
вдосконалення обліку операцій з визнанням необоротних активів
такими, які утримуються для продажу, що сприятиме підвищенню
достовірності облікової інформації для користувачів та запобіганню
викривлень даних звітності.
З
метою
приведення
нормативно-правових
актів
з
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бухгалтерського обліку та фінансової звітності у відповідність з
Міжнародними стандартами фінансової звітності було внесено низку
змін до чинних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Плану
рахунків бухгалтерського обліку й інших нормативних документів.
Останні нововведення призвели до виникнення нових проблемних
питань, зокрема з обліку реалізації основних засобів, які зумовлені
несумісністю вимог застосування певних бухгалтерських рахунків при
відображенні операцій вибуття необоротних активів і порядку
формування інформації для її розкриття у фінансовій звітності.
Згідно з П(С)БО 7 основні засоби — це матеріальні активи, які
підприємство утримує з метою використання їх упроцесі виробництва
або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим
особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних
функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації)
яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за
рік) [1].
Починаючи з 30.03.2008 року норми профільного П(С)БО 7
«Основні засоби» вже не поширюються на ті об’єкти, які утримуються
для продажу. Їх облік ведуть за правилами оновленного з метою
відповідності Міжнародним стандартам П(С) БО 27 «Необоротні
активи, що утримуються для продажу, і припинена діяльність».
Згідно вказаного стандарту група вибуття – це сукупність
активів, які плануються до продажу або відчуження в інший спосіб
однією операцією, та зобов'язання, які прямо пов'язані з такими
активами, що будуть передані (погашені) в результаті такої операції.
Відповідно до п. 6 МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для
продажу, та припинена діяльність» суб’єкт господарювання може
класифікувати непоточний (необоротний) актив як утримуваний для
продажу, якщо його балансова вартість буде в основному
відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не шляхом
використання в основній діяльності. Це не суперечить вимогам
П(С)БО 27.
Необоротний актив визнається утримуваним для продажу у разі,
якщо:
- економічні вигоди очікується отримати від їх продажу, а не
від їх використання за призначенням;
- вони готові до продажу у їх теперішньому стані;
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- їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з
дати визнання їх такими, що утримуються для продажу;
- умови їх продажу відповідають звичайним умовам продажу
для подібних активів;
- здійснення їх продажу має високу ймовірність, зокрема
якщо керівництвом підприємства підготовлено відповідний план або
укладено твердий контракт про продаж, здійснюється їх активна
пропозиція на ринку за ціною, що відповідає справедливій вартості
[2].
Аналізуючи вказані критерії, можна зробити висновок, що
підприємство має право віднести необоротний актив до складу групи
вибуття, якщо воно впевнено в ймовірності його продажу протягом
року.
Але в П(с)БО 27 наявний пункт, який стверджує, що період
завершення продажу може бути збільшено в разі, якщо це обумовлено
обставинами, які не знаходяться під контролем підприємства. Даний
факт підприємства можуть використати на свою користь та вдатися до
ряду зловживань.
По-перше, підприємство може проводити махінації зі
структурою балансу, змінюючи питому вагу окремих її активів для
пошуку потенційних інвесторів. В подібних умовах є можливість
вивести найбільш зношені основні засоби з експлуатації та перевести
їх до складу необоротних активів, призначених для продажу, тобто в
склад оборотних активів. Таким кроком підприємство залишається у
подвійному виграші – збільшується придатність його основних засобів
з одного боку та зменшується питома вага основних засобів у
структурі балансу з іншого, що сприяє збільшенню кількості власних
обігових коштів та підвищенню інвестиційної привабливості
підприємства для потенційних інвесторів [3].
По-друге, підприємство може зменшити свої зобов’язання з
податку на прибуток. Зараз розглянемо детально даний пункт.
Згідно П(с)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу,
та припинена діяльність" необоротні активи та група вибуття,
утримувані для продажу, відображаються в бухгалтерському обліку
та фінансовій звітності на дату балансу за найменшою з двох величин
- балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації.
Визначення чистої вартості реалізації наведено в п. 4 П(С)БО 9,
308

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. 2014

в якому зазначено, що це – очікувана ціна реалізації запасів в умовах
звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на
завершення їх виробництва та реалізацію. При цьому до витрат на
реалізацію належать витрати, які можна прямо пов’язати з таким
продажем.
У разі оцінки за чистою вартістю реалізації сума коригування
балансової вартості необоротних активів або групи вибуття,
утримуваних для продажу, визнається іншими операційними
доходами (витратами) звітного періоду. Тобто витрати, пов’язані з
коригуванням балансової вартості необоротних активів до чистої
вартості реалізації на дату балансу, включаються до складу інших
операційних витрат за дебетом субрахунку 946 ―Втрати від знецінення
запасів‖ із зменшенням фактичної (балансової) вартості відповідних
активів.
Тому якщо на балансі підприємства є основні засоби, залишкова
вартість яких є досить висока відносно їх справедливої вартості (тобто
потенційної чистої вартості реалізації), то переведення даних
основних засобів до складу необоротних активів, призначених для
продажу, автоматично збільшить інші операційні витрати
підприємства, внаслідок списання різниці між залишковою та
справедливою вартістю таких об’єктів основних засобів. Тобто
підприємство може збільшити податкові витрати звітного періоду, тим
самим зменшивши суму податку на прибуток.
Щодо доходів від подальшого збільшення чистої вартості
реалізації необоротних активів і групи вибуття, утримуваних для
продажу, то вони визнаються у сумі, не більшій, ніж визнані витрати
від попередніх уцінок, з урахуванням попередньо визнаних втрат від
зменшення корисності, тобто фактично підприємство не може визнати
дохід більшим за витрати і не несе ніяких втрат з приводу переводу
активів у групи вибуття. Визнаний дохід відображається за кредитом
субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності».
У п. 4 П (С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу,
та припинена діяльність» зазначено, що якщо необоротні активи,
група вибуття визнаються утримуваними для продажу після дати
балансу, то таке визнання здійснюється на наступну дату балансу.
Оскільки об'єкт основних засобів на дату звітності за перше півріччя
уже реалізований, то немає потреби переводити його до складу
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оборотних запасів на момент продажу. Проте ведення обліку
необоротних активів, що не заплановано вибули з активного
використання у звітному періоді, на рахунку 10 «Основні засоби» до
моменту реалізації буде суперечити П(С)БО 7 «Основні засоби», з
якого вилучено вимогу списання з балансу об'єкта основних засобів у
разі його вибуття внаслідок продажу. Тобто об'єкти, що утримуються
для використання, продажу підлягати не можуть.
Важливим питанням є відображення у фінансовій звітності
інформації про необоротні активи, утримувані для продажу.
Відповідно до НП(С)БО 1 ―Загальні вимоги до фінансової звітності‖
для відображення такої інформації передбачено розділ IV активу
балансу ―Необоротні активи та групи вибуття‖. Таке розміщення
цього розділу порушує принцип класифікації статей балансу
відповідно до збільшення їх ліквідності.
Тому для вирішення цього питання пропонується відображати
інформацію про необоротні активи, утримувані для продажу в розділі
ІІ активу балансу ―Необоротні активи та групи вибуття‖ після розділу
І ―Необоротні активи‖. Це збереже принцип класифікації статей
балансу відповідно до зростання їх ліквідності. Крім того, це
підтвердить те, що необоротні активи, утримувані для продажу, не є
оборотними активами за своєю суттю [4].
Істотною проблемою є повернення необоротного активу зі
складу групи вибуття знову в склад необоротних активів в
експлуатації, адже виникають проблеми з нарахування амортизації на
вказані об’єкти. Оскільки на необоротні активи, утримувані для
продажу, у т. ч. що входять до групи вибуття, амортизація не
нараховується, то актив фактично фізично та морально зношується на
період перебування в складі оборотних активів. Але підприємство не
має право при зарахуванні активу знов у склад необоротних визнати
амортизаційні витрати. Також потребуються коригування строки
корисного використання вказаних об’єктів.
Для обліку необоротних активів, утримуваних для продажу
Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачений субрахунок
286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»
[5]. В Інструкції про застосування Плану рахунків зазначено, що на
рахунку 28 «Товари» здійснюють облік руху товарно-матеріальних
цінностей, що надійшли на підприємство з метою продажу [6]. Таке
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визначення не можна застосовувати до операцій перекласифікації
основних засобів з одного виду в інший. Адже придбання засобів
праці здійснювалося з метою подальшого використання, а не продажу,
та на момент прийняття рішення про реалізацію цей актив уже був на
підприємстві, він не є новопридбаним.
Дохід від реалізації основних засобів, що утримуються для
продажу, відображається за кредитом субрахунку 712 ―Дохід від
реалізації інших оборотних активів‖. При цьому балансова вартість
реалізованих активів списується у дебет субрахунку 943 ―Собівартість
реалізованих виробничих запасів‖ [7]. Однак на рахунок переведення
основних засобів зі складу необоротних активів в оборотні існують
негативні думки. Так, на думку багатьох вчених облік необоротних
активів і груп вибуття, утримуваних для продажу, на субрахунку 286 є
неаргументованим, оскільки суперечить назві та змісту класу 2
―Запаси‖, рахунки якого призначені для обліку оборотних активів, а
всі необоротні активи слід узагальнювати на рахунках класу
―Необоротні активи‖ [8].
На підставі зазначеного вище необхідно підкреслити, що було б
доцільніше використовувати для обліку даних активів субрахунок 184
«Інші необоротні активи». Це надасть можливість припинити
зловживання підприємств в питаннях зміни структури балансу, адже
необоротні активи, призначені для продажу будуть знаходитись у
складі першого розділу активу балансу.
Також необхідно, щоб строки та норми амортизаційних
відрахувань в обліку для цілей оподаткування враховували швидкий
моральний знос необоротних активів, що наблизить їх залишкову
вартість до справедливої та попередить завищення податкових витрат
періоду.
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УМЕСТНОГО И ДОСТОВЕРНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В ФИНАНСОВЬІХ ОТЧЕТАХ
В настоящем докладе представлены некоторые нормативные требования,
оказывающие влияние на содержание бухгалтерской политики нефинансовых
предприятий. Представлены ревизованные цели, потребители и качественные
характеристики финансовых отчетов, согласно Концептуальной рамки финансовой
отчетности и их влияние при составлении бухгалтерской политики нефинансовых
предприяний.
Ключевые слова: бухгалтерская политика, финансовые отчеты,
бухгалтерские стандарты, уместная и достоверная информация.
This report presents some of the regulatory requirements affecting the content of the
accounting policy of non-financial enterprises. Presented audited goals, consumers and
qualitative characteristics of financial statements in accordance with the conceptual
framework of financial reporting and the preparation of financial influence in politics
nonfinancial predpriyany.
Keywords: accounting policies, financial reporting, accounting standards, relevant
and reliable information.
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У статті представлені деякі нормативні вимоги, що роблять вплив на зміст
бухгалтерської політики нефінансових підприємств. Представлені ревізовані цілі,
споживачі та якісні характеристики фінансових звітів, згідно Концептуальної рамки
фінансової звітності та їх вплив при складанні бухгалтерської політики
нефінансових предпріяній.
Ключові слова: бухгалтерська політика, фінансові звіти, бухгалтерські
стандарти, доречна і достовірна інформація.

В течениее почти полвека бухгалтеры разрабатывают
бухгалтерские политики предприятий, решая какие методы из
предложенных альтернатив подходят и какие нет. Независимо от того,
что первый международный бухгалтерский стандарт МСС1
Оповещение бухгалтерской политики вступил в силу с 01 января 1975
года и процедуры по созданию бухгалтерской политики предприятия
не всегда хорошо понятные и ясные.
Предметом рассмотрения в настоящем докладе будет
содержательный аспект бухгалтерской политики предприятия. Целью
доклада является идентификация основного предназначения
бухгалтерской политики как средство уместного и достоверного
представления информации в финансовых отчетах нефинансовых
предприятий.
Цель, потребители и качественные характеристики финансовой
отчетности. Без сомнения, первой и самой важной задачей при
создании бухгалтерской политики предприятия является ее
согласованность с целью финансовых отчетов. Как обязательный
компонент годового финансового отчета, отвечающий за
представление и изготовление финансовой отчетности, содержание
бухгалтерской политики должно быть подчинено этой цели. Сначала
цель финансовых отчетов указана в Общих положениях изготовления
и представления финансовых отчетов Совета по международным
бухгалтерским стандартам (СМСС), опубликованных в 1989 году.
Согласно Общим положениям целью финансовых отчетов общего
предназначения является „предоставление информации о финансовом
состоянии, представлении и денежных потоках
определенного
предприятия, необходимой широкому кругу потребителей при
принятии хозяйственных решений‖ .34 В состав потребителей
34

Международные стандарты финансовой отчетностие (МСФО) 2005 часть І,
ИДЕС, 2005 г., с.45
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финансовых отчетов включены: инвесторы, нанятые лица,
займодатели, поставщики и прочие коммерческие кредиторы,
клиенты, правительства и их агентства и общественность. Ставится
резонный вопрос: возможно ли удовлетворение информационных
потребностей такого широкого круга потребителей, несомненно
различных по своему характеру.
В конце сентября 2010 года опубликован текст Концептуальной
рамки финансовой отчетности, выданной СМСС, которая заменяет
Общие положения изготовления и представления финансовых
отчетов. В Концептуальной рамке широкий круг потребителей
радикально сузился до настоящих и потенциальных инвесторов и
кредиторов. Основательно мнение, что „отказ от первоначальных
предположений, что финансовые отчеты предназначены для широкого
круга потребителей и определение о том, что основные потребители
финансовых отчетов - это настоящие и потенциальные инвесторы и
кредиторы не может не сказаться на влиянии на формулировку целей
финансовой отчетности‖35. При дефинировании цели финансовой
отчетности в Концептуальной рамке четко выделяется факт, что
информация, представленная в финансовых отчетах должна быть
полезной для настоящих и потенциальных инвесторов, займодателей и
прочих кредиторов при принятии решения о предоставлении
ресурсов предприятию. Речь идет о решениях, включающих
покупку, продажу или владении капиталовыми и долговыми
инструментами, как и предоставление и погашение займов и других
видов кредитов. Очевидно, что при определении цели финансового
отчета подчеркивается потребность потребителей в информации при
принятии решения об инвестировании в предприятие. В
Концептуальной рамке, однако, указано, что руководство не должно
рассчитывать на финансовые отчеты общего предназначения, так как
оно в состоянии получить внутри необходимую ему финансовую
информацию. Другие лица, как например, регуляторные органы и
граждане, различные от инвесторов, займодателей и прочих
кредиторов, тоже могут считать финансовые отчеты общего
предназначения полезными. Отчеты, однако, не предназначены
35

Шкарич-Йованович, К., „Ответственные лица за качество финансовой
отчетности‖, ИДЕС, № 7/2011, с. 10
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главным образом этим другим группам. 36.
Указанный ограниченный круг потребителей финансовых
отчетов рефлектирует на ограничении цели финансовых отчетов. Речь
идет о том, что при составлении финансовых отчетов будет
исключительно
исходиться
из
представлении
информации,
направленной к точно определенному кругу лиц, которые лично
заинтересованы в этой информации. Это обращает особое внимание
на достижение согласованности цели финансовых отчетов и
качественных характеристик этих отчетов, с одной стороны, и с
другой стороны определяет исключительно „ограниченную‖
публичность финансовых отчетов, предлагая их вниманию только
инвесторов и кредиторов.
Напоминаем, что согласно Общим положениям об изготовлении
и представлении финансовых отчетов считалось, что качественные
характеристики финансовых отчетов это понимаемость, уместность,
надежность и сравнимость. Изменение цели и круга потребителей
финансовых отчетов сказывается на прецизировании качественных
характеристик информации. Согласно концептуальной рамке
финансовой
отчетности
фундаментальные
качественные
характеристики это уместность и достоверное представление.
Уместной финансовой информацией является та, которая в
состоянии повлиять на решения, принимаемые пользователями.
Понятно то, что разные потребители финансовых отчетов обращают
внимание на разную, важную по их мнению информацию. Если это
требование удовлетворяет широкий круг потребителей, возникает
проблема реальной невозмомжности осуществить это. Теперь, когда
информация в финансовых отчетах предназначена для удовлетворения
потребностей прежде всего инвесторов и кредиторов, легче
выполнить данное требование.
Ограниченный круг потребителей финансовой отчетности
допускает намеренное, сознательное представление информации в
финансовых отчетах с целью достижения определенных интересов
предприрятия. Используя умело инструментариум опрределенного
типа бухгалтерской политики руководство предприятия может оказать
сознательное и целево ориентированное влияние на финансовые
36

Концептуальная рамка финансовой отчетности, МСФО 12 часть А, ИДЕС,
2012 г., с. 40
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результаты и балансовую структуру предприятия. Этой возможностью
может воспользоваться руководство посредством бухгалтерской
политики в рамках допустимого нормативными и бухгалтерскими
правилами. Некоторые из возможностей такого влияния связаны с
выбранной моделью последующей оценки активов после
первоначального признания, с бухгалтерским учетом специфических
видов сделок (например, договоры о продаже с обратной скупкой), в
отношении которых нет четко расписанных правил в бухгалтерских
стандартах, отчета и признания нематериальных активов и
интеллектуальной собственности (например, внутренне созданная
репутация), определения приблизительных бухгалтерских оценок и
др.
Не
случайно
второй
фундаментальной
качественной
характеристикой является достоверное представление. Чтобы было
совершенно достоверным, данное представление должно обладать
тремя характерными чертами. Оно должно быть полным,
нейтральным и без ошибок37. При нейтральном представлении нет
предубежденности при выборе или представлении финансовой
информации. В Концептуальной рамке конкретно указано, что
нейтральное
представление
не
является
тенденциозным,
изображенным в положительном или отрицательном свете,
выявленным при помощи наделения особым значением, маловажным
или манипулированным иным способом с целью увеличения
верорятности
принятия
пользователями
благоприятно
или
неблагоприятно финансовой информации. Относительно связи между
обеими фундаментальными качественными характеристики в
концептуальной рамке указано, что нейтральная информация не
означает информацию без цели или без влияния на поведение.
Наоборот, уместная финансовая информация по дефиниции в
состоянии влиять на решения пользователей. Хотя и не являясь
первостепенными
и
второстепенными
в
дополнении
к
фундаментальным
качественным
характеристикам
указаны
сравнимость,
возможность
проверки,
своевременность
и
понимаемость,
которые
определены
как
качественные
характеристики, повышающие полезность уместной и достоверно
представленной информации.
37

Концептуална рамка за финансово отчитане, МСФО 12 част А, ИДЕС, 2012
г., с. 47
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Это сильное стеснение круга потребителей финансовых отчетов
и передефинирование цели и качественных характеристик
финансовых отчетов, указанных в Концептуальной рамке, ставит
требование о перерассмотре сущности, содержания и значения
бухгалтерской политики в контексте ревизированных цели,
потребителей и качественных характеристик финансовых отчетов.
Мы оцениваем положительно то, что создание бухгалтерской
политики будет иметь ясную цель, которая конкретно направлена на
две группы потребителей: на инвесторов и кредиторов. В зависимости
от целей управления будут изыскиваться возможности для влияния
через бухгалтерскую политику предприятия на достижение этих
целей, без нарушения требования об уместной и достоверно
представленной информации. Без сомнения одной из целей
управления являлется привлечение инвесторов и/или увеличение
доверия кредиторов к предприятию.
Негативным эффектом указанной цели в Концептуальной рамке
по нашему мнению является определение „обслуживающей‖ роли
бухгалтерской политики для удовлетворения информационных
потребностей только инвесторов и кредиторов. Это предполагает при
составлении бухгалтерской политики не указывать на те правила,
практики по оценке руководства, которые не окажут влияние на
решения инвесторов и кредиторов. А и сама дефиниция „финансовые
отчеты общего предназначения‖ предполагает более широкий охват
заинтересованных в этих отчетах лиц. По этой причине считаем, что
при разработке бухгалтерской политики цель и потребители
финансовых отчетов, указанных в Концептуальной рамке, не должны
действовать ограничительно, а скорее всего направляюще.
Предназначение и содержание бухгалтерской политики.
Согласно дефиниции о бухгалтерской политике, указанной в
международных бухгалтерских стандартах (МСС) и в частности МСС
8
Бухгалтерская
политика,
изменения
в
бухгалтерских
приблизительных
оценках
и
ошибки,
подчеркивается
ее
предназначение о представлении правил, исходных положений,
практик, принятых и применяемых предприятием при изготовлении и
представлении финансовых отчетов. Дефинированная таким образом
бухгалтерская политика предполагает:
 Ограничение ее прикладной области только док
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периодического бухгалтерского отчета и исключение от ее
содержания принятых правил о текущей бухгалтерской отчетности.
Мы принимаем, что годовой финансовый отчет является продуктом
текущей бухгалтерской отчетности, но считаем, что нет
необходимости в при отчете деятельности предприятия использовать
правила, которые тоже будут частью принятой бухгалтерской
политики предприятия. Если руководство предприрятия решит, что не
желает раскрывать правила текущей бухгалтерской отчетности (в
качестве внутренной информации) ввиду публичности финансовых
отчетов, в т.ч. и бухгалтерской политики возмомжно, чтобы оно
составило выписку из свое бухгалтерской политики только тех
правил, которые тасаются изготовления и представления финансовых
отчетов.
 Бухгалтерская политика является компонентом годового
финансового отчета и одновременно с этим в ней представлены
правила изготовления и представления финансового отчета. Это
означает, что будучи
часть финансовых отчетов, она должна
учитывать цель, потребителей и качественные характеристики
финансовых отчетов. Одновременно с этим с ее помощью следует
обеспечить уместную и достоверно представленную информацию,
которая позволит инвесторам и кредиторам принять свои решения.
Это определяет ее двухаспектное проявление.
 По своей сущности бухгалтерская политика является
проявлением конкретных принципов, исходных положений,
конвенций, правил и практик. Это означает, что предприятию
предоставлено право выбора метода (правила) среди указанных
альтернатив в международных бухгалтерских стандартах. При выборе
этих правил по презумпции принимается, что руководство будет
руководствоваться своими целями и намерениями, которые
нормативно приемлемые и допустимые.
Передефинирование цели и финансовых отчетов предполагает,
что в бухгалтерской политике предприятия обязательно должна быть
и должна быть представлена информация, которая оказала бы влияние
при принятии экономических решений кредиторами и инвесторами.
Эта цель по нашему мнению окажет влияние на содержение
бухгалтерской
политики
предприятия.
Ограничени
охвата
потребителей до настоящих и потенциальных инвесторов и
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кредиторов имеет и свои положительные и отрицательные стороны.
В отношении структуры бухгалтерской политики в отношении
предприрятий, применяющих МСС действует текст, согласно
которому, когда определенный международный стандарт финансовой
отчетности (МСФО)38 применяется конкретно для определенной
сделки, другого события или условия, бухгалтерская политика,
применяемая к данной статье, определяется при помощи применения
данного МСФО. Это означает, что, по нашему мнению, нет
необходимости в бухгалтерской политике предприятия указывать на
методы (правила, требования), определенные однозначно в стандарте
и в их отношении предприятию не предоставляется право выбора.
Они не могут быть проявлением конкретной бухгалтерской политики
со стороны предприятия.
В МСС 8 Бухгалтерская политика, изменения в бухгалтерских
приблизительных оценках и ошибки указана йерархия направлений, к
которым руководство обращается и применимость которых
принимает в виду, выбирая бухгалтерскую политику, сцелью
предоставления в финансовых отчетах информации, необходимой
пользователям для принятия хозяйственных решений и надежной
(достоверной, нейтральной, осторожной и полной во всех
существенных аспектах). Для целей оценки руководство ссылается и
оценивает применимость следующих источников, указанных в
низходящем порядке:
(а) требования МСФО, занимающиеся подобными или
связанными вопросами; и
(б) дефиниции, критерии признания и концепции оценки
активов, пассивов, доходов и расходов, изложенные в
Концептуальной рамке.
В действующих в настоящее время применимых бухгалтерски
стандартах нет примерного перечисления элементов бухгалтерской
38

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) — это
стандарты и пояснения, опубликованные Советом по мемждународным
бухгалтерским стандартам (СМСС). Они охватывают: а) Международные
стандарты финансовой отчетности;
б) Международные бухгалтерские стандарты; в) пояснения Комитета о
пояснениях международных стандартов финансовой отчетности (КРМСФО)
г) пояснения Постоянного комитета о пояснениях (ПКР)
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политики предприятия. В МСС 1 Представление финансовых отчетов
предприятия в обобщении значительных бухгалтерских политик
оповещает следующее:
(а) база (базы) оценки, использованная (ые) при изготовлении
финансов,х отчетов, и
(б) другие использованные бухгалтерские политики, имеющие
значение для правильного понимания финансовых отчетов.
Базами оценки, использованные при изготовлении финансовых
отчетов являются историческая цена, справедливая стоимость,
восстановимая стоимость, нетная реализуемая стоимость и др. Это
стоимостные оценки, по которым признаются активы и пассивы
предприятия, т.е. включаются в бухгалтерский баланс/отчет о
финансовом состоянии.
Другие использованные бухгалтерские политики, имеющие
значение для правильного понимания финансовых отчетов, можно
группировать в две группы:
 Обязательные, которые нормативно регламентированные в
применимых бухгалтерских стандартах, т.е. имеющие обязательный
характер в отношении их применении и оповещении;
 Специфические, которые нормативно допустимы, но их
определение является вопросом конкретного решения со стороны
руководства.
На основании изложения, представленного в настоящем
докладе, можно сделать сделующие выводы:
(1) Указанные
потребители,
согласно
ревизованной
Концептуальной рамке финансовой отчетности оказывают влияние на
цели финансовых отчетов, но не влияют на уместное и достоверное
представление информации в финансовых отчетах;
(2) Содержание бухгалтерской политики, по нашему мнению,
должно учитывать следующие обстоятельства, указанные в
низходящем порядке:
а) применимые бухгалтерские стандарты;
б) цели руководства, являющиеся нормативно приемлемыми;
в) налоговое регулирование.
(3) Бухгалтерская политика предприятия должна подчиняться
цели финансовых отчетов и одновременно с этим содействовать ее
достижению.
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Университет национального и мирового хозяйства,
г. София
ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КОНЪЮНКТУРЬІ НА РЕПУТАЦИИ
(ГУДВИЛЯ) ПРЕДПРИЯТИЯ
Доля нематериальных активы в последние годы значительно возросла в
структуре активов. Непризнанные нематериальные активы составляют
значительную часть от стоимости предприятия.
Ключевые слова: репутация, коэффициент воздействия на экономическое
развитие и хозяйственную конъюнктуру, экономическая криза.
The share of intangible assets in recent years has increased significantly in the
structure of assets. Unrecognized intangible assets constitute a significant part of the value
of the enterprise.
Keywords: reputation, factor impact on economic development and the economic
situation, the economic crisis.
Частка нематеріальних активів в останні роки значно зросла в структурі
активів. Невизнані нематеріальні активи складають значну частину від вартості
підприємства.
Ключові слова: репутація, коефіцієнт впливу на економічний розвиток і
господарську кон'юнктуру, економічна криза.

Перед нами новая эра экономического развития, в которой
решающее значение имеют нематериальные активы, в т.ч. и репутация
компаний. Хорошая репутация является основным элементом
двигательной силы, экономической жизненности и мощности
хозяйственной единицы. И, наоборот, плохая репутация представляет
собой якорь, задерживающий любое экономическое развитие.
Целью настоящей статьи является доказательство значимости
внутренне созданной репутации и факторов, оказывающих влияние на
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ее стоимость.
Нормативной базой регулирования репутации является МСФО 3
Бизнес комбинации. В стандарте указывается, что положительную
репутацию определяет разница между:
А.Общей суммой (а) справедливой стоимости переданного
вознаграждения на дату приобретения, (б) суммы неконтролирующего
участия, и (в) при поэтапной бизнес комбинации – справедливой
стоимости на дату приобретения владеемого до момента
приобретающим долевого участия в приобретенном предприятии; и
Б. Нетной суммой на дату приобретения приобретенных
разграничаемых активов и принятых пассовов.
Описанная таким образом репутация, согласно нормативному
устройству характеризуется двумя аспектами: во-первых, ее
регулирует нормативный документ и во-вторых, она связана с
приобретением
внешних
для
предприятия
активов.
Эти
харектеристики дают основание условно назвать эту репутацию
„внешне созданную репутацию‖ (ВнСР) с презумпцией, что она
нормативно регулирована.
В практике существует и внутренне созданная репутация
(ВтСР), в отношении которой нет регулирующего стандарта.
Бухгалтерское признание, учет и оповещение внутренне созданной
репутации представляют собой проблему, особенно актуальную в
настоящее время, когда стоимость неразграничимых нематериальных
активов в несколько раз превышает стоимости материальных активов
в определенной компании, выступающей на фондовой бирже.
МСС 38 Нематериальные активы поддерживает традиционный
подход к внутренне созданной репутации, а именно „Репутация,
которая внутренне генерирована предприятием, не должна быть
признанной предприятием‖ Стандарт определяет следующие причины
для этого:
(а) не разграничивается ресурс, т.е. она неотделима от
предприятия, а также не возникает в результате договорных или иных
законовых прав;
(б) она не контролируется предприятием как ресурс
(в) ее невозможно надежно определить.
В рамках подхода бухгалтерской отчетности на основании
исторической цены, по нашему мнению невозможно бухгалтерский
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учета ВтСР, но мы поддерживаем объективную потребность
потребителей получать финансово-бухгалтерской информации о ВтСР
и поэтому следует изыскать способ представлять ее заинтересованным
лицам. Акционеры заинтересованы знать как повышается цена их
акций и быть информированы о факторах этого повышения.
Компания функционирует в конкурентной среде, в которой в
связи с хорошим рыночным позиционированием в результате разных
факторов, в т.ч. в связи с ВтСР, рентабельность компании может быть
выше нормальной для отрасли. Более высокая рентабельность
обеспечивает более высокую возвращаемость разграничимых
инвестиционных активов. Эта дополнительная возвращаемость
является результатом ВтСР и она не иманентно присуща
разграничимым инвестиционным активам. Это объективный факт и
им нельзя пренебрегать со стороны финансово-бухгалтерской
системы.
Мы считаем, что не обосновано научным образом положение,
что раз невозможно точно измерить реально функционирующий
актив, он не будут признаваться, учитываться и оповещаться
финансово-бухгалтерской системой и управление и собственники
останутся в неведении о нем. По нашему мнению современная наука
создала разнообразный инструментариум для измерения различных,
трудно разграничимых и измеримых феноменов и бухгалтерия
неоправдано долго лишает управление и собственников существенной
информации о стоимости бизнеса.
Исследования многих исследователей недвусмысленным
образом доказывают, что ВтСР в условия срывов фондовых бирж
продолжает формировать около 50 % рыночной капитализации, а в
нормальных биржевых условиях до 75 % (по нашей информации). Это
означает, что ВтСР самый значимый фактор экономического развития,
который существенно опережает значимость материалных активов в
качестве ресурсов, которые в лучшем случае достигают 25 % от
рыночной капитализации.
Внешне созданная репутация в критических условиях достигает
примерно 20 %, а разграничимые нематериальные активы колеблются
в диапазоне от 5 до 10 %.
В случаях, когда не налицо сделка с предприятием, стоимость
предприятия выше нетных материальных и разграничимых
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нематериальных активов формируется внутренне созданной
репутацией (ВтСР). И, наоборот, когда налицо сделка, вклад ВтСР
передается в полном объеме купленной репутации.
Бизнесу, однако, необходимо в любой момент знать свою
стоимость. Для удовлетворения этой своей потребности, он не
обращается к эвентуальным покупателям
для
получения
информации о своей реальной цене при купле-продаже предприятия,
как и не обращается в бухгалтерию, основанную и разработанную на
основании концепций об исторической стоимости. Бизнес обращается
к независимым оценителям для получения оценки справедливой
рыночной стоимости teaser или du diligence. И разница между этой
оценкой и суммой нетных материальных и разграничимых
нематериальных активов представляет ВтСР. Это динамичный
рыночный барометр, показывающий состояние бизнеса, респ.
предприятия/компании с точки зрения качества предлагаемых
продуктов, рентабельности производства и устойчивости развития и
рыночного позиционирования.
„Интеграл‖ этих параметров трансформирует их в приемлемую
и устойчивую возвращаемость капитала, которую бизнес непрерывно
наблюдает.
Основным фактором хорошей возвращаемости, однако, после
2000 года оказывается репутация и в частности ВтСР. И когда
возвращаемост снижается, бизнес задает себе вопрос „почему‖ и ищет
ответ прежде всего в основном факторе и его субфакторах, потому что
ответи в связи с материлаьными и разграничимыми нематериальными
активами ясные. Он ищет причины, из.за которых корпоративные
имиджи теряют свою силу, рыночная позиция ослабевает и
возвращаемость снижается.
В нормальных экономических условиях ВтсР можно
представить следующим образом:
(1) ВтСР = СпрСтПрпр – СпрСтНтА – СпрСтВтСНА,
где:

СпрСтПрпр – справедливая стоимость предприятия
СпрСтНтА – справедливая стоимость нетных активов
СпрСт ВтСНА – справедливая стоимость внутренне созданых
нематериальных активов.
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(2)
СпрСтНтА = РзгрА – Рзгр П,
где:
РзгрА – разграничимые активы
Рзгр П – разграничимые пассивы
Как известно, экономическое развитие неравномерное. Оно
сопровождается ростом, рецессией, дном, оживлением и снова ростом.
Все эти фазы экономического роста сказываются непосредственно на
стоимость предприятия. (1:1) И в зависимости от секторной
хозяйственной конъюнктуры влияние усиливается (1:2) или
уменьшается (1:меньше 1)
При этом положении что происходит с репутацией – ВтСР и
ВнСР? Они изменяют свою стоимость как результативные величины
не
в
результате
синергического
взаимодействия
между
материальными и нематериальными активами, а в результате внешних
факторов – экономического развития и секторнон хозяйственной
конъюнктуры. Иными словами, при подсчете стоимости репутации,
независимо ВнСР или ВтСР, следует учитывать и воздействие этих
факторов. Особенно сложным является это в условиях
экономического кризиса. Тогда стоимость предприятия может быть
ниже нетных активов и невозможно определить стоимость репутации,
потому что просто результативная величина взаимодействия активов
представляет собой номинально отрацательную величину.
В общем виде отчетность экономического развития и секторно
хозяйственной конъюнктуры можно представить следующим образом:
(3)
ВтСР = СпрСтПрпр* Квирск – СпрСтНтА –
СпрСтВтСНА,
где:
Квирск – коэффициент воздействия на экономическое развитие
и хозяйственную конъюнктуру
Осдтальные величины как при реляции (1)
Определение
стоимости
Квирск
является
предметом
специального исследования. На данном этахе в самом общем виде
определяем Квирск следующим образом:
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Квирск = 1, когда экономическое развитие устойчивое и
положительное за период 2-3 и более лет;
Квирск < 1, когда экономическое развитие кризисное
Квирск > 1, когда экономическое развитие „повышающееся‖,
т.е. экономический рост выше среднего за последний 2-3-летний
период.
По существу Квирск обладает намного более сложной природой
и функциональной зависимостью и его исследование не входит в
предмет настоящей статьи.
Исследование, проведенное среди предприятий на Болгарской
фондовой бирже в период 2005 – 2012 г.г. установило, что знаковые
для болгарской экономики предприятия в период кризиса теряют
значительную стоимость своей рыночной капитализации, респ. своей
справедливой рыночной стоимости, вычисленной на основе своей
рыночной капитализации. Убытки настолько значительные, что они
„поедают‖ всю репутацию и декапитализируют предприятие. Данный
феномен требует специального исследования, потому что
определенная таким образом справедливая рыночная стоимость тоже
не отражает объективные реальности, потому что кризис представляет
собой временное состояние экономики, которое можно вызвать по
разным причинам, в т.ч. субъективным, в результате мягко сказано,
„некорректного‖ поведения хозяйственных субъектов. И это
временное состояние нельзя принимать как объективный фактор при
оценке справедливой стоимости предприятий. Он остается временным
фактором,
а
предприятие
располагает
материальными
и
нематериальными активами с долгосрочной эффективной жизнью.
Для иллюстрации искажающего воздействия на объективные
стоимости субъективно созданных кризисов рассмотрим последний
экономический кризис, стартовавший в 2008 году.
Большинство авторов разделяет мнение, что финансовый кризис
является результатом „плохого‖ банковского кредитования, сверх
ожиданий экономического роста, нереалистической оценки
экономических рисков.
По мнению Специальной комиссии при американском
Конгрессе, созванную для выяснения причин финансового кризиса,
кризис можно было бы избежать, если американские государственные
регуляторы, менеджеры корпораций и инвесторы на „Уолстрийт‖
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действовали добросовестно. Специальная комиссия создана сначала
для расследования причин кризиса, разразившегося после банкротства
банка „Леман Брадарс‖. Комиссия считает виновными для кризиса две
американские президентские администрации, Федеральный резерв и
другие государственные американские регуляторы, позволившие
пагубную комбинацию ипотечных кредитов без обеспечения с
продажей огромной части этих кредитов инвесторам, в сочетании с
рисковым залогом ценных бумах, обеспеченных этими кредитами.
Доклад комиссии, составляющий около 600 страниц, заключает, что
если бы было осуществлено стратегическое прогнозирование, можно
было бы предположить направление развития вещей, и что позднее
уже невозможно было сделать что-либо. Произведенное обобщение
Комисси является предупреждением, что все это может снова
повториться, если сейчас не будут приняты соответствующие меры.
Описанная фактология доказывает, что экономические кризисы
могут быть вызваны субъективными факторами в мировом масштабе,
а риск в региональном масштабе еще больше (в особенности в случае
региональных военных конфликтов).
Изложенная фактология еще раз показывает сложную
зависимость экономического развития и хозяйственной конъюнктуры
от субъективных факторов, которая зависимость распространяется и
на экономических стоимостях, искажая их.
Вывод, который напрашивается на этом этапе исследования,
следующий: экономические реальности искажаются в результате
экономических кризисов, и последние могут быть вызваны
субъективными факторами, и это следует учитывать при отчете
стоимостей.
В данном случае мы вводим коэффициент Квирск для означения
наличия этого обстоятельства, не уходя в глубинное исследование его
природы и воздействия на экономические стоимости, что будет
предметом другой публикации.
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ «ХМАРНИХ»
ПРОВАЙДЕРІВ
У даній статті проведено аналіз та наведено класифікацію принципів
організації «хмарних» провайдерів. Розглянуто основні метрики для розробки
компаніями-провайдерами своєї «хмарної» стратегії. Автором запропоновано набір
ключових метрик для моніторінгу роботи компаній - «хмарних провайдерів».
Ключові слова: інформаційні технології, комп'ютерні послуги, «хмарні
обчислення», центри даних.
This article analyzes and presents the classification principles of "cloud" providers.
The main metric for companies developing their providers 'cloud' strategy. The author
proposed a set of key metrics for monitoring of companies - "cloud providers".
Keywords: information technology, computer service, "cloud computing" data
centers.
В данной статье проведен анализ и приведена классификация принципов
организации «облачных» провайдеров. Рассмотрены основные метрики для
разработки компаниями-провайдерами своей «облачной» стратегии. Автором
предложено набор метрик для мониторинга работы компаний - «облачных
провайдеров».
Ключевые слова: информационные технологии, компьютерные услуги,
«облачные вычисления», центры данных.

Одним з сучасних напрямів підвищення ефективності
використання інформаційних технологій є перехід до концепції
«хмарних обчислень». «Хмара» - це центр обробки даних,
побудований на принципі надання послуг за запитом, з метою
мінімізації недоліків, властивих традиційним центрам обробки даних:
висока витрата електроенергії, місця і потужності на одиницю
наданих послуг, і що забезпечують вищу якість послуг. Можна
припустити, що економічно ефективно створювати дуже великі
центри обробки даних, по-перше, через мультиплексування і
віртуалізацію
ресурсів
(тобто
на
одиницю
устаткування
доводитиметься більше число споживачів), по-друге, через спеціальні
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ціни на використовувані фізичні ресурси - комп'ютери, засоби зв'язку,
охолоджування, електрика і так далі. Для того, щоб центр обробки
даних міг бути віднесений до класу хмар, він повинен відповідати
наступним принципам:
1. Динамічне розгортання.
Необхідна наявність бібліотеки готових блоків типових рішень,
що включають в себе низькорівневі налаштування, інфраструктурні
налаштування і налаштування програмних застосувань. Такий блок,
або образ, будучи одного разу налагоджений, може бути клонований і
розгорнутий протягом хвилин, на відміну від ситуації, коли час
додавання та підключення нового ресурсу обчислюється днями.
2. Динамічне управління виконанням.
Динамічне розгортання інфраструктури або програмних
застосувань здійснюється автоматичними процедурами контролю і
управління виконанням. Надання нових, або ліквідація невживаних
ресурсів проводиться на основі моніторингу в реальному часі, на
відміну від ситуації, коли рівень наданих ресурсів фіксується в
договорі.
3. Віртуалізація.
Жорстка прив'язка додатків до апаратної інфраструктури не
допускається. Програмні застосування повинні працювати в
операційному середовищі, яке дозволяє управляти завантаженням і
звільненням апаратної інфраструктури.
4. Ізоляція і абстрагування.
Рівні
стеку
програмного
забезпечення
мають
бути
конструктивно
ізольовані один від одного. Забезпечення
взаємозв’язків дозволить ефективно реалізувати віртуалізацію,
дозволяючи підбирати компоненти програмного забезпечення і
швидко їх розгортаючи, на відміну від підходу використання
оптимізованих для вирішення одного завдання програмно-апаратних
комплексів.
5. Автоматичне управління
Запуск і зняття застосувань, планування рівня навантаження
повинні реагувати на коливання попиту на той або інший сервіс, і
повинні виконуватися в автоматичному режимі.
6. Сервіс-орієнтована інфраструктура.
Компоненти інфраструктурного рівня (апаратне забезпечення,
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системне програмне забезпечення, мережеві сервіси, ПЗ проміжного
рівня) - повинні бути описані в термінах SLA (Service Level
Agreement), тобто мають вимірюватися, аналізуватися і уточнюватися
залежно від вимог, які пред'являє до них бізнес.
7. Бібліотека інфраструктурних компонентів, зібраних для
конкретних завдань.
Для різних типів запитів, від різних типів бізнесів, формуються
спеціально підібрані комбінації інфраструктури. Такі компоненти вже
можуть включати прикладні застосування. Саме ці компоненти
задовільняють кінцеві потреби користувачів, і вони також повинні
володіти властивістю вимірності, оскільки за використання цих
компонентів береться оплата за моделлю «pay-as-you-go».
8. Проста збірка
Компонент можна вважати вдало налагодженим, якщо їм легко
користуватися, його запуск займає небагато часу, і він легко
масштабується (тобто компонент добре взаємодіє з великою кількістю
ідентичних компонентів). З добре налагоджених компонентів
нескладно збирати цілісні процеси і сервіси, які автоматично
масштабуються залежно від навантаження, які визначаються запитами
бізнесу
Планування, конструювання і будівництво дуже великих центрів
обробки даних вимагає значних інвестицій, що можна побачити на
прикладі діяльністі компаній Apple та Google.
Тому метою статті є спроба дослідити переваги концепції
«хмарних обчислень» для компаній – провайдерів «хмар».
Будівництво надвеликих центрів обробки даних є необхідною, проте
недостатньою умовою, для того, щоб компанія могла стати
провайдером хмари. Потрібно також вкладати інвестиції для розробки
складного, масштабованого ПЗ і високий рівень експертизи для
експлуатації всього комплексу.
Враховуючи сказане, автор пропонує наступні методики, які
повинен мати на увазі потенційний «провайдер хмари» при розробці
своєї хмарної стратегії: метрика ефекту масштабу, метрика ефекту
використання інвестицій, метрика розвитку франчайзинговой мережі,
метрика володіння унікальною експертизою і унікальними
технологічними
рішеннями,
метрика
ефекту
використання
довгострокових зв'язків з клієнтами.
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Метрика
ефекту
масштабу.
Програмне
забезпечення
розробляється, і згодом використовується, на тисячах серверів,
складаючи пропорційно меншу статтю витрат порівняно з тими ж
центрами обробки даних середнього рівня. За деякими даними,
різниця в ефекті складає 3 - 5 разів. Таким чином, велика компанія
буде мати значні переваги користуючись ефектом масштабу,
пропонуючи послуги із значно нижчими цінами, при цьому
забезпечуючи собі сповна прийнятний рівень прибутку.
Метрика ефекту використання інвестицій. Якщо в компанії існує
розгорнута обчислювальна інфраструктура, можна просто додати
модель продаж на основі «комп'ютерній корисності». У ідеальному
випадку, при дуже низькому рівні додаткових інвестицій, виникає
нове джерело прибутку. Наприклад, сервіси «Amazon Web Services»
спочатку були розроблені для внутрішнього використання.
Метрика розвитку франчайзинговой мережі. Якщо в компанії
розвинена мережа франчайзінгу, то розгортання Хмарних Обчислень
дасть широке поле для розвитку, за умови, що технологічно існує
можливість міграції в хмару. Наприклад, Microsoft Azure забезпечує
досить легку міграцію користувачів бізнес застосувань Microsoft з
"звичайних" серверів в інфраструктуру Хмари.
Метрика володіння унікальною експертизою і унікальними
технологічними рішеннями. Наприклад, Google AppsEngine є
альтернативним методом побудови систем за технологією хмарних
обчислень, привабливість якого полягає в наданні готових сервісів
автоматичного балансування навантаження і масштабування, які, в
протилежному випадку, розробник ПЗ повинен буде виготовляти
самостійно.
Метрика ефекту використання довгострокових зв'язків з
клієнтами. Такі компанії, як IBM Global Services, мають довгострокові
контакти з різними користувачами послуг і продукції IBM.
Пропонуючи таким клієнтам хмарні обчислення під брендом IBM, і
провайдер і клієнти зможуть забезпечити легку міграцію із
збереженням існуючих інвестицій.
Найкращим підходом до конструювання програмного
забезпечення для хмарних обчислень є архітектура «Один-экземпляр в
колективному використанні» (single instance, multi-tenant product).
Архітектура «Екземпляр-кожному клієнту» (multi-instance, single
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tenant) повинна застосовуватися лише для проектів з великою
успадкованою базою коду, переробити який в нову архітектуру для
хмари є занадто складним завданням. Звичайно, існує
підхід
віртуалізації, за допомогою якого легко вирішується завдання
створення потрібної кількості екземплярів, проте це лише на перший
погляд легке завдання. Завдання синхронізації зокрема, і управління
взагалі при значній кількості клієнтів вимагає кваліфіковану команду
системних адміністраторів, що прямо призведе до зростанням витрат
на дану статтю. Не слід однозначно відкидати архітектуру
«Екземпляр-кожному клієнту», існують і успішні гібридні рішення,
проте завжди слід мати на увазі перевірені практики, вживання
найкращих з яких дає переваги.
Відповідно, для успішної роботи, операційна діяльність «хмар»,
повинна вимірюватися і контролюватися. Для моніторінгу роботи
компаній - «хмарних провайдерів» автор пропонує використовувати
наступні ключові метрики:
Підтверджений отриманий за місяць прибуток (CMRRCommitted
Monthly Recurring Revenue);
Потік (вступи) грошових коштів (Cash flow);
Потік отриманою за місяць прибутку (Cpipe - CMRR Pipeline);
Відсоток клієнтів, що відмовляються від сервісу за місяць
(Churn);
Вартість залучення клієнтів (САС - Customer Acquisition Cost):
Цінність клієнта (CLTV - Customer LifetimeValue).
Підтверджений отриманий за місяць прибуток (CMRRCommitted Monthly Recurring Revenue).
Традиційний бізнес постачання комп'ютерних послуг, мав
головну метрику - кількість замовлень. Для хмарних обчислень ця
метрика працює погано. При плануванні, вона відображає тільки
рівень амбітності компанії. Сьогодні, хмарні провайдери
використовують дві метрики - річна вартість контрактів (АСОВІ Annual Contract Value) або отриманий за місяць прибуток (MRR Monthly Recurring Revenue). MRR - це сукупна вартість всіх поточних
контрактів за місяць. CMRR - це точніша метрика, яка враховує дві
додаткові обставини. Перша обставина це облік поточних контрактів,
плюс облік підписаних, але доки не направлених на виконання
332

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. 2014

контрактів. Друга обставина - облік метрики Churn, тобто вирахування
прибутку, який буде недоотриманий в результаті вибуття клієнтів.
Таким чином, ми враховуємо, по-перше, поточні операції, по-друге,
підтверджене надбання нових клієнтів, і по-третє, вибуття старих
клієнтів. В результаті маємо інтегральний показник ефективності
діяльності хмарного провайдера. На думку деяких дослідників,
моніторинг цього показника щонайкраще описує стан хмарного
провайдера, і при деяких допущеннях, може використовуватися як
єдиний інтегральний показник.[2]
Потік грошових коштів (Cash flow).
Це традиційно важливий показник моніторінгу, який знаходився
в центрі уваги керівників в будь-якій компанії, і хмарних провайдерів
у тому числі. Більш того, для хмарних провайдерів відстежування
значення цього показника вельми критично, оскільки прибутки від
укладених контрактів є "розтягнутими" в часі. Як неодноразово
згадувалося, однією з головних переваг хмарних обчислень для
споживача є плата за фактом використання послуг (pay-as-you-go),
але для хмарного провайдера це означає істотне зниження рівня
прибутку, плюс створює деякий рівень непередбачуваності грошового
потоку. Тому багато хмарних провайдерів, прагнучи вирівняти
динаміку зміни цього показника, пропонують нижчі ставки за
контрактом (тим самим знижуючи MRR), в разі, якщо клієнт
погоджується здійснювати передоплату частини послуг.
Хмарні обчислення - прибутковий бізнес, але стає він
прибутковим не відразу. Наскільки привабливими можуть здатися
фінансові показники крупних хмарних провайдерів, настільки
значними можуть виявитися первинні витрати. Витрати на
дослідження і дослідні зразки, на конструювання системи, на
побудову системи продажів і маркетинг. Розвиток на ранніх стадіях
вимагає значних інвестицій. І рання стадія може тривати чотири, і
більше років. Потрібне ретельне планування етапів інвестування і
етапів вкладення засобів в розвиток різних складових хмари. Досвід
розвитку успішних хмарних провайдерів показує, що хмарні
обчислення, як різновид бізнесу, споживають значні ресурси, під час
розвитку бізнесу. До переходу в стадію прилюдної компанії (IPO),
розмір інвестицій склав, наприклад, для компанії NetSuite.com
(фінансові послуги і ERP) 126 млн USD, компанії Salesforce.com
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(CRM) 61 млн USD, компанії SuccessFactors (оптимізація ведення
бізнесу) 45 млн USD. Кожен наступний хмарний провайдер зможе
гнучкіше планувати свої витрати, внаслідок гнучкості самої моделі
хмарних обчислень. Хмарних послуг ставатими все більше,
відповідно, сам хмарний провайдер, за рахунок використання хмарних
послуг, зможе понизити рівень своїх витрат, і гнучкіше управляти
грошовим потоком. З боку інвесторів також спостерігається рух у бік
розуміння хмарних обчислень, зокрема, використання нових метрик і
індикаторів моніторінгу, які відображають специфіку хмарного
бізнесу, наприклад CMRR. Прозорість і взаємне розуміння процесів
істотно підвищує ефективність управління активами. Проблему
ресурсних витрат при побудові хмарного бізнесу слід зробити
керованою, за допомогою використання правильних індикаторів.
Потік отриманого за місяць прибутку (Cpipe - CMRR
Pipeline).
По суті, це створення системи відстежування динаміки зміни
показника CMRR. Для аналізу динаміки, і для прогностичних цілей,
слід вибрати тимчасові (місяць, квартал вперед і два квартали назад) і
кваліфікаційні (підтверджені, планові, очікувані) періоди, в яких
враховуватиметься значення показника CMRR. Вочевидь, що одного
разу вибрані і затверджені періоди і правила фіксації значення
фактичних показників не повинні мінятися згодом, оскільки в лише за
умови незмінності буде створена база для проведення порівнянних
розрахунків.
Відсоток клієнтів, що відмовляються від сервісу за місяць
(Churn)
При високому значенні Churn неможливо розвивати бізнес.
Значення Churn важливе як само по собі, так і у зв'язку з показником
CMRR. Для традиційних компаній, які розробляють і продають
програмне забезпечення, відомі приклади, коли продане ПЗ (ліцензії)
так і не було впроваджено, або було впроваджено не повністю. На
фінансових показниках продавця це не позначається, принаймні, в
короткостроковому періоді. Інша справа у випадку з хмарним
провайдером. Клієнт, незадоволений сервісом, досить швидкий
знаходить інший сервіс, практично незалежно від фінансової
привабливості контракту. Найбільш ефективно працюючі хмарні
провайдери мають Churn істотно нижче 10%. Деякі спостерігачі
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вважають, що значення Churn яке дорівнює 10% є граничною
величиною, вище за яку настає колапс хмарного провайдера. Значення
Churn, що дорівнює нулю, вочевидь, в практиці, недосяжно, оскільки
деяка частина клієнтів виходить з бізнесу взагалі, деяка частина міняє
свій "формат власності" в процесі злиття або придбання компаній.
Вартість залучення клієнтів (САС - Customer Acquisition
Cost).
Цей показник призначений для виміру ефективності діяльності
маркетингових відділів і відділів продажів. Обчислюється він таким
чином: новий прибуток CMRR, отриманий за квартал, наводиться до
річного значення, ділиться на витрати на маркетинг і продажі в
попередньому кварталі (витрати на маркетинг і продажі не включають
витрати на обслуговування клієнтів).
New CMRR(Q409 х 12 x GM%)
САС ratio =
Sales&Marketing costs (Q409)
Значення показника САС показує рівень віддачі вкладень в
маркетинг і продаж за рік. Наприклад, САС рівний 0,5 означає, що
половина об'єму інвестицій в маркетинг та продажі повертається за
рік, відповідно, витрати окупаються протягом двох років. На думку
деяких спостерігачів, значення САС, менше 0,33, - тобто вкладені
засоби окупаються більше, ніж за три роки - означає неефективну
організацію процесів маркетингу і продажів. Значення більше одиниці
(за умови, що показник Churn має мале занчення), означає, що витрати
маркетингу на клієнта покриваються швидше, ніж за рік, що свідчить
про можливість расширення діяльності в сфері продажів. [1]
Цінність клієнта (CLTV - Customer Lifetime Value).
CLTV - це поточний рівень прибутку для даного клієнта.
Вочевидь, прибутковий бізнес повинен мати позитивне значення
цього показника. Розглянемо значення показника на прикладі.
Передбачимо, клієнт приніс річний валовий дохід в 1 долар. Показник
САС склав 1,0. Відсоток валового прибутку склав 70%, додаткові
витрати склали 20%. Валовий прибуток складе 70 центів. Чистий
прибуток складе 50 центів. За п'ять років клієнт принесе 2,5 доларів
(50*2,5). Значення САС що дорівнює одиниці, говорить нам, що
вартість придбання клієнта склала 0,7 долара. CLTV складе 2,5335
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0,7=1,8 долара. Приведене до року, значення прибутку складе 1,8/5
(років)=0,36 долара (у рік) тобто норму прибутку 36%. У даному
розрахунку залишається зафіксувати один невизначений параметр, а
саме тривалість життєвого циклу клієнта (у прикладі він дорівнює 5).
По деяких оцінках, тривалість життя клієнта може бути визначена в 34 роки для сегменту малого бізнесу і 5-6 років для сегменту крупного
бізнесу.[2]
Показники CMRR, Cash flow, Cpipe, Churn є у високій мірі
динамічними показниками, і можуть використовуватися як денні і
тижневі метрики моніторінгу. САС і CLTV є довготривалими, і більш
застосовні для вирішення і прогнозування стратегічних завдань. За
деякими спостереженнями показники CMRR, Cpipe, Churn і Cash flow
є ключовими показниками діяльності найбільш ефективних хмарних
провайдерів.
Список використаних джерел:
1. Joel York ―SaaS Business Model | On the Cloud, the Customer is King» 19.
[інтернет] April 2010р. http://chaotic-flow.com/saas-business-model-on-the-cloud-thecustomer-is-king/
2. Hamilton, James. «Cost of Power in Large-Scale Data Centers. Perspectives.»
[інтернет] 28.11.2008 p.
http://perspectives.mvdirona.com/2008/ll/28/CostOfPowerInLargeScaleDataCenters.aspx.

УДК 338.45:69
Кириченко Ю.О.,
соискатель
Горшкова Н.В.,
д.э.н., профессор
Волгоградский государственный университет,
г. Волгоград
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ МАЛЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
В статье рассмотрены информационные потоки малого бизнеса. Задача
исследования заключается в выявлении проблемных участков, с последующим
решением поставленного вопроса.
Ключевые слова: строительная отрасль, информационные потки,
материально производственные запасы, учетная информация, малый бизнес.
336

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. 2014

The article describes the information flows of small businesses. The research
problem is to identify problem areas, and then address the issues.
Keywords: construction industry, information CCIP, material inventories, account
information, small business.
У статті розглянуті інформаційні потоки малого бізнесу. Завдання
дослідження полягає у виявленні проблемних ділянок, з наступним рішенням
поставленого питання.
Ключові слова: будівельна галузь, інформаційні поткамі, матеріально
виробничі запаси, облікова інформація, малий бізнес.

Процесс строительства включает в себя все организационные,
изыскательские,
проектные,
строительно-монтажные
и
пусконаладочные работы, связанные с созданием, изменением или
сносом объекта, а также взаимодействие с компетентными органами
по поводу производства таких работ.
Строительные организации на всех этапах своей деятельности
нуждаются в информационных ресурсах и потоках, как от
технического сектора, так и учетного. В учетной области
строительство нуждается в основном в информационных ресурсах,
связанных
с:
материально
производственными
запасами,
незавершенным производством (объекты строительства), фондом
оплаты труда, некоторых видов затрат.
На практике же мы видим, что в зависимости от видов
объектов, на котором выполняются работы, предприятие ставит в
приоритет ту или иную учетную информацию. Приведем два примера,
которые проиллюстрируют данный факт.
Пример 1. Строительной организации малого бизнеса поступил
заказ от другой организации на выполнение работ по субподряду,
заказчиком является муниципальное предприятие. Выстроим в
иерархической
последовательности
по
убыванию
учетную
информацию, необходимую предприятию:
1.Финансы, цена тендера (const)
2. МПЗ
3. Прибыль организации
4. ФОТ (const)
5. Затраты
Из нашей последовательности видно: - При заключении
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договора с государственными учреждениями, цена договора всегда
является фиксированной, соответственно бухгалтерия может
планировать бюджет уже при заключении договора;
- Процесс учета МПЗ при различных производственных
процессах может оцениваться несколькими способами и методами.
Тут идет прямое взаимодействие информационных потоков
технического порядка с учетными. Другими словами, заказчик требует
от подрядчика того, чтобы цены на материалы, используемые при
строительстве, оставались таким же, как при подписании сметы, а
также количество фактически, используемых МПЗ, должно
соответствовать планируемому, и может меняться лишь в том случае,
когда увеличился объем работ. Но в этом случае, подрядчик должен
увеличить издержки за свой собственный счет, соответственно, через
затраты, также прописанные в сметном расчете (например, через
статью непредвиденные затраты). Когда сумма статьи затрат не может
покрыть сумму МПЗ, то подрядчик уменьшает сумму своей прибыли;
- Фонд оплаты труда сотрудникам всегда является неизменным.
В таких условиях у бухгалтерского аппарата возникает
множество проблем и трудностей при учете данных, сопутствующих
при процессе производства. Проблема состоит, прежде всего, с
«увязкой» бухгалтерских и технических показателей. С одной
стороны документы фактических затрат, а с другой – техническая
документация, в которой прописаны запланированные показатели.
Мы видим, что необходима дополнительная методологическая
проработка вопроса об информации, связанной с учетом МПЗ на
малом предприятии, заключившей муниципальный договор. На наш
взгляд было бы правильным открыть дополнительный счет в плане
счетов организации для учета материалов, участвующих в процессе
строительства государственного заказа. Оговоримся, что именно
отдельного счета, так как если открывать субсчет к уже имеющемуся
10 «Материалы», то информация будет аккумулироваться в
совместное сальдо, когда нам необходимы раздельные показатели.
Так, например, открыв 12 счет «Материалы по плановым ценам», мы
можем получать более четкую и оперативную информацию.
Пример 2. Строительной организации малого бизнеса поступил
заказ от другой организации на выполнение работ по субподряду,
заказчиком является частная организация. Выстроим в иерархической
338

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. 2014

последовательности
по
убыванию
учетную
информацию,
необходимую предприятию:
1. Финансы, цена тендера
2. МПЗ
3. Прибыль организации
4. ФОТ (const)
5. Затраты
Из нашей последовательности видно: - При взаимодействии с
частной компанией, сумма договора может меняться, как в сторону
увеличения, так и в уменьшения, поскольку данный вопрос не
является закрытым при подписании договора. На практике зачастую
происходит, что договора составляются без закрепленной суммы
договора. Соответственно бухгалтеру достаточно сложно, что- либо
планировать;
- Сумма и количество МПЗ также не является фиксированной;
- Прибыль организации пропорциональна затратам;
- Фонд оплаты труда сотрудникам всегда является неизменным.
Как мы видно из нашего второго примера, учет данных при
выполнении работ по договорам с частными заказчиками,
осуществляется по фактическим данным. Соответственно проблемы с
учетом материалов по разным ценам отсутствует, в данном случае для
более четкой учетной системы материалов можно проработать форму
М-29, предоставляемую сметным отделом. Прописав в ней пункты,
касающиеся особенностей при производстве на том или ином объекте.
Рассмотрев внутренние информационные потоки, перейдем к
анализу внешних. Известно, что вся предпринимательская
деятельность находится под контролем государственных органов.
Строительные предприятия регулируются также и со стороны СРО,
так как, с 1 января 2010г. было отменено лицензирование
строительных организаций (Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N
315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»).
Саморегулируемая
организация
—
некоммерческая
организация, созданная в целях саморегулирования, основанная на
членстве,
объединяющая
субъектов
предпринимательской
деятельности исходя из единства отрасли производства товаров
(работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо
объединяющая
субъектов
профессиональной
деятельности
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определенного вида.
Современное внешнее информационное взаимодействие можно
представить схематично (схема 1.1):

Схема 1.1. Внешние информационные потоки
Из нашей схемы видно, что контроль государственных органов и
СРО идут «параллельно», дублируя друг друга на некоторых этапах
(например, предоставление отчетности). На наш взгляд было бы
эффективнее перераспределить информационные потоки иным
способом (схема1.2):
Такое взаимодействие между собой являлось бы более
эффективным. Также строительные предприятия могли бы на самом
деле взаимодействовать с СРО, как с органом самоуправления. А СРО
реально владели бы информацией о членах своей организации. Для
этого можно было бы ввести специально разработанную единую
форму отчетности, которая проходила бы через обработку и контроль
СРО.
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Схема 1.2. Внешние информационные потоки
Итак, подводя черту под данным этапом исследования,
необходимо сделать определенные выводы:
- малый бизнес в строительстве нуждается в развитии и
поддержке со стороны правительства, инвесторов, а также научного
общества (поскольку малое предпринимательство нуждается в
научных разработках, касающихся управления малой организацией,
распределения финансов и учетной системы);
- все предприятия находятся в окружении информационного
поля, поле в свою очередь бывает внутренним и внешним;
- строительные организации нуждаются в информационных
ресурсах и потоках, как от технического сектора, так и учетного,
существуют различные уровни информационных потоков.
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РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
В сучасних умовах в Україні існує проблема дефіциту фінансових ресурсів і
держава не в змозі самостійно здійснювати інвестування різних сфер економіки.
Тому актуальним є пошук шляхів залучення коштів для підвищення економічного
зростання держави.
Ключові слова: інвестиційний розвиток, прямі іноземні інвестиції,
інвестиційний клімат, інвестиційна ситуація.
In modern conditions in Ukraine there is a problem of scarcity of financial
resources and the state is unable to perform different investment sectors. Therefore
important to find ways to raise funds to enhance the growth of the state.
Keywords: investment growth, foreign direct investment, investment climate,
investment situation.
В современных условиях в Украине существует проблема дефицита
финансовых ресурсов и государство не в состоянии самостоятельно осуществлять
инвестирование различных сфер экономики. Поэтому актуальным является поиск
путей привлечения средств для повышения экономического роста государства.
Ключевые слова: инвестиционный развитие, прямые иностранные
инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционная ситуация.
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Інвестиційний розвиток країни являє собою сукупність
об’єктивних економічних, соціальних та природно-географічних
властивостей країни, що мають важливе значення для залучення
інвестицій. Оцінка інвестиційного розвитку дає нові можливості
територіальної диверсифікації для іноземних інвесторів та підвищує
гарантію ефективності інвестицій. Вивчення особливостей залучення
прямих інвестицій дозволить максимально використати всі позитивні
ефекти іноземного інвестування задля розвитку інфраструктури
інвестиційної діяльності, поліпшення бізнес-клімату, забезпечення
сталого економічного зростання та підвищення життєвого рівня
населення.
У розвитку будь-якої країни важливу роль відіграють іноземні
інвестиції, оскільки полягають у залученні не лише необхідного
обсягу капіталу, а й трансферті сучасних технологій, ноу-хау та
методів управління.
В Україні іноземні інвестиції можуть здійснюватися через:
- створення підприємств з пайовою участю іноземного капіталу
(спільних підприємств);
- створення підприємств, які цілком належать іноземним
інвесторам, їхніх філій;
- придбання прав користування землею та іншими природними
ресурсами, а також інших майнових прав;
- придбання іноземним інвестором у власність підприємств,
майнових комплексів, будівель, споруд, паїв участі в підприємствах,
акцій, облігацій та інших цінних паперів;
- надання позик, кредитів, майна, майнових прав та ін.
Більшість українських підприємств залишилися технологічно
відсталими, енергоємними, зі слабкою диверсифікацією продуктів і
ринків. Це пов’язано з нестабільністю інвестиційної політики,
прогалинами в інвестиційному законодавстві, відсутністю належного
інституційного забезпечення розвитку інвестиційного ринку та його
інструментів, і як наслідок – недостатнім рівнем зовнішніх інвестицій.
Проте, Україна потенційно може бути однією з провідних країн
за залученням інвестицій, адже на те є підстави: природні ресурси,
кваліфікована і дешева робоча сила, значний науково-технічний
потенціал, наявна інфраструктура, потужна виробнича база, великий
внутрішній ринок збуту продукції.
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За оцінками вітчизняних та іноземних експертів, інвестиційний
клімат в Україні залишається несприятливим. За дослідженням
Європейської Бізнес – Асоціації, індекс інвестиційної привабливості
України у 2013р. отримав 2,12 бали із 5 можливих. За їхніми
підрахунками це найгірший показник за весь час підрахунку індексу
від осені кризового 2008 року, [1]. Більш детальніше, результати
дослідження представлені на рис.1.
Динаміка індексу інвестиційної привабливості України 20082012 рр.
4
ІК основної галузі

3,5
3

Прибутки новим учасникам

2,5
Очікувана динаміка ІК

2
1,5

Загальний ЄБА індекс

1
Динаміка ІК останні 3 місці

0,5

00
9
/2
00
9
I/2
01
III 0
/2
01
0
I/2
01
III 1
/2
01
1
I/2
01
III 2
/2
01
2
I/2
01
3
II/
20
1
III 3
/2
01
IV 3
/2
01
3

Інвестиційний клімат (ІК) в
Україні

III

I/2

III

/2
00
8

0

Рис.1. Динаміка індексу інвестиційної привабливості України
2008-2013 роки [6].
В умовах формування сучасного глобального простору для
України важливою є орієнтація на внутрішнього споживача,
вкладення інвестицій у підприємства з високим рівнем рентабельності
та швидким строком окупності. Найбільшою популярністю
користуються галузі, які переживають піднесення і зорієнтовані на
внутрішнє споживання (банківська сфера, страхування, зв'язок, сфера
електронної промисловості). На думку іноземних інвесторів,
секторами, для системного інвестування з урахуванням поточної
ситуації та перспектив подальшого розвитку, є сільське господарство
(92%), національна інфраструктура (91%), альтернативна енергетика
(90%) і харчова промисловість (81%), що відображено на рис. 2.
На даний момент наша Україна не має значних здобутків у
забезпеченні інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств,
чому сприяє момент є низька продуктивність економіки країни. Такий
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стан в інвестиційному розвитку фахівці наступними причинами:
- на макроекономічному рівні: негативний вплив світової
фінансової кризи, що призвело до підвищення рівня інфляції та
відпливу капіталів з країни; незадовільний податковий клімат для
інвесторів, надмірний рівень оподаткування; нестабільна політична та
економічна ситуація в країні; складність та бюрократичність
оформлення інвестиційних договорів; корумпованість у країні;
низький
рейтинг
міжнародної
конкурентоспроможності;
нерозвиненість ринкової інфраструктури.
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Рис. 2. Прямі інвестиції за видами економічної діяльності (у %
до загального обсягу інвестування) [2].
- на мікроекономічному рівні: рейдерські захоплення
підприємств; непрозорість ухвалення інвестиційних рішень та
недооцінка активів підприємств; тіньовий приватизаційний процес та
значний тіньовий сектор економіки; зношеність обладнання та
виробничих потужностей, які потребують значних інвестиційних
ресурсів; бюрократизація створення і ведення бізнесу, перепони в
ліцензуванні та реєстрації підприємств, відведення та узаконення
майна, високі витрати на дозвільні документи тощо; проблеми
інституційного середовища: відсутність системи захисту прав
інтелектуальної власності, приватного права, неспроможність захисту
прав власності в судовому порядку; перепони при входженні на ринок
та виходу з нього, складність у проведенні процедури банкрутства
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підприємств; низька ділова культура ведення бізнесу; неефективність
антимонопольного регулювання, збереження монополій, значна
залежність підприємств від імпорту паливно-енергетичних ресурсів,
недовіра між господарюючими суб’єктами; засилля фінансовопромислових груп та лобіювання владних інтересів; відсутність права
голосу в мажоритарних акціонерів, незначний вплив профспілок на
захист робітників.
Взаємопов’язаність цих проблем посилює їхній негативний
вплив на інвестиційну ситуацію.
Незважаючи на нестабільну політичну ситуацію в країні,
іноземні інвестиції надходять в Україну, хоча обсяг залучених
іноземних інвестицій в Україну залишається незначним.
Станом на 01.01.2014 року обсяг прямих іноземних інвестицій,
внесених в економіку України, становив 58,157 млрд. доларів.
Зокрема, у четвертому кварталі 2013 року порівняно з попереднім,
чистий приплив інвестицій становив 1,592 млрд. доларів, а кількість
країн - інвесторів знизилася на 2 - до 136 країн [3].
Основними інвесторами України на кінець 2013 року є Кіпр,
Німеччина, Нідерланди, Російська федерація та ін. На ці країни
припадає майже 83% від загального обсягу прямих інвестицій (рис. 3).
Обсяг прямих інвестицій (млн.$)

Кіпр

2,7
3,25

Німеччина

1,32 1,26
2,49 1,82

Нідерланди
19,03

Російська федеоація
Ав стрія
Великобританія
Віргінські остов и (Брит.)

4,28
5,5

6,3

Франція
Шв еція
Італія

Рис.3. Частка основних інвесторів України за 2013р. [4]
Найбільше коливання показників показали в березні 2014 р.
інвестиційні фонди. Загалом фондовий ринок відзначився чи не
найбільшою за останній рік мінливістю: різниця між максимальним і
мінімальним значенням індексу склав майже 50, а на Українській
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Біржі - більше 100 пунктів. Різкі перепади на фондовому ринку
спричинили негативний вплив на більшість фондів: позитивний
фінансовий результат в березні 2014 року продемонстрували всього 10
фондів з 48-ми. Збитки за підсумками місяця показали 18 фондів [5].
Основними завданнями у сфері розвитку українського
фондового ринку повинні стати: проведення сприятливої політики
оподаткування на фондовому ринку; створення умов для підвищення
капіталізації та ліквідності фондового ринку; розширення співпраці з
Організацією економічного співробітництва і розвитку, Міжнародною
організацією комісій з цінних паперів та іншими міжнародними
організаціями з питань запровадження міжнародних стандартів
розкриття інформації;
Для розвитку сучасної інвестиційної сфери України потрібно
провести зміни в економіці та забезпечити при цьому низький рівень
інфляції та передбачуваність рівня цін. Для цього потрібно
встановити контроль за доходами та видатками бюджету, розробити
механізм переливу фінансових ресурсів з галузей, де вони є у
відносному надлишку, у галузі, де є потреба в капіталі, а
також розв'язати проблему боргового тягаря країни.
Важливого значення набувають програми реструктуризації
банківської системи. Приплив інвестиційних капіталів через
банківський сектор може позитивно вплинути на розвиток української
економіки за рахунок присутності іноземних банків. Тому, НБУ має
проводити політику покращення рівня надійності банківської системи
України, що в свою чергу підвищить довіру до неї як у підприємств,
так і у інвесторів.
Через високу неоднорідність інвестиційної сфери України
необхідно проводити інвестиційну політику в кожному регіоні країни,
виходячи з їх можливостей і потреб розвитку.
Для подолання всіх зазначених проблем та покращення
інвестиційного розвитку України необхідно здійснити такі заходи:
- стабілізувати політичну ситуацію в країні;
- усунути корупцію,
- зменшити управлінський апарат та їх витрати,
- сприяти прозорості ведення бізнесу;
- спростити процедуру отримання дозвільних документів та
скоротити час та кількість перевіряючих служб;
347

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. 2014

- здійснити докорінну технічну та технологічну модернізацію
економіки з метою збільшення продуктивності праці, зниження
енерго- та матеріалоємності продукції, за рахунок чого можна досягти
кардинального зменшення рівня витрат виробництва та спрямувати їх
на розвиток підприємств;
- залучати інвестиції на правах державно-приватного
партнерства, при цьому підприємства залишати в державній власності
(державний контрольний або блокуючий пакет акцій).
- вкладати залучені інвестиційні кошти на першочергові та
пріоритетні проекти інвестиційного розвитку, запобігати тіньовому
відтоку капіталу з країни;
- проводити структурні реформи, враховуючи міжнародні
рейтингові дослідження.
Варто відмітити ряд позитивних кроків у цьому напрямі, які вже
здійснено:
1. Законодавство України визначає гарантії діяльності для
інвесторів, економічні та організаційні засади реалізації державноприватного партнерства в Україні.
2. На території України для іноземних інвесторів надано рівні
умови діяльності з вітчизняними інвесторами. Іноземні інвестиції в
Україні не підлягають націоналізації.
3. У випадку припинення інвестиційної діяльності іноземному
інвестору гарантується повернення його інвестиції в натуральній
формі або у валюті інвестування без сплати мита, а також доходів від
інвестицій у грошовій або товарній формі. Держава також гарантує
безперешкодний і негайний переказ за кордон прибутків та інших
коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах
унаслідок здійснення іноземних інвестицій.
4. Законом України «Про підготовку та реалізацію
інвестиційних проектів» визначаються правові та організаційні засади
відносин, пов'язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних
проектів.
5.Основними новаціями Податкового кодексу, що стосуються
інвестиційної діяльності, є:
-стимулювання переходу України на інноваційну модель
розвитку, зокрема шляхом поетапного зниження ставки податку на
прибуток з 25 до 16 % ;
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- звільнення від оподаткування прибутку (до 1 січня 2020 року)
виробників біопалива на виробництво електричної та теплової енергії,
а також прибутку підприємств з видобування та використання газу
(метану) вугільних родовищ;
- звільняється від оподаткування прибуток строком на 10 років з
1 січня 2011 року, отриманий від надання готельних послуг у готелях
категорій «п’ять зірок», «чотири зірки» та «три зірки», у тому числі
новозбудованих чи реконструйованих, або в яких проведено
капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і споруд, а
також підприємств галузей легкої промисловості, прибуток від
продажу електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел
енергії, прибуток підприємств суднобудівної та літакобудівної
промисловості.
Тобто економічна політика держави повинна бути спрямована
на створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва,
усунення бюрократизму та проявів корупції та звуження тіньового
сектору економіки.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОПЛАТИ ПРАЦІ ЯК ОБЛІКОВОАНАЛІТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
У статті досліджено генезис пізнання сутності оплати праці. Виділено
основні характеристики оплати праці як обліково-аналітичної категорії. Розглянуто
функції оплати праці.
Ключові слова: оплата праці, робоча сила, трудовий потенціал.
This paper investigates the genesis of knowledge of the essence of remuneration.
The basic characteristics of remuneration as accounting and analytical categories. The
function of wages.
Keywords: wages, labor force, employment potential.
В статье исследован генезис познания сущности оплаты труда. Выделены
основные характеристики оплаты труда как учетно-аналитической категории.
Рассмотрены функции оплаты труда.
Ключевые слова: оплата труда, рабочая сила, трудовой потенциал.

Розбудова ринкової економіки країни й усі пов’язані з цим
трансформаційні процеси мають здійснюватися в інтересах людини
для підвищення якості її життя. Не зменшуючи значення інших
соціально-економічних явищ, що входять до складу соціальнотрудових відносин (зайнятості, охорони праці, розвитку персоналу
тощо), найбільш проблематичними у регулюванні є ті, які пов’язані з
організацією, ефективністю та оплатою праці. Оплата праці –
найсуперечливіша категорія в системі умов праці, оскільки саме в ній
відбиваються різнобічні інтереси сторін суспільно-трудових відносин,
усі їхні досягнення й прорахунки. Це один із найважливіших
показників, що характеризує рівень економічного та соціального стану
суспільства і залежить передусім від продуктивності праці.
Сучасний вітчизняний механізм оплати праці неефективний і
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потребує вирішення низки проблем через застосування вдосконалених
правових засад на макро- і мікроекономічному рівнях, враховуючи
державні завдання подальшої активізації соціальної політики. В
Україні існує необхідність у радикальних змінах в організації й
стимулюванні ефективності праці, оптимізації диференціації доходів
працюючих та їх оподаткування, що є обов’язковою передумовою
сталого соціально-економічного розвитку. Виходячи з цього цілком
закономірною є потреба у своєчасній, об’єктивній і достовірній
інформації про розрахунки з оплати праці з погляду кожної із сторін
соціально-трудових відносин – держави, роботодавця і найманого
працівника. У таких умовах особливої актуальності набуває
дослідження економічної сутності оплати праці як обліковоаналітичної категорії.
Значний внесок у вивчення теорії, методології обліку
розрахунків з оплати праці та аналізу ефективності використання
трудових ресурсів зробили такі відомі вітчизняні науковці, як
П.Й. Атамас, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Верига, С.Ф. Голов,
Г.М.
Давидов,
В.П.
Завгородній,
М.В.
Кужельний,
Ю.А. Кузьмінський, О.А. Петрик, В.М. Пархоменко, В.В. Сопко,
Н.М. Ткаченко, М.Г. Чумаченко, Ю.С. Цал-Цалко та ін. Із зарубіжних
учених виділимо М. Армстронга, А.А. Бачуріна, К. Друрі,
Г.В. Савицьку, В.В. Скобару, О.Д. Шеремета.
Однак окремі аспекти щодо економічної сутності, а також теорії
та практики обліку розрахунків з оплати праці й аналізу ефективності
використання трудових ресурсів залишаються дискусійними,
потребують подальших наукових досліджень і розробок у напрямі їх
удосконалення. Зокрема, це стосується уточнення понятійного
апарату, щодо неоднозначності трактування різними законодавчонормативними актами та вченими-економістами сутності оплати
праці. Сучасний рівень дослідження наведених вище питань
недостатній, що обумовлює вибір теми дослідження та її актуальність.
Метою дослідження є узагальнення й критична оцінка чинних
теоретичних положень щодо сутності оплати праці як обліковоаналітичної категорії.
Однією з перших спроб зрозуміти економічну природу
заробітної плати було її трактування з позиції «мінімуму засобів
існування», даний варіант трактування суті заробітної плати розробив
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англійський економіст Вільям Петті у XVII ст. Згадане трактування у
XIX ст. підтримав його співвітчизник Девід Рікардо, який казав:
«Природною ціною праці є та ціна, яка необхідна для того, щоб
працівники мали змогу існувати і продовжувати свій рід без
збільшення або зменшення їх числа». У XVII ст. Вільям Петті висунув
теорію «ціни праці», яку поділяють сучасні економісти, зокрема
П.Самуельсон і В.Нордхауз [1].
На ґрунті критики підходу до заробітної плати як «ціни праці»
К.Маркс у XIX ст. розробив теорію заробітної плати як грошового
виразу вартості та ціни робочої сили. Суть такого підходу полягає в
тому, що праця не може мати ціни, бо здійснюється купівля-продаж не
праці, а робочої сили, тобто здатності до праці. У цьому випадку
матеріальним (речовим) змістом заробітної плати стає кількість
життєвих засобів, необхідних для відтворення робочої сили найманого
робітника та членів його сім’ї.
У сучасній економічній науці найпоширенішого трактування
заробітної плати набули різноманітні варіанти, що ґрунтуються на
теорії «трьох факторів», яку в XIX ст. висунув французький економіст
Ж. Б. Сей. За цією теорією заробітна плата є функцією фактору праці,
але коли проблему розглядають у конкретній площині, наприклад,
стосовно того, яким чином встановлювати обсяг заробітної плати, то
серед сучасних послідовників Ж. Сея виникають розбіжності [2].
Слід зауважити, що кожна з розглянутих теоретичних
концепцій, які пояснюють суть заробітної плати, мають право на
існування, оскільки вони спираються на власну логіку теоретичного
аналізу. Це допомагає осягнути суть заробітної плати з різних боків і
точок зору.
Стаття 43 Конституції України у відповідності до статті 23
Загальної Декларації прав людини проголошує право кожної людини
на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею,
яку людина вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава
повинна створювати умови для повного здійснення громадянами
права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду
трудової діяльності, забороняється використання примусової праці.
Працівник має право на оплату своєї праці відповідно до актів
законодавства і колективного договору на підставі укладеного
трудового договору.
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Ефективність праці певною мірою визначається діючою
системою заробітної плати. Заробітна плата як соціально-економічна
категорія, з одного боку, є основним джерелом грошових доходів
працівників, тому її величина значною мірою характеризує рівень
добробуту всіх членів суспільства. З іншого боку, її правильна
організація заінтересовує працівників підвищувати ефективність
виробництва, а відтак безпосередньо впливає на темпи й масштаби
соціально-економічного розвитку країни.
Заробітна плата як елемент ринку праці є ціною робочої сили, а
також статтею витрат на виробництво, що включається до
собівартості продукції, робіт (послуг) на окремому підприємстві.
Під час визначення заробітної плати як ціни робочої сили
необхідно враховувати єдину міру оплати праці, критерієм якої є
реальна вартість життя працівника та його сім'ї. Як ціна робочої сили
заробітна формується на ринку праці і є зовнішньою відносно
підприємства.
Як елемент ціни виробництва заробітна плата має визначатися
часткою у створеній підприємством вартості. Під час формування
частки заробітної плати необхідно не допускати відшкодування
надлишкових затрат праці забезпечувати її підвищення тільки у
зв'язку зі збільшенням кількості випущеної продукції, ефективнішим
використанням ресурсів, зростанням продуктивності праці.
Заробітна плата є найбільш дійовим інструментом активізації
людського фактора і використання трудового потенціалу. При цьому
використання існуючого кваліфікаційного і творчого потенціалу
працівників має повністю залежати від наукової обґрунтованості і
вибору методів ув'язки заробітної плати з кваліфікацією, змістом
виконуваної роботи, результатами праці й умовами, в яких вона
здійснюється.
Заробітна плата - є важливішим засобом підвищення
зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її
продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення
її якості та асортименту.
Під час визначення заробітної плати як ціни робочої сили
необхідно враховувати єдину міру оплати праці, критерієм якої є
реальна вартість життя працівника та його сім'ї. Як ціна робочої сили
заробітна формується на ринку праці і є зовнішньою відносно
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підприємства.
Збільшення
ефективності
суспільної
продуктивності
обумовлено, на сам перед, збільшенням виробництва та поліпшенням
якості роботи. На підприємствах з метою покращання життєвого рівня
робітників необхідно підвищувати продуктивність виробництва,
забезпечувати діючу та достовірну інформацію про використання
робочого часу, про ефективність заходів, які спрямовані на
вдосконалення організації праці та її оплати.
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.
За часів соціалістичного устрою суть заробітної плати
трактувалася, виходячи із суб’єктивних принципів її формування, в
основі яких лежить ігнорування вартості робочої сили й привласнення
командно-адміністративною системою монопольного права на
визначення частки кожного працівника у створеному суспільному
продукті.
Заробітна плата розглядалась як прямий трудовий дохід, який
планомірно визначається на основі врахування суспільного значення
результатів праці даного колективу й робітника. Вважалося що вона
відображає відносини між працівником і суспільством, а тому
необхідна єдина державна політика в галузі зарплати, єдина тарифна
система тощо, а також відносини між робітником і трудовим
колективом, оскільки зарплата кожного встановлювалась в межах
фонду заробітної плати підприємства, цеху, бригади відповідно до
його вкладу у колективні результати.
Витрати на оплату праці були і залишаються важливою
економічною категорією, яка характеризується ефективністю
продуктивності праці. Існують різні думки щодо трактування
заробітної плати працівників за її економічною сутністю, які наведені
в таблиці 1.
У відповідності зі статтею 1 Закону України «Про оплату праці»
[5], заробітна плата – це винагорода, яка вираховується у грошовому
виразі, яку власник виплачує робітнику за виконану роботу, згідно
складеної угоди. Розміри заробітної плати залежать від складності та
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умов праці, яка виконується, професійно – ділових якостей робітника,
результатів його праці та господарської діяльності підприємства.
Заробітну плату регулюють форми та системи оплати праці.
Таблиця 1
Підходи до визначення заробітної плати в сучасній економічній
літературі [1-4]
№
з/п

Джерело

1

Базилевич
В.Д.

2

Бутинець
Ф.Ф.

3

Гордієнко
Д.Д.

4

Соломченко
Д.Т.

5

Семененко,
О. Л.

Сутність поняття
Заробітна плата – винагорода, обчислена як правило,
у грошовому виразі, яку за трудовим договором
власник або уповноважений ним орган виплачує
працівникові за виконану ним роботу.
Заробітна плата – оплата праці найманих
працівників, яка виражає перетворену форму
вартості і ціни робочої сили.
Заробітна плата – винагорода, обчислена як правило,
у грошовому виразі, яку за трудовим договором
власник або уповноважений ним орган виплачує
працівникові за виконану ним роботу.
Заробітна плата – винагорода, обчислена як правило,
у грошовому виразі, яку за трудовим договором
власник або уповноважений ним орган виплачує
працівникові за виконану ним роботу.
Заробітна плата – сукупність виплат в грошовій
(валютній) і натуральній формі, отриманих
робітником (нарахованих йому) за певний період
часу (день, місяць, рік)

Для повнішого розуміння заробітної плати як категорії ринкової
економіки слід звернути увагу на такі принципові положення [4]:
по - перше, заробітна плата формується на межі (стику)
відносин сфери безпосереднього виробництва і відносин обміну
робочої сили;
по - друге, заробітна плата має забезпечувати об'єктивно
необхідний для відтворення робочої сили і ефективного
функціонування виробництва обсяг життєвих благ, які працівник має
отримати в обмін на свою працю;
по - третє, заробітна плата є водночас і макро -, і мікро економічною категорією;
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по - четверте, заробітна плата - це важлива складова
виробництва, її рівень пов'язаний як з потребами працівника, так і з
процесом виробництва, його результатом, оскільки джерела коштів на
відтворення робочої сили створюються у сфері виробництва і їх
формування не виходить за межі конкретного підприємства.
Спираючись на ці вихідні положення, можемо узагальнити
формулювання сутності заробітної плати як обліково-аналітичної
категорії, що відповідає сучасним економічним умовам [3]:
1 - заробітна плата - це економічна категорія, що відображає
відносини між власником підприємства (або його представником) І
найманим працівником з приводу розподілу новоствореної вартості
(доходу).
2 - заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, в
грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або
уповноважений ним орган сплачує працівникові за виконану ним
роботу. Заробітна плата залежить від складності та умов виконуваної
роботи, професійно - ділових якостей працівника, результатів його
праці та господарської діяльності підприємства. Джерелом коштів на
оплату праці є власні кошти - доход підприємства.
3 - в сучасному товарному виробництві, що ґрунтується на
наймі робочої сили, заробітна плата - це елемент ринку праці, що
виступає як ціна товару, за якою найманий працівник продає свою
робочу силу. З огляду на це заробітна плата виражає ринкову вартість
використання найманої робочої сили.
4 - для найманого працівника заробітна плата - це його трудовий
доход, який він отримує в результаті реалізації здатності до праці, і
який має забезпечити об'єктивно необхідне відтворення робочої сили.
5 - для підприємства заробітна плата - це елемент витрат на
виробництво, що включаються до собівартості продукції, робіт
(послуг), і водночас головний чинник забезпечення матеріальної
зацікавленості працівників У досягненні високих кінцевих результатів
праці. Комплексний підхід до з'ясування сутності заробітної плати
створює вихідну методологічну базу для аналізу і з'ясування значення
органічно притаманних їй функцій.
Винятково важлива роль заробітної плати в механізмі
функціонування ринкової економіки зумовлена тим, що вона має
виконувати принаймні чотири основні функції, а саме:
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- джерела коштів для розширеного відтворення робочої сили
(відтворювальна функція);
- основної
ланки
мотивації
високоефективної
пращ,
встановлення безпосередньої залежності заробітної плати від кількості
І якості пращ кожного працівника, його трудового внеску
(стимулююча функція);
- засобу перерозподілу робочої сили з урахуванням ринкової
кон'юнктури (регулююча функція);
- забезпечення соціальної справедливості, однакової винагороди
за однакову працю (соціальна функція).
Зазначені функції заробітної плати тісно взаємопов'язані, і лише
за їх сукупного виконання досягається ефективна організація
заробітної плати. Протиставлення, а тим паче гіпертрофія якоїсь з них
сприяє, як свідчить і світовий, і вітчизняний досвід, кризовим явищам
в економіці.
Отже, особливість оплати праці як економічної категорії полягає
в вирішенні щонайменше двох життєво важливих проблем: по-перше,
відтворення робочої сили, по-друге, мотивації до праці, а значить,
зацікавленості працівників в результативності діяльності своїх
організацій, а відтак, розвитку економіки регіонів, країни і суспільства
в цілому. Слід зазначити, що від організації обліку оплати праці
залежить якість, правдивість, справедливість, повнота і своєчасність
розрахунків з персоналом з оплати праці.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ УЧЕТА И ОЦЕНКИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И
РИСКОВ ИХ НЕПОГАШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ
ПЕРЕХОДА К МСФО: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И
ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Финансово-хозяйственная деятельность любой организации сопряжена с
риском. В момент возникновения обязательств у организации всегда существует
риск непогашения (или несвоевременного погашения) задолженности по
обязательствам. Опираясь на опыт Литовской Республики, а также МСФО
автором предлагается методика учета и оценки рисков непогашения обязательств.
Ключевые слова: обязательства, обязательственные риски, оценка, R-анализ,
резервы.
Financial and economic activities of any organization involves a risk. At the time of
the commitment the organization is always a risk of non-payment (or late maturity) debt
obligations. Based on the experience of Lithuania, as well as the author of the technique of
IFRS accounting and valuation of risks of non-repayment obligations.
Keywords: liability of obligation risk assessment, R-analysis, reserves.
Фінансово-господарська діяльність будь-якої організації пов'язана з ризиком. У
момент виникнення зобов'язань у організації завжди існує ризик непогашення (або
несвоєчасного погашення) заборгованості по зобов'язаннях. Спираючись на досвід
Литовської Республіки, а також МСФЗ автором пропонується методика обліку та
оцінки ризиків непогашення зобов'язань.
Ключові слова: зобов'язання, зобов'язальні ризики, оцінка, R-аналіз, резерви.

На сегодняшний день в Республике Беларусь крайне актуальна
тенденция сближения с Международными стандартами финансовой
отчетности. Международные стандарты финансовой отчетности
(МСФО; IFRS англ. International Financial Reporting Standards) —
набор документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих
правила составления финансовой отчетности, необходимой внешним
пользователям для принятия ими экономических решений в
отношении предприятия.
В последние годы в мировой учетной практике большое
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внимание уделяется финансовой безопасности организации.
Финансовая безопасность представляет собой такое состояние
финансовой системы организации, при котором возможные угрозы
нанесения ущерба его активам, утраты ликвидности, устойчивости и
независимости бизнеса, а также прав собственности снижены до
приемлемого (нормативного) уровня и поддерживаются на этом либо
более низком уровне. [1] Одним из ключевых инструментов
обеспечения финансовой безопасности организации является
бухгалтерский учет обязательств и своевременности их исполнения.
Для принятия к бухгалтерскому учету обязательства
организации необходимо оценить или дать учетную оценку. Учетная
оценка — стоимостная оценка активов, обязательств, собственного
капитала, доходов, расходов организации в бухгалтерском учете и
(или) отчетности [2]. В международной практике учета и отчетности
существуют различные виды оценок обязательств. На рисунке 1
представлены виды оценки обязательств, применяемые в МСФО,
Литовской Республике и Республике Беларусь.
Республика
Беларусь
Первоначальная
стоимость

Справедливая
стоимость

Амортизированн
ая стоимость
Литовская
Республика

МСФО

Рис. 1 – Оценка обязательств в Республике Беларусь, Литовской
Республике, МСФО
Финансово-хозяйственная деятельность любой организации
сопряжена с риском. В момент возникновения обязательств у
организации
всегда
существует
риск
непогашения
(или
несвоевременного погашения) задолженности по обязательствам. В
связи с этим автором предлагается такая учетная категория как
обязательственные риски.
Обязательственные риски – это стоимостное выражение
вероятности
неисполнения
(ненадлежащего
исполнения)
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организацией своих обязательств в части кредиторской и дебиторской
задолженности, которое приведет к возникновению потерь, убытков,
недопоступлений планируемых доходов, прибыли. В состав
обязательственных рисков по мнению автора следует включать:
 кредитный риск;
 рыночный риск;
 риск ликвидности;
 валютный риск.
Обязательственные риски представляют собой угрозу
финансовой безопасности организации. Поэтому, по мнению автора,
обязательства в бухгалтерском учете необходимо оценивать с учетом
таких рисков. Исследование рисков и их влияния на
платежеспособность организации состоит из двух этапов,
представленных на рисунке 2.

Рис. 2 – Методика исследования обязательственных рисков
Автором были изучены представленные на рисунке 2 методы
оценки и анализа рисков и для оценки обязательственных рисков
предложено использовать R-анализ (мультипликативный метод) или
анализ коэффициентов, характеризующих финансовое состояние.
Риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств
контрагентом возникает в случае снижения уровня его финансового
состояния. Финансовое состояние организации – это комплексное
понятие, включающее систему абсолютных и относительных
показателей, отражающих наличие, размещение и использование
360

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. 2014

финансовых ресурсов.
Для оценки и анализа рисков автор рекомендует использовать
балльную методику оценки, предлагаемую Л.В. Донцовой и Н.А.
Никифоровой. Такая методика не требует сложных расчетов и
специальных знаний. Данная методика представляет собой расчет
отдельных показателей финансовой устойчивости контрагента и их
балльной оценки в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1
Границы балльной оценки показателей финансовой устойчивости
организации-контрагента
Показатели
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
критической
ликвидности

Условия
снижения
критерия
За каждые
0,01 пункта
снижения
снимается по
0,3 балла
За каждые
0,01 пункта
снижения
снимается по
0,2 балла

Коэффициент
текущей
ликвидности

За каждые
0,01 пункта
снижения
снимается по
0,3 балла

Доля
оборотных
средств в
активах
Коэффициент
обеспеченност
и
собственными
оборотными
средствами

За каждые
0,01 пункта
снижения
снимается по
0,3 балла
За каждые
0,01 пункта
снижения
снимается по
0,3 балла

Коэффициент
капитализации

Коэффициент
финансовой
независимости

За каждые
0,01 пункта
снижения
снимается по
0,3 балла
За каждые
0,01 пункта
снижения
снимается по
0,4 балла

Границы классов согласно критериям
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
класс
класс
класс
класс
класс
0,490,70 и
0,690,29Менее
0,30 – 0,10
более –
0,50 –
–
0,10 –
9,8-6
14
13,8-10
5,8-2
1,8-0
балло
баллов
баллов
балла
баллов
в
0,791и
0,990,69Менее
0,70
– 0,60
более –
0,80 –
–
0,59 –
6,8-5
11
10,8-7
4,8-3
2,8-0
балло
баллов
баллов
балла
баллов
в
2и
более –
1,491,691,29Менее
20
1,30 –
1,50
–
1,0 –
0,99 –
баллов;
12,7-7
18,7-13
6,7-1
0,7-0
1,70-2,0
балло
баллов
балл
баллов
– 19
в
баллов
0,5 и
0,490,390,29Менее
более –
0,40 –
0,30 – 0,10 –
0,09 –
10
9-7
6,5-4
3,7-1
0,7-0
баллов
баллов
балла
балл
баллов
0,390,190,5 и
0,490,20 – 0,10 –
Менее
более –
0,40 –
9,23,20,10 –
12,5
12,2-9,5
3,5
0,5
0,2
баллов
баллов
балло
балло
балла
в
в
1,231,451,00 и
1,011,44 – 1,56 –
1,57 и
менее –
1,22 –
10,43,8более –
17,517,04,1
0,5
0,2-0
17,1
10,7
балло
балло
баллов
баллов
баллов
в
в
0,440,50 и
0,490,390,30 и
0,40 – 0,31 – менее
более –
0,45 –
–
6,09-10
8-6,4
4,-0,8
0,4-0
4,4
баллов
балла
балла
баллов
балла
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Продовження табл. 1
Итого баллов:

Х

10097,6
баллов

94,368,6
баллов

65,739
балло
в

36,113,8
балло
в

10,9-0
баллов

Резерв под
обязательствен
Х
0%
10%
50%
60%
80%
ные риски
Примечание – собственная разработка на основании источника [3, с. 125-128]

На основе полученного значения фактического количества
баллов организации присваивается соответствующий класс
рискованности и определяется сумма резерва под обязательственные
риски по данному контрагенту. Необходимо отметить, что такой
анализ следует проводить каждый год и по его итогам возможно
увеличение либо уменьшение суммы резерва под обязательственные
риски.
Рассмотрим данную методику на условном примере.
Предположим, что в августе 2013 г. организация А заключила договор
на оказание автотранспортных услуг с организацией Б на сумму
5 000 000 руб. (в т. ч. НДС 20%). В момент возникновения
обязательства
(дебиторской
задолженности)
необходимо
проанализировать существующий обязательственный риск. В качестве
источников информации для проведения такого анализа будет
выступать бухгалтерский баланс организации Б за 2012 г.
Оценку уровня обязательственного риска по данному договору
целесообразно производить в таблице 2.
Таблица 2
Анализ уровня обязательственных рисков организации Б
на 01.01.2013 г.
Показатель

Формула для расчета

Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
критической
ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности
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Фактическое
значение
0,27

Балльная
оценка,
баллов
5,2

0,41

0,1

1,42

10,6
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Продовження табл. 2
Доля оборотных
средств в активах

0,58

10

Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами
Коэффициент
капитализации

0,17

2,6

0,12

17,1

Коэффициент
0,52
10
финансовой
независимости
ИТОГО БАЛЛОВ:
Х
Х
55,6
Примечание – собственная разработка на основании данных бухгалтерской
отчетности организации Б.

Проведенные в таблице 2 расчеты показали, что организация Б
относится к организациям 3-ого класса рискованности. Поэтому в
соответствии с данными таблицы 1 риск по данному обязательству
может быть оценен в 2 500 000 руб. (5 000 000*50%).
Изучив Международные стандарты бухгалтерского учета, а
также опыт Литовской Республики для учета рисков непогашения
обязательств автор предлагает ввести новый пассивный счет 64
«Резервы под обязательственные риски». На данном счете будет
отражаться информация о сумме резерва под страхование
обязательственных рисков. При этом будут решены следующие
задачи учета:
формирование
полной
достоверной
информации
о
возникновении и сроках погашении обязательств для оперативного
руководства хозяйственными процессами;
своевременное предотвращение отрицательных явлений
финансово-хозяйственной деятельности (претензии контрагентов,
неустойки, штрафы, пени и другие финансовые санкции);
обеспечение достоверных данных для анализа эффективности
использования заемных средств;
контроль за состоянием дебиторской и кредиторской
задолженности;
контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в
договорах с поставщиками и покупателями;
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возможность оценки и анализа обязательств организации,
представляющих угрозу для системы финансовой безопасности.
Схема счета 64 «Резервы под обязательственные риски»
представлена в таблице 3.
Таблица 3
Схема счета 64 «Резервы под обязательственные риски»
Дт

Кт
С-до на начало: сумма резерва под
обязательственные риски на начало
периода

Оборот по дебету:
Использование суммы резерва под
обязательственные риски
Присоединение к прибыли
неизрасходованной суммы резерва под
обязательственные риски

Оборот по кредиту:
Формирование резерва под
обязательственные риски
С-до на конец: сумма резерва под
обязательственные риски на конец
периода

В момент возникновения обязательств производится оценка
обязательственного риска. В том случае, если риск достаточно велик,
возникает необходимость создания резерва под обязательственные
риски. Величина резерва определяется отдельно по каждому
контрагенту и виду обязательств в зависимости от результатов
проведенного анализа (R-анализ). Резерв формируется за счет
прибыли предприятия (счет 91 «Прочие доходы и расходы»). Сумма
резерва пересматривается по итогу отчетного года либо в случае
перевода обязательств в разряд сомнительных и далее, безнадежных.
В том случае, если обязательство переходит в разряд безнадежных,
сумма резерва под обязательственные риски направляется на
покрытие этого обязательства. Если же обязательство исполнено, то
сумма резерва под обязательственные риски присоединяется к
прибыли организации соответствующего года.
Аналитический учет по счету 64 «Рисковые обязательства»
следует вести по каждому контрагенту и созданному резерву.
Далее рассмотрим корреспонденцию счетов по применению
счета 64 «Резервы под обязательственные риски» (таблица 4).
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Таблица 4
Предлагаемая корреспонденция по счету 64 «Резервы под
обязательственные риски»
Содержание хозяйственной операции
Сформирован резерв под обязательственные риски
Сумма резерва под обязательственные риски направлена
на покрытие безнадежной задолженности покупателей

Дт
91-4

Кт
64

64

62-2

Продовження табл. 4
Присоединена к прибыли неизрасходованная сумма
резерва под обязательственные риски
Отражен финансовый результат

64

91-1

91-5
99

99
91-5

Примечание – собственная разработка

Необходимо отметить, что суммы прибыли, направляемые на
формирование резервов под обязательственные риски, не будут
освобождаться от налогообложения.
В связи с тем, что автором предлагается ввести новый счет
бухгалтерского учета, необходимо внести изменения в бухгалтерскую
отчетность, а в частности в бухгалтерский баланс. Автор работы
предлагает в бухгалтерский баланс ввести следующие изменения. В V
разделе бухгалтерского баланса «Краткосрочные обязательства»
ввести дополнительную строку 680 «Резервы под обязательственные
риски».
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ПОРЯДОК ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК, ВИЯВЛЕНИХ У
ПОТОЧНОМУ БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ І ПРОМІЖНІЙ
ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
В статті на основі чинного нормативно-правового забезпечення викладено
порядок виправлення помилок, виявлених у поточному бухгалтерському обліку і
проміжній фінансовій звітності. Здійснено характеристику способів виправлення
помилок та можливість їх застосування для виправлення помилок поточного періоду.
Ключові слова: помилка, бухгалтерська довідка, коректурний спосіб, спосіб
сторно, спосіб додаткового запису.
The article is based on the existing legal provision laid down the procedure for
correcting errors detected during the current accounting and interim financial statements.
Done characterization methods of error correction and the ability to use error correction of
the current period.
Keywords: bug, accounting information, proof way to reverse manner, the method
further record.
В статье на основе действующего нормативно-правового обеспечения
изложены порядок исправления ошибок, выявленных в текущем бухгалтерском учете
и промежуточной финансовой отчетности. Осуществлено характеристику
способов исправления ошибок и возможность их применения для исправления ошибок
текущего периода.
Ключевые слова: ошибка, бухгалтерская справка, корректурный способ,
способ отказа, способ дополнительной записи.

Бухгалтерській облік як процес виявлення, вимірювання,
реєстрації, накопичення, узагальнення та зберігання інформації
здійснюється в декілька етапів: від оформлення первинних
документів, що підтверджують господарські операції, до узагальнення
інформації про господарські операції підприємства за звітний період
(місяць, квартал, рік) з облікових регістрів у фінансовій звітності. Це
досить складний процес, під час якого є висока ймовірність
припущення помилок особами, в ньому задіяними. Невиправлені
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помилки спричиняють невідповідність бухгалтерського обліку, що, в
свою чергу, призводить до помилок у прийнятті управлінських
рішень, недоплати податків, штрафних санкцій, тощо.
Вивченню теоретичних основ виправлення помилок в обліку і
звітності присвячено праці вітчизняних вчених: Ф.Ф.Бутинця,
С.В.Голова, М.Я.Дем’яненка, Г.Г.Кірейцева, В.К.Савчука, В.В.Сопка,
В.Д.Слободяна, В.О.Шевчука, П.Я.Хомина, Л.В.Чижевської, а також
зарубіжних – П.С. Безруких, В.В. Ковальова, О.В. Єфімової,
Н.П. Кондракова, Я.В. Соколова, А.Д. Шеремета, Е.С. Хендріксена та
інших вчених. Крім того, особливо цінними є праці В.Карпової,
Ю. Кловської, Б.Засадного, І.Лєсної, О.Рижикової, О.Скічко, І.Чалого
та інших, які містять практичні рекомендації щодо виправлення
помилок в обліку і звітності. При цьому особлива увага вчених
зосереджена на виправленні помилок минулих років.
Метою статті є дослідження порядку виправлення помилок,
виявлених у поточному бухгалтерському обліку і проміжній
фінансовій звітності.
Під помилкою, з точки зору відображення інформації у
бухгалтерському обліку або у звітності, слід розуміти неналежне
відображення інформації про стан активів, зобов’язань, капіталу,
визнання витрат та доходів поточного періоду, що суперечить
прийнятим положенням облікової політики та чинним П(С)БО. Вплив
помилок на показники фінансової звітності залежить від їх характеру
та суттєвості.
Розрізняють помилки навмисні і ненавмисні, суттєві і несуттєві,
помилки, допущені у фінансових звітах за минулі роки та помилки
поточного звітного періоду [1]. Саме порядок виправлення останніх і є
предметом дослідження цієї статті.
О.Скічко виділяє такі варіанти виявлених помилок:
– на рахунках бухгалтерського обліку неправильно відображено
господарську операцію;
– господарську операцію відображено правильно, але суму
завищено або занижено;
– господарську операцію не відображено в бухгалтерському
обліку;
– господарську операцію відображено неправильно в облікових
регістрах (книгах, відомостях, журналах тощо) [2].
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Б. Засадний зазначає, що при складанні фінансових звітів
помилки можуть бути допущені внаслідок:
– помилок у математичних підрахунках;
– помилок у застосуванні облікової політики;
– неправильної інтерпретації фактів господарської діяльності;
– неуважності;
– шахрайства [1].
Для виправлення помилки необхідно з'ясувати суть помилки,
визначити порядок відображення в бухгалтерському обліку операції з
виправлення помилки та водночас правильність її відображення.
Помилки, допущені в поточному звітному періоді, найчастіше
виявляються бухгалтером у процесі ведення бухгалтерського обліку і
не потребують корегування показників фінансової звітності
підприємства.
Порядок виправлення помилок регламентовано Положенням
про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку,
затвердженим наказом Мінфіну України від 24.05.95 р. № 88 (далі
Положення № 88) [3], та Методичними рекомендаціями по
застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом
Мінфіну України від 29.12.2000 р. № 356 (далі – Методичні
рекомендації № 356) [4]. Підчистки і необумовлені виправлення у
тексті та цифрових даних первинних документів, облікових регістрів і
звітів не допускаються. Також не допускаються виправлення у
документах, якими оформлено касові і банківські операції та операції
з цінними паперами. [3, 4].
Цими документами передбачено, що помилки в документах,
облікових регістрах і звітах мають бути виправлені коректурним
способом або способом сторно.
Кожен із цих способів використовується для виправлення
певного виду помилок.
Коректурним способом виправляються помилки в первинних
документах, облікових регістрах (до перенесення їх підсумків до
Головної книги) і звітах, які зроблено ручним способом.
Цей спосіб полягає в такому:
неправильний текст або цифри закреслюються;
над закресленим надписується правильний текст або цифри
(закреслення здійснюється однією рискою так, щоб можна було
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прочитати виправлене);
виправлення помилки повинно бути обумовлено написом
«виправлено» з зазначенням дати виправлення [3, 4].
Крім того, виправлення має бути підтверджено підписами осіб,
що підписали цей документ.
Способом сторно виправляються помилки в облікових регістрах
за звітний рік, що виявлені після записів підсумків облікових регістрів
до Головної книги. Цей спосіб передбачає занесення помилкового
запису (суми, кореспонденції рахунків) до регістрів обліку червоним
чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або у дужках, а також
занесення до регістрів обліку правильного запису (суми,
кореспонденції рахунків) темним чорнилом. Таким чином, внесення
цих даних до регістру бухгалтерського обліку і Головної книги у
місяці, в якому виявлено помилку, дасть змогу ліквідувати
неправильний запис та відобразити правильну суму і кореспонденцію
рахунків бухгалтерського обліку. Саме цей спосіб передбачає
складання бухгалтерської довідки.
Спосіб сторно, у свою чергу, поділяється на часткове і повне
сторно. Цей поділ зумовлено тим, що за допомогою часткового й
повного сторно виправляють принципово різні помилки. Часткове
сторно застосовують, якщо господарську операцію відображено
правильно, але суму завищено. Виправлення цієї помилки полягає в
необхідності зменшення відображеної величини на суму помилки. Для
цього складають як і за попереднього способу бухгалтерську довідку,
на підставі якої проводиться операція виправлення помилки. У
бухгалтерських регістрах суму за цією операцією записують червоним
чорнилом і під час підрахунку підсумку віднімають, виправляючи в
такий спосіб раніше допущену помилку. [5, с.246]
Повне сторно застосовують для виправлення помилок в
кореспонденції рахунків, коли господарську операцію відображено на
неналежних рахунках. Таке виправлення проводиться в два етапи. На
першому на підставі бухгалтерської довідки на тих самих рахунках
відображається операція з раніше допущеною помилкою, а її сума
проставляється червоними чорнилами. Відтак раніше неправильно
відображена операція анулюється.
Після цього (другий етап) операцію відображають на тих
рахунках, на яких необхідно її відобразити.
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Погоджуємось з думкою О.Скічко щодо можливості
застосування способу додаткового запису при виправленні помилок.
«Спосіб додаткового запису застосовують у разі якщо помилку
допущено в сумі відображеної операції і лише тоді, коли суму
помилково зазначено меншу або господарську операцію не
відображено в бухгалтерському обліку взагалі. Для виправлення такої
помилки необхідно скласти бухгалтерську довідку та додаткову
кореспонденцію рахунків на різницю між правильною і помилковою
(проведеною) величиною» [2].
Відповідно до п. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський
облік і фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996XIV (далі Закон № 996-XIV) підставою для бухгалтерського обліку
господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти
здійснення господарських операцій [6]. Оскільки господарською
операцією є дія або подія, що призводить до зміни в структурі активів
та зобов'язань, власному капіталі підприємства, то виправлення
помилки також є господарською операцією. Тобто підставою для
здійснення виправних записів в облікових регістрах є бухгалтерська
довідка. Форму бухгалтерської довідки затверджено Методичними
рекомендаціями № 356.
Як первинний документ бухгалтерська довідка повинна містити
всі обов'язкові реквізити такого документа, зазначені в п. 2 ст. 9
Закону № 996-XIV, а саме: назву документа (форми); дату й місце
складання; назву підприємства, від імені якого складено документ;
зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської
операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської
операції й правильність її оформлення; особистий підпис або інші
дані, що дозволяють ідентифікувати особу, яка брала участь у
здійсненні господарської операції [6]. Тобто якщо підприємство
використовує свою розроблену форму, то необхідно пам'ятати про її
обов'язкові реквізити.
Порядок документального оформлення та відображення у
звітності виправлення помилок, допущених і виявлених у поточному
бухгалтерському обліку й проміжній фінансовій звітності, розглянемо
на такому прикладі. В травні поточного року було виявлено помилку,
внаслідок якої було не нараховано амортизацію обладнання
адміністративного призначення за п’ять календарних місяців
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поточного року. Нарахування амортизації обладнання відображається
в обліку на підставі бухгалтерської довідки (рис. 1).
Як зазначає І.Лєсная, «Якщо помилка допущена у фінзвітності
поточного року, головне - не «застарити» її і врахувати вже правильні
показники в наступному комплекті фінансової звітності за поточний
рік. Хід дій бухгалтера при виявленні помилок має бути наступним.
Виявивши помилку, слід визначитися зі способом її виправлення в
бухгалтерському обліку, потім скласти бухгалтерську довідку на
виправлення такої помилки, завізувати її у порядку, прийнятому на
підприємстві, і в місяці складання довідки внести необхідні дані в
облік».
ФГ «Журавушка»
Код за ЄДРПОУ 35810104
БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА
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Рис.1. Бухгалтерська довідка
Отже, для виправлення помилок, допущених і виявлених у
поточному бухгалтерському обліку й проміжній фінансовій звітності,
необхідно з'ясувати суть помилки, спосіб її виправлення, після чого
слід скласти Бухгалтерську довідку, в якій наводиться зміст помилки,
сума та кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку, якою
виправляється помилка. На підставі Бухгалтерської довідки у місяці її
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складання необхідно зробити відповідні записи у відповідних
регістрах бухгалтерського обліку і Головній книзі.
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Розглянуто економічну ефективність впровадження маркетингової служби в
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Для построения наиболее эффективной структуры управления
маркетингом целесообразно рассмотреть эволюцию организационных
структур управления предприятиями на основе различных концепций
маркетинга в странах с развитой рыночной экономикой.
Основные задачи маркетинговой службы: проведение
исследования рынка сбыта на предмет получения наибольшей выгоды
от реализации единицы реализуемой продукции и объема продаж по
видам продукции, сбор информации о рынке, структуре, динамике
спроса, разработка инвестиционных программ и схем их реализации,
организации информационных банков, подготовка различных видов
договоров и контрактов, в т.ч. по лизингу, страхованию,
транспортировке, сбыту и т.д., организация услуг и брокерских
операций: разработка сбытовой, ценовой и рекламной политики;
разработка программы сохранения и улучшения качества продукции и
т.д. Решение этих задач невозможно без достижения определенных
тактических целей, включающих экономическое стимулирование
сбыта продукции, создание благоприятного общественного мнения о
товаре и его производителе, организацию эффективного сбыта.
Известно, что в хорошо отраженной рыночной экономике
распределение произведенной продукции происходит в соответствии
с требованиями рынка. Поэтому с переходом на рынок предприятие
само должно заниматься поисками покупателей, ценообразованием, а
главное научиться предугадывать рыночный спрос на производимую
продукцию. Конкуренция вынуждает предприятие пересматривать
характер и методы своего производства, сводить к минимуму
произведенные затраты, сосредоточиться на максимизации прибыли.
«В реальной жизни существуют 4 фазы развития маркетинговой
структуры предприятия:
1) маркетинг как функция распределения;
2) организационная концентрация задач маркетинга как
функции продажи;
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3) выделение маркетинга в самостоятельную службу;
4) маркетинг как главная функция предприятия» [21. с. 15].
Для первой фазы характерно наличие в организационной
структуре отдела сбыта продукции. Маркетинг не ограничивается
задачами распределения, а исследование рынка, планирование сбыта и
реклама имеют большое значение. Разработка новых продуктов
входит в задачу других подразделений.
На втором этапе, деятельность по сбыту в предприятии
переходит под эгиду одного руководителя, расширяется число
функций, выполняемых отделом сбыта. Они вплотную занимаются
отдельными маркетинговыми исследованиями – планированием
сбыта, исследованием рынка, а также рекламой.
Для более квалифицированного управления комплексом
маркетинга целесообразно на этом этапе группу маркетинга
преобразовать в отдел, выделить его из отдела сбыта. Оба отдела –
сбыта и маркетинга следует подчинить заместителю директора
предприятия по сбыту (коммерческому директору).
Необходимо отметить, что крупные сельскохозяйственные и
перерабатывающие предприятия АПК нашей страны, а также
различные
агропромышленные
объединения,
ассоциации
к
настоящему времени стоят на пороге создания специализированной
службы маркетинга. Первые два этапа ими уже пройдены,
существующие подразделения (отделы сбыта) исчерпали свои
возможности и не могут обеспечить рыночный успех предприятия.
Поэтому
для
обеспечения
системного
подхода
в
производственной и коммерческой деятельности, ориентации
предприятия на потребителя необходимо в структуру предприятия
ввести подразделения по маркетингу (в зависимости от объема
производства и задач предприятия это подразделение может состоять
из одного или несколько отделов). Его руководителем должен быть
заместитель генерального директора по маркетингу.
В настоящее время многие предприятия Республики
Таджикистан, в том числе и сельскохозяйственные, выходят на
внешний рынок, начинают оперировать в совершенно иной, не
привычной для себя хозяйственной среде. Предприятиям уже самым
непосредственным образом приходится сравнивать классическое
отношение с реальным рынком на собственном опыте почувствовать,
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какого уровня развития достигли сегодня рыночные отношения. Не
овладев самыми передовыми методами маркетинга своей продукции,
предприятия обречены на неудачи в конкурентной борьбе.
В этом плане особую актуальность приобретает выявление
истинных целей исследования рынка. Особенно это чувствительно
при изучении рынка сельскохозяйственной продукции.
Деятельность отдела маркетингового исследования рынка
сельскохозяйственной продукции должна быть направлена на
получение данных о спросе, предложении и на анализ их состояния.
Исторически цена всегда была основным фактором,
определяющим выбор покупателя. Однако в последние десятилетия на
покупательском выборе сильно стали сказываться неценовые
факторы,
такие
как
стимулирование
сбыта,
организация
распределения товара и услуг для клиента. «Несмотря на повышение
роли неценовых факторов в процессе современного маркетинга, цена
остается важным показателем на рынках» — считает Ф. Котлер
[53,54] утверждают, что: «Ни один предприниматель не начнет дело,
если не будет уверен, что потребители нормально воспримут цену
товара, которая покроет издержки производства». Мы полностью
согласны с мнениями ученых: Ф. Котлера, Ю.А. Цыпкина, А.Н.
Люкшинова и более того уверены, что несмотря на повышение
значимости неценовых факторов считаем, что цена всегда была
основным фактором, определяющим выбор покупателя. Поэтому в
функциональной
организационной
структуре
управления
маркетингом
в
сельскохозяйственных
предприятиях
нами
предусмотрен отдел ценообразования.
Мнение по поводу значимости цены, как одного из важных
элементов маркетинга, разделили и другие ученые – Ричард Л.Колз,
Джозеф Н.Ул. «Купля и продажа – это сердце маркетинга. Товары
проходят через многие руки, прежде чем попадут к конечному
пользователю, их собственник меняется несколько раз. При этом
каждый раз должен решаться вопрос о цене. Это значит, что
ценообразование составная часть маркетинга. Ценообразование
составляет главную часть маркетинговых исследований. Невзирая на
разные точки зрения по этому поводу, изучение маркетинговой
деятельности и цен идет рука об руку» .
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Специалисты-маркетологи отдела ценообразования должны на
высоком уровне разбираться в вопросах ценовой политики,
рассматривающие следующие проблемы:
установление цен на товары;
подходы к проблеме ценообразования;
политика снижения или повышения цен.
Служба маркетинга, по нашему убеждению, на всех уровнях
управления должна уделять самое серьезное внимание вопросам
планирования.
Планирование — процесс определения целей, стратегий, а также
мероприятий по их достижению за определенный период времени
исходя из предложений о будущих вероятных условиях выполнения
плана [14].
Поэтому в разработанной нами схеме функциональной
организационной структуры управления маркетингом предусмотрен
отдел маркетингового планирования.
Служба маркетинга отдельного предприятия должна разработать
обычно как стратегический (долгосрочный) план маркетинга, так и
тактический (текущий) план на один год.
Вообще
предприятия
любого
типа,
осуществляющие
переориентацию своей работы на маркетинг должны реализовать
шесть групп мероприятий:
- организационные (внесение соответствующих изменений в
структуры и методы управления предприятием);
- административно-правовые (административное закрепление
вновь организованных функциональных отделов и групп);
- разработка положения о каждом созданном отделе;
- распределение обязанностей каждого работника;
- внесение соответствующих изменений в устав предприятия;
- разработка рекомендаций маркетинговой деятельности.
Одним из важнейших задач деятельности хозяйства является
выявление резервов увеличения производства продукции. Например, в
растениеводстве увеличения производства продукции можно достичь
за счет улучшения структуры посевных площадей; использование
возможностей получения двух урожаев в год.
Анализ показывает, что в 2009 году было производство зерна на
2330 центнеров или на 114,2% больше, чем в 2001 году. Необходимо
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отметить, что за счет роста посевной площади под рис, его
производство в 2009 году увеличилось на 326 центнеров. Поскольку
хозяйство специализируется, в основном на производстве хлопка-сырца,
поэтому в 2009 году его производство составило на 13995 центнеров
больше, чем в 2001 году. Что касается производства бахчевых
культур, то здесь результат превзошел все ожидания. В 2009 году
производство бахчи составило 524 ц, то есть на 450,2 ц больше, чем в
2001 году. Производство молока в 2008 году оказалось больше на 12,6
ц, чем в 2001 году.
Вышеизложенные показатели не показывают полную картину
эффективности внедрения маркетинговой службы, поэтому нами был
проведен анализ маркетинга продукции в хозяйстве.
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В сложившихся современных рыночных условиях динамичное
развитие финансово-хозяйственной деятельности организаций
базируется на принципе финансового самообеспечения. То есть
главная цель хозяйственной деятельности каждой организации - это
получение прибыли.[3]
Однако прибыль, в силу того, что она является только
стоимостным показателем результата финансово-хозяйственной
деятельности, не может комплексно охарактеризовать результаты
деятельности организации. Для этого необходимо также оценить
показатели эффективности деятельности, одним из таких показателей
и является рентабельность [1]
Оценку и анализ прибыли и рентабельности проведем на
примере отчетности за 2011 -2012 годы,
в организации по
производству мебели ООО «Компания БиГ».

Анализ прибыли начнем с горизонтального анализа.
Данные анализа показали, что в 2012 году по сравнению с
предыдущим периодом сложилось весьма благополучное положение с
темпами роста и абсолютным приростом основных показателей,
характеризующих
финансовые
результаты
деятельности.
Проведенный анализ показал, что выручка в 2012 году увеличилась на
8,76 % по сравнению с прошлым годом. Себестоимость возросла на
5,87 %. Значительно увеличилась прибыль от продаж. Рост прибыли
от продаж обусловлен более высоким темпом роста выручки по
отношению к темпу роста себестоимость. На рост еще одного
показателя – прибыли до налогообложения, благоприятно повлияло
уменьшение прочих расходов. Их величина снизилась почти на 70 %.
Следует отметить, что в 2012 году организация имела расходы в виде
штрафных санкций. В результате, чистая прибыль в 2012 году
увеличилась более чем в три раза.
На следующем этапе дадим оценку структуры показателей
прибыли и ее изменений в динамике. Вертикальный анализ прибыли
показал рост, в 2012 по сравнению с 2011 годом, удельного веса всех
видов прибыли по отношению к выручке. Удельный вес
себестоимости проданной продукции сократился в 2012 году до 96,88
% по сравнению с 99,53 % в прошлом году. За счет снижения доли
себестоимости в выручке, удельный вес прибыли от продаж возрос на
2,65 %. Снижение удельного веса прочих расходов положительно
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повлияло на величину налогооблагаемой прибыли. Результатом
увеличения удельного веса вышеприведенных показателей прибыли
стало увеличение удельного веса чистой прибыли в 2012 году до 1,6
%.
Для того чтобы наглядно увидеть разницу между суммой
выручки и полученной прибыли в обоих периодах построим
диаграмму. Полученный результат представлен на рисунке 1.
Однако как отмечалось ранее, для оценки эффективности
деятельности
работы
организации
недостаточно
значения
стоимостного показателя прибыли, поэтому далее рассмотрим
показатели эффективности деятельности.

Рис. 1. Структура
2011-2012 году

выручки

ООО

«Компания

БиГ»

в

Различают
обобщающие
показатели
эффективности,
характеризующие эффективность работы организации в целом и
частные показатели эффективности, характеризующие уровень
использования отдельных видов ресурсов и средств.[2]
Значение обобщающих показателей эффективности финансовохозяйственной деятельности ООО «Компания БиГ» в отчетном году
по сравнению с предыдущим потерпели значительные изменения. Так,
рентабельность всего капитала в 2012 году увеличилась почти на 50%.
Однако
данное
увеличение
нельзя
считать
однозначно
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положительным, т.к. расчет рентабельности собственного капитала
свидетельствует о снижении доли чистой прибыли на 1 рубль
собственных средств, т.е. рентабельность собственного капитала
увеличилась только за счет использования заемных средств
Показатель рентабельности продаж в отчетном году увеличился более
чем в 6 раз. Рост показателя вызван высоким темпом роста прибыли
от продаж. Темп роста прибыли от продаж превысил темп роста
выручки, за счет чего и привел к увеличению показателя
рентабельности продаж. Так, в 2012 году согласно показателю
рентабельности продаж, на единицу объема продаж приходится 3,11 р.
прибыли, что на 2,64 рубля
больше показателя 2011 года.
Рентабельность затрат в 2012 году имела достаточно высокий рост.
Высокий рост показателя в 2012 году вызван более высоким темпом
роста прибыли от продаж по сравнению с темпом роста затрат на
производство и реализацию продукции. Очевидно, что в 2012 году
удалось сократить себестоимость реализованной продукции и при
этом увеличить объем продаж.
Таким образом на основе обобщающих показателей
деятельности ООО «Компания БиГ», на основании отчета о
финансовых результатах, можно сделать вывод об увеличении
эффективности деятельности организации. Однако, данные
бухгалтерского баланса свидетельствуют о высокой зависимости
организации от заемных источников средств.
Для более детального изучения эффективности деятельности
проанализируем частные показатели. Значения данных показателей
приведены на рисунке 2
Частные показатели, дали более глубокую оценку причин
изменения эффективности деятельности в отчетном году.[2] Падение
значения коэффициента устойчивого роста составило 10%. Снижение
произошло из-за того, что в отчетном году чистая прибыль росла
более медленными темпами по сравнению с темпом роста стоимости
капитала организации.
Рост показателя рентабельности инвестиций вызван более
быстрым темпом роста прибыли до налогообложения, по сравнению с
темпом роста вложений.
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Рис. 2. Обобщающие показатели эффективности деятельности
ООО «Компания БиГ».
Показатели рентабельности ресурсного типа, такие как
рентабельность оплаты труда и рентабельность внеоборотных активов
показали в 2012 году положительную динамику. Рост обусловлен тем,
что чистая прибыль растет более быстрыми темпами, чем значение
данных показателей.
Таким образом, на основании оценки обобщающих и частных
показателей можно сделать вывод, что организация в 2012 году стала
функционировать более эффективно, однако для достижения
наилучших показателей организации необходимо увеличивать массу
прибыли, так как несмотря на увеличение выручки доля чистой
прибыли в ней достаточно низка.
Приоритетными направлениями увеличения величины прибыли
в современных условиях являются: увеличение объема выпуска
продукции; снижение запасов готовой продукции; повышение цен на
товары; снижение себестоимости продукции; оптимизация структуры
затрат; повышение доли высокорентабельной продукции.[3]
В качестве мероприятия по увеличению массы прибыли
предлагается увеличить объем продаж. Для этого предлагается
осуществить мероприятия по расширению географического сегмента,
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а именно осуществлять доставку мебели в близлежащие районы.
В результате проведения данного мероприятия, за месяц работы,
удалось реализовать 20 единиц мебели и доставить продукции
жителям данных населенных пунктов. Помимо приобретения мебели,
клиенты
ООО
«Компания
БиГ»
воспользовались
также
дополнительными услугами. Расчет планируемой валовой прибыли в
результате расширения географического сегмента представлен в
таблице 3.
Таблица 3
Расчет планируемой прибыли от продаж
Показатель
1. Выручка
2. Себестоимость
3.Валовая
прибыль

До
мероприятия
тыс.руб.

После
мероприятия,
тыс.руб.

Δ,
тыс.руб.

Темп
роста,
%

186 607
180 792

186 802
180 946

195
154

100,1
100,08

5 815

5 856

41

100,7

Первый месяц работы организации по доставке продукции в
отдаленные районы позволил увеличить валовую прибыль на 41
тыс.руб. Темп прироста выручки составляет достаточно невысокую
величину 0,1%. Однако даже небольшое увеличение продаж в данные
районы свидетельствует о заинтересованности покупателей в
предоставлении данной услуги. Важным является тот факт, что
выручка растет более быстрым темпом, чем себестоимость, а значит
затраты организации окупаются. Таким образом, можно сделать
вывод, что ООО «Компания БиГ» имеет резервы увеличения прибыли,
и может функционировать еще более эффективно.
Следовательно, на основании проведенных расчетов можно
сделать вывод, что увеличение финансовых результатов напрямую
влияет на эффективность деятельности организации в целом, так как
именно прибыль соотносится с затратами и ресурсами. Руководителям
и менеджерам организаций необходимо искать новые пути
увеличения финансовых результатов для достижения высоких
показателей эффективности деятельности.
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СЕК’ЮРИТИЗАЦІЯ АКТИВІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ
УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ
У статті розглядаються основні аспекти сек’юритизація як одного з
ефективних методів управління проблемними кредитами. Проаналізовано етапи
розвитку сек’ютеризації з 70-х років ХХ ст. і до сьогоднішнього дня. Досліджено
різні погляди бачення процесу сек’ютеризації вітчизняними та зарубіжними вченими
та її вплив на економіку.
Ключові слова: сек’юритизація, активи, цінні папери, фінансування,
безнадійні кредити.
The article discusses the main aspects of securitization as an efficient management
of problem loans. The stages of development of sek'yuteryzatsiyi 70 th century. to this day.
Different views of the vision process sek'yuteryzatsiyi domestic and foreign scholars and its
impact on the economy.
Keywords: securitization, assets, securities, finance, bad credit.
В статье рассматриваются основные аспекты секьюритизациb как одного из
эффективных методов управления проблемными кредитами. Проанализированы
этапы развития секьютеризации с 70-х годов ХХ ст. и до сегодняшнего дня.
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У будь-якому суспільстві, у його ланках та сферах періодично
трапляються економічні кризи, які загрожують існуванню всієї
держави. Найбільш актуальними питаннями, які постали в ХХІ ст. є
подолання кризових явищ в банках та масового неповернення
позикових коштів юридичними і фізичними особами. Таке явище в
сучасній літературі отримало назву проблемні кредити у портфелях
банків. Ця ситуація призводить до негативної фінансової діяльності
банків та стримування кредитування економіки в цілому. Проблемні
кредити є негативним явищем в економіці, і вони заважають
нормальному розвитку банківської системи. Одним із методів
подолання даної проблеми є відносно новий для української
економіки механізм сек’юритизації, але потребує глибокого вивчення
з метою його адаптації до вітчизняної економіки.
Проблемам подолання проблемних кредитів та теоретичним
аспектам сек’юритизації активів присвячені праці таких дослідників
як П. Алі, В. К. Бансала, Дж. Барта, Х. П. Бера, Г. Гортона,
Е. Девідсона, Т. Джеймс, А. А. Джобста, В. Катари, Д. О. Кейна,
О. Ковальова, Н. Б. Косарєва, М. Коха, Т. Ц. Лікснер, С. В. Мальцева,
Д. Ф. Маршалла, Р. С. Ніла, М. Райко, В. Роббе, П. Роуза, Дж. Сінке,
Д. Скработа, О. М. Сохацької, Ю. Е. Туктарова, Ф. Д. Фабоци,
Г. Фонбаера, С. Фроста, В. А. Фурсової, Н. Шелудько,
О.В. Яблонської інші. У їх працях закладені теоретичні основи
механізму сек’ютиризації активів, дослідження цього процесу та його
особливостей. Поняття сек’ютиризації активів входить в коло
інтересів Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародного
валютного фонду, Базельського комітету з питань банківського
нагляду тощо.
Метою дослідження є визначення теоретичних аспектів
сек’юритизації як ефективного механізму управління проблемною
заборгованістю.
На сьогоднішній день існує велика кількість методів управління
з проблемною заборгованістю в Україні, таких як:
- зниження відсоткової ставки;
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- пролонгація кредиту;
- реструктуризація кредиту;
- використання послуг колекторських фірм;
- припинення кредитних відносин із позичальником;
- «кредитні канікули»;
- судовий позов про стягнення боргу.
В світовій практиці широко використовують такий метод як
сек’юритизація, але в Україні недостатньо приділено увагу сутності
сек’юритизації, що призводить до труднощів та непорозумінь. Це
спричинено відсутністю спеціальної законодавчої бази та
регулювання податкового законодавства.
У науковій літературі єдиного підходу до цього визначення
немає. Багато вчених розглядають цей процес по-різному і існує
декілька думок з цього приводу (табл. 1).
Таблиця 1
Трактування поняття сек’юритизація
Автор
Суть
Ю. Туктаров [8],
Перетворення фінансових активів у цінні
І. Е. Гольченко [3],
папери.
С. Ф. Голов [2]
Угоди, в яких банки використовують
похідні цінні папери з метою передати
О. Чуб [9],
ризик неповернення кредиту банкам,
Р. С. Квасницька[4]
страховим компаніям та іншим третім
особам.
Випуск структурованих іпотечних цінних
Світовий банк
паперів
О. Селіванівський [6], Фінансування або рефінансування активів
О. В. Тригуб [7]
підприємства
Інноваційна політика фінансування, при
Х. Бер [1],
якій пул активів списується з балансу
Р. С. Нілл
банку та передається юридичній особі, що
здійснює його грошовому ринку
Таким чином, характеризуючи сутність сек’юритизації можна
сказати, що вона є перетворенням одних зобов’язань в інші.
Батьківщиною сек’ютиризації, як вважають вчені, є США. Адже
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вперше саме там з’явилося це поняття ще в 1977 р. і ввів його голова
іпотечного департаменту Льюіс Раніері, який порекомендував
репортеру Wall Street Journal Анн Монро застосувати це визначення в
статті про купівлю на первинному ринку цінних паперів з наступним
їх перепродажем інвесторам.
Основними факторами, які підштовхнули вчених до розгляду
сек’юритизації, як інструменту управління проблемними кредитами
стали відсутність пропорційності у розподілі фінансових ресурсів. Це
проявилося у тому, що більш розвинені райони мали велику кількість
фінансових ресурсів, а менш розвиненим – ресурсів не вистачало і
вони потребували додаткового вкладення коштів [2].
Якщо розглянути історію сек’юритизаційного механізму, то
його умовно можна поділити на 3 етапи (табл. 2).
Отже, як бачимо, се’кюритизація у США та європейських
країнах пройшла досить великий шлях, починаючи з подолання
нерівномірності фінансових ресурсів і аж до її прискореного росту.
Таблиця 2
Етапи розвитку сек’юритизації в США та Європі [1]
Етап
І етап –
Виникнення
(1968-1985)
II етап –
Розширення
списку активів
(1985-1990)
III етап –
Міжнародна
сек’юритизація
активів (1990 –
сучасний час)

I етап – Ейфорія
(1987-1993)

Сутність етапу
США
Підтримання органами влади сек’юритизації іпотеки
для того, щоб подолати нерівномірність розподілу
фінансових ресурсів
Фінансові організації почали долучатися до процесу
сек’юритизації та відбулося збільшення списку
активів, які можна сек’юритизувати
Сек’юритизація поширилась на інші країни, цінні
папери США почали передаватись за кордон і там
підлягали сек’юритизації
ЄВРОПА
Велика кількість науковців, оцінивши сек’юритизацію
активів в США, прогнозували її швидкими темпами.
Великі банки Європи почали створювати специфічні
лабораторії з ціллю дослідження методики цього
процесу та розробки її нових підходів
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Продовження табл. 2

II етап – Вихід з
ейфорії
(1993-1995)

III етап – Ріст
сек’юритизації
(1995 – XXI ст.)

Низькі темпи впровадження сек’юритизації активів,
незважаючи на позитивні пророкування аналітиків.
Причини були різні, починаючи з того, що Європа не
мала досвіду проведення такого механізму, закінчуючи
тим, що країни Європи не були одним цілим, а
складалися з держав, що мали різні податкові системи,
різні підходи до введення бізнесу тощо. Таким чином
країни понесли б великі витрати, адже для кожної
потрібно було розробити нанотехнологію з тими чи
іншими відмінностями.
Прискорений ріст, а конкретніше поширення
сек’юритизації
в
різних
містах,
збільшення
оригінаторів та оновлення законодавчої бази.

Сек’юритизація впливає на розвиток світових фінансових
ринків, що в свою чергу приводить до появлення нових активів.
Механізм сек’юритизації допомагає збільшити кредитні та фондові
ринки, об’єднанати їх, розширити види цінних паперів, що
випускаються для залучення фінансових ресурсів за допомогою
випуску цінних паперів. Це найдешевший метод у порівнянні з
іншими, адже емітент випускає цінні папери з нижчою ставкою
порівняно з ставкою по довгостроковим кредитам.
Сек’юритизація забезпечує джерела залучення коштів для
розвитку економіки, надійність ринків в кризових ситуаціях, а також
скорочення дефіциту бюджету.
З вищевикладеного можна зробити висновок, що сек’юритизація
має ряд переваг і є ефективним фінансовим механізмом. Негативними
її сторонами є ризиковість, складність та значні фінансові ресурси,
пов’язані з реалізацією цієї операції між учасниками.
Для деяких розвинених країн, таких як США, Великобританія,
Японія, сек’юритизація протягом довгого часу була і є поштовхом до
росту економіки. Цінні папери залучені в процесі сек’юритизації та
забезпечені активами, в основному спрямовувались для економічного
зростання та привели ці держави на нову сходинку економічного
розвитку. В Україні можна було досягнути такої ситуації, але при
умові, що влада зрозуміє всі переваги цього процесу, прийме
відповідні законодавчі нормативи врегулює податкове законодавство.
387

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. 2014
Список використаних джерел:
1. Бэр Х.П. Секьюритизация активив: секьюритизация финансовых активов –
инновационная техника финансирования банков [Текст] / Х.П. Бэр. – М.: Волтерс
Клувер, 2006. – 624 с.
2. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність за міжнародними
стандартами [Текст] / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. – Х.: Фактор, 2007. – 976 с.
3. Гольченко І.Е. Сек’юритизація як один із способів удосконалення діяльності
банків: перспективи застосування світового досвіду в Україні / І.Е. Гольченко //
Вісник Української академії банківської справи. – 2003. – № 2. – C. 44-48.
4. Квасницька Р.С. Використання механізму сек’юритизації для забезпечення
фінансової стійкості та безпеки банків / Р. С. Квасницька // Сталий розвиток
економіки. – 2009. – С. 145 – 148.
5. Кишакевич Б.Ю. Управління кредитним ризиком через сек’юритизацію
активів банку / Б.Ю. Кишакевич // Економічний простір. – 2008. – № 11. – С. 117-125.
6. Селивановский А.С. Правовые риски ипотечного агента / А. С.
Селивановский // Хозяйство и право. – 2005. – №8. – С. 9-10.
7. Тригуб О.В. Сек’юритизація іпотечних активів: світовий досвід та
перспективи впровадження в Україні / О.В. Тригуб // Економіка та держава. – 2009. –
№ 1. – С. 27-30.
8. Туктаров Ю.Е. Синтетическая секьюритизация / Ю. Е. Туктаров // Рынок
ценних бумаг. – 2007. №13. – С. 22-28.
9. Чуб О.О. До питання використання банками механізмів сек’юритизації
активів / О. О. Чуб // Банківська справа. – 2009. – № 3(87). – С. 69-70.

УДК 005.52:303.7
Кривицкая К.В.,

к.э.н.
УО «Белорусский государственный экономический университет»,
г. Минск
МЕТОДИКА АНАЛИЗА ОПЕРАЦИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В ПОЛЬЗОВАНИЕ
Одной из важнейших проблем в экономике в настоящее время является
повышение уровня рентабельности и увеличения прибыли.
В статье сделана попытка определить степень влияния использования
нематериальных активов — селекционных достижений на конечный финансовый
результат, как организации-правополучеля, так и организации-правообладателя.
Ключевые слова: анализ, нематериальные активы, селекционные
достижения, правообладатель, правопользователь, доход, расход, роялти.
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One of the major problems in the economy at the moment is to increase profitability
and increase profits.
The paper attempts to determine the effect of intangible assets - breeding
achievements on the final financial result as pravopoluchelya organization and
organization-holder.
Keywords: analysis, intangible assets, selection achievements, the right holder,
beneficiary of the right, income, expense, royalties.
Однією з найважливіших проблем в економіці в даний час є підвищення рівня
рентабельності і збільшення прибутку.
У статті зроблена спроба визначити ступінь впливу використання
нематеріальних активів - селекційних досягнень на кінцевий фінансовий результат,
як організації-правополучеля, так і організації-правовласника.
Ключові слова: аналіз, нематеріальні активи, селекційні досягнення,
правовласник, правокористувачів, дохід, витрата, роялті.

Увеличение доли нематериальных активов в бухгалтерском
балансе организации приводит к необходимости эффективного и
рационального их использования. Организации агропромышленного
комплекса могут получить дополнительный доход за счет
предоставления имеющихся в организациях нематериальных активов,
представленных селекционными достижениями, в пользование.
Вопросами разработки и обоснования методики анализа
нематериальных активов были посвящены работы таких экономистов
как А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев [5, 6], Л.А. Бернстайн
[2], Н.М. Балакирева [1], А.В. Казин [3], А.А. Турченко [4]. Между тем
проблема анализа селекционных достижений и предоставления их в
пользование не нашла должного отражения, что в некоторой степени
объясняется отсутствием необходимой информационной базы, как со
стороны бухгалтерской так и статистической отчетности.
Проблема анализа эффективности использования селекционных
достижений
является
актуальной
как
для
организаций
правообладателей, так и правопользователей.
Проведение
анализа
селекционных
достижений
как
используемых в своей деятельности, так и предоставленных в
пользование, необходимо для внутренних нужд организации, то есть
для целей управления. Под анализом селекционных достижений, в том
числе, предоставленных в пользование, для целей управления следует
понимать систему их комплексного анализа, характеризующегося
наличием цели его проведения, показателей и методики их расчета,
389

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. 2014

позволяющих
оценить
эффективность
их
предоставления,
сформированной информационной базой и результатом которого
является обоснование принимаемых управленческих решений.
Наиболее целесообразным является проведение анализа по
следующим блокам:
анализ структуры и динамики договоров, на основании которых
производится
предоставление
селекционных
достижений
в
пользование;
анализ доходов и расходов от предоставления селекционных
достижений в пользование;
анализ
финансовых
результатов
от
предоставления
селекционных достижений в пользование.
При
проведении
анализа
договоров,
связанных
с
предоставлением
селекционных
достижений
в
пользование
необходимо рассмотреть их динамику в стоимостном выражении,
изучить структуру заключенных договоров по направлениям
предоставления, видам предоставляемых в пользование активов,
срокам заключения договоров.
На основе ведения аналитического учета доходов и расходов,
связанных с предоставлением селекционных достижений в
пользование, формируется необходимая информационная база для
проведения анализа.
Путем исследования установлено, что показатели доходов и
расходов
различны
для
организации
правообладателя
и
правополучателя. Следовательно, проведение анализа доходов и
расходов от предоставления селекционных достижений в пользование
для организации правообладателя и правополучателя следует
осуществлять отдельно.
Доход организации правообладателя будет складываться из
паушального платежа, сумм роялти, сервисных платежей и штрафных
санкций (в случае только предоставления в пользование). При этом
суммы роялти, штрафных санкций и сервисных платежей
дисконтируются с целью учета фактора времени:
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где Дпредост — доход от предоставления селекционных
достижений в пользование, руб.;
Pпауш — паушальный платеж согласно договору, руб.;
n — периодичность уплаты роялти согласно договору;
Rol — величина роялти, подлежащая уплате согласно договору,
руб.;
t — срок на который заключен договор, лет;
r — ставка дисконтирования, %;
dсерв — величина сервисных платежей, руб.;
к — периодичность уплаты сервисных платежей согласно
договору;
Sh — величина штрафов, руб.
На практике возможна ситуация когда организацияправообладатель не только предоставляет в пользование имеющиеся
селекционных достижений, но и активно использует их в своей
деятельности. В данном случае величина общего дохода может быть
определена как сумма дохода, полученного от предоставления в
пользование, и дополнительно полученного от использования в
собственной деятельности.
Для
организации-правообладателя
важным
является
минимизации величины расходов, связанных с предоставлением
селекционных достижений в пользование. К таким расходам относятся
суммы, связанные с оплатой услуг посредника, регистрацией
договора, командировочные и другие, связанные с предоставлением в
пользование:
n

P
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t 1

где Р
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—
—
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общая
величина
расходов,
связанных
с
предоставлением селекционных достижений в
пользование;
расходы, связанные с регистрацией договора;
расходы, связанные с оплатой услуг посредников;
расходы, связанные с оплатой командировочных
расходов работников для контроля за соблюдением
выполнения условий договора;
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Рдр

—

другие расходы организации
предоставлением селекционных
пользование.

связанные
достижений

с
в

Если организация-правополучатель осуществляет только
предоставление в пользование полученных селекционных достижений,
то доход будет исчисляться аналогично как у организации
правообладателя при предоставлении в пользование.
При использовании-правополучателем в своей деятельности и
предоставлении другим организациям величина общего дохода
правополучателя будет исчисляться аналогично общему доходу
правообладателя.
Расходы организации-правополучателя, при использовании
только в свой деятельности, складываются из расходов в соответствии
с заключенным договором и величины дополнительных расходов,
связанных как с получением, так и использованием.
Для организации-правополучателя величина понесенных
расходов
соответствии
с
заключенным
договором
будет
соответствовать величине паушального платежа, сумм роялти,
сервисных платежей, штрафов.
Наиболее важным критерием, позволяющим оценивать
эффективность деятельности по предоставлению в пользование
селекционных достижений, является финансовый результат, который
проявляется через ряд показателей: прибыль от предоставления в
пользование, прибыль от их использования и уровень рентабельности.
Имеющиеся в настоящее время методики анализа финансовых
результатов невозможно полностью применить к анализу финансовых
результатов от предоставления селекционных достижений в
пользование.
Под прибылью от данного вида деятельности следует понимать
разность между полученными доходами и понесенными расходами,
связанными с предоставлением селекционных достижений в
пользование.
При проведении анализа финансовых результатов у
организации-правообладателя величина прибыли, полученная от
предоставления селекционных достижений в пользование без
использования их в своей деятельности, рассчитывается как разность
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между величиной доходов и расходов, полученных от данных
операций.
Если параллельно с предоставлением в пользование
селекционных достижений организация правообладатель осуществляет
их использование в собственной деятельности, то прибыль будет
рассчитана как сумма дохода, полученного от операций по
предоставлению селекционных достижений в пользование и
дополнительно полученной прибыли от использования селекционных
достижений в собственной деятельности уменьшенных на величину
расходов, связанных с предоставлением их в пользование.
Для организации-правополучателя под финансовым результатом
от использования полученных в пользование селекционных
достижений только в своей деятельности следует понимать разность
между величиной дополнительно полученного дохода по сравнению с
предыдущим периодом и величиной расходов, связанных с уплатой
сумм, причитающихся право обладателю.
Таким образом, проведение анализа селекционных достижений,
предоставленных в пользование, позволяет контролировать
эффективность их использования, как в целом, так и по направлениям,
а так же размеры влияния факторов на финансовый результат.
Предложенная методика экономического анализа селекционных
достижений, предоставленных в пользование, раскрывает механизм
формирования доходов и расходов; позволяет проводить
конструирование вариантов формирования финансовых результатов,
полученных от предоставления селекционных достижений в
пользование; а также количественно и качественно оценить факторы,
оказывающие влияние на динамику основных экономических
показателей. Информация, полученная в результате проведенного
экономического анализа, обеспечивает своевременность принятия
мер, направленных на повышение эффективности их использования.
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БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
В статті розглянуто основні принципи та проаналізовано інструменти
бюджетування, а також запропоновано інформаційні системи для постановки
бюджетування на підприємстві.
Ключові слова: бюджетування, система збалансованих показників,
трансформаційні інструменти, інструментарій бюджетування.
The article deals with the basic principles of budgeting and analysis tools, as well as
the proposed information system of budgeting for the company.
Keywords: Budgeting, Balanced Scorecard, transformation tools, tools budgeting.
В статье рассмотрены основные принципы и проанализированы
инструменты бюджетирования, а также предложены информационные системы
для постановки бюджетирования на предприятии.
Ключевые слова: бюджетирование, система сбалансированных показателей,
трансформационные инструменты, инструментарий бюджетирования.

Планування є ключовим засобом реалізації цілей. У нинішніх
умовах
планування
залишається
основоположною
ланкою
менеджменту. Прийняття управлінських рішень на передових
підприємствах неможливо без використання ефективної системи
стратегічного планування. Говорячи про короткострокові фінансові
плани, зазвичай використовують термін «бюджет».
Проблему бюджетування в системі управління підприємством
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розглядають у своїх дослідженнях і публікаціях як зарубіжні, так і
вітчизняні вчені: Атамас П.Й., Арчакова Е.А., Вахрушина М.А.,
Попова Л.В., Хорнгрен Ч.. Незважаючи на значні досягнення в теорії
та практиці бюджетування існують розбіжності щодо тлумачення
категорій бюджетування, недостатньо виокремлено його місце в
управлінні підприємством, вимагають подальшого розроблення
положення щодо вибору та застосування методів бюджетного
планування, послідовності розроблення бюджетів, їх контролювання
та регулювання.
Система бюджетів підприємства дає можливість менеджеру
заздалегідь оцінити доцільність управлінських рішень, найкращим
чином розподілити наявні кошти між підрозділами, визначити шляхи
розвитку співробітників і уникнути позаштатних ситуацій. Поряд з
терміном
«розробка
бюджетів» в
більшості
підприємств
застосовується поняття «бюджетування».
Бюджетування - це методика, що дозволяє підприємству у
відносно короткі терміни істотно поліпшити своє фінансове
становище [4].Основоположними положеннями, що виражають
головний зміст і спрямованість бюджетування, є його принципи. На
основі практичного досвіду і теоретичних досліджень у даній області
можна виділити наступні основні принципи: узгодження мети;
пріоритетності;
відповідальності;
сталості
цілей;
повноти;
безперервності; збалансованості; інформаційної реалізованості [6].
Принцип узгодження мети вимагає, щоб процес бюджетування
проходив одночасно і «зверху вниз», і «знизу вгору». Вище
керівництво повинно сформулювати основні цілі діяльності
підприємства і виявити шляхи їх досягнення. Повинні бути визначені
дії і фінансування всіх структурних підрозділів підприємства в рамках
досягнення намічених цілей.
Пріоритетність відносно завдання бюджетування повинна
забезпечувати використання дефіцитних коштів у найбільш вигідному
напрямку. Організація зобов'язана виключно уважно ставитися до
витрачання наявних у неї ресурсів. У бюджеті свідомо формується
напрям «основного удару», а витрати на інші напрямки скорочуються.
Принцип відповідальності концентрується виключно на
величинах, що піддаються впливу, передбачає передачу кожному
підрозділу відповідальності за виконання його частини бюджету
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разом з повноваженнями втручатися у разі потреби в розвиток
ситуації з відповідними коригуючими заходами.
Сталість цілей передбачає, що обрані базові величини не
повинні бути принципово змінені в перебігу контрольного періоду.
Правда, при настанні надзвичайних обставин від цього положення
можна відмовитися.
Принцип повноти відображає необхідність включення в процес
бюджетування показників, що впливають на фінансово-економічні
результати діяльності підприємства, та виключення з процесу
бюджетування показників, які не впливають на фінансово-економічні
результати діяльності підприємства, а також дублюючих даних.
Безперервність означає, що бюджетне планування має вестися
постійно.
Принцип збалансованості відображає потребу отримання
взаємопов'язаних планів, заснованих на різного виду ресурсів, якими
реально володіє підприємство.
Використання обчислювальної реалізованості вимагає, щоб
кошти технічного та математичного забезпечення дозволяли
практично реалізувати систему бюджетного планування.
Інформаційність реалізації вимагає, щоб при управлінні
використовувалася інформація, що має достатню при прийнятті
управлінських рішень точність, а також передбачає наявність вільного
доступу до інформації, необхідної для цілей бюджетування.
Наведені принципи бюджетного планування діяльності
структурних підрозділів і всього підприємства необхідно
впроваджувати в цілях економії фінансових ресурсів, скорочення
непродуктивних витрат, більшої гнучкості в управлінні і контролі за
собівартістю продукції, а також для підвищення точності заданих
бюджетних показників.
Бюджетування займає центральне місце серед інструментів
системи управлінського обліку і націлено на підвищення ефективності
роботи підприємства. В управлінському обліку підприємства
реалізація бюджетування здійснюється за допомогою його
інструментарію
[7].
У
роботах
вітчизняних
дослідників
інструментарій бюджетування не має яскраво вираженої однозначної
концепції його складових і формується під впливом індивідуального
сприйняття ролі і кінцевих результатів бюджетування в системі
396

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. 2014

управлінського обліку відокремленої господарської одиниці.
Представляється
доцільним
наявність
діючих
в
системі
управлінського обліку інструментів бюджетування відповідно з
логічною послідовністю їх практичного застосування представити
чотирма взаємопов'язаними блоками [2]:
1. Передцільові інструменти (загального призначення) прогнозування. Передцільові інструменти утворюють наукову базу
для формування обгрунтованих суджень про тенденції, взаємозв'язки і
динаміку розвитку окремих процесів і явищ макро- і мікросередовища
економічного суб'єкта, що чинять пряму дію на ухвалення
управлінських рішень.
2.
Цільові
інструменти
інструменти
стратегічної
спрямованості, система збалансованих показників (СЗП). Цільові
інструменти сприяють утворенню комплексу цільових показників,
взаємозв'язаних по лінії чинник - цільовий показник - захід - результат
і що відбивають ключову концепцію економічної одиниці в
народногосподарському комплексі.
3. Трансформаційні (тактичні) інструменти - варіативність,
сукупність форматів бюджетів, балансування, СЗП. Ці інструменти
складають основну ланку інструментарію бюджетування. Їх
функціональна значущість виражається в реалізації цільових
установок безпосередньо в результуючі показники через операційну
діяльність підприємства.
4. Результативні інструменти - СЗП. Інструменти цієї підгрупи
призначені для формування комплексної системи оціночних
показників забезпечення відповідності досягнутих результатів
декларованим цілям компанії.
Система збалансованих показників покликана забезпечити
взаємозв'язок стратегічних результатів і чинників їх досягнення,
встановлюючи і відстежуючи причинно-наслідкові зв'язки між ними,
розширює простір управлінського обліку, фокусує увагу на
обмеженому наборі показників, максимально інформативних для
стратегічної оцінки. Зрештою вона сприяє трансформації стратегічних
цілей розвитку підприємства в стратегічно орієнтовану систему
бюджетування, що виступає серйозним джерелом підвищення її
ефективності і конкурентоспроможності [10].
Основне завдання бюджетування полягає в розподілі фінансової
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відповідальності між керівниками підрозділів підприємства.
Бюджетування є найпоширенішим інструментом фінансового
контролю [3]. Проте навіть для невеликих підприємств складання
бюджетів без використання інформаційних технологій є важким
завданням.
Автоматизоване бюджетування дозволяє без залучення
програмістів і розробників здійснювати бюджетування з високою
мірою участі центрів відповідальності, підтримувати бюджетування
"згори", "знизу" і змішаний тип, будувати прогнози, виконувати аналіз
"що якщо", автоматизувати узгодження і затвердження бюджетів,
отримувати дані з облікових і інших систем, виконувати план-фактний
аналіз [5].
Значною популярністю на ринку користується фінансовий
органайзер серії "Тор-консультант". Він поєднує управлінську
технологію з повним набором оперативного управління, інструкцій і
коментарів по розробці і застосуванню конкретних бюджетних форм і
комп'ютерні програми, що дозволяють не лише автоматизувати усі
розрахунки по бюджетуванню, але при необхідності і змоделювати
адаптовану бюджетну схему для підприємств різних галузей
діяльності.
На українському ринку найбільш прогресивні управлінські
системи, які застосовуються також і у сфері бюджетування, пропонує
корпорація "Галактика".
Бюджетування в системі "Галактика" забезпечує виконання
наступних завдань : автоматична побудова консолідованих бюджетів
для будь-якої складної організаційної структури управління
підприємства (від холдингової структури до структури відділів і
підрозділів); забезпечення гнучкості бюджетування, що створює
можливості для формування і аналізу різних варіантів бюджетів;
формування планових показників бюджетів по оперативних планах
(наприклад, формування бюджету на основі календарних планів
договорів), формування фактичних показників бюджету в
автоматичному режимі на основі оперативних і бухгалтерських даних;
можливість одночасно агрегувати бюджет за різними об'єктами
(функціональними сферами, підрозділами), забезпечуючи таким
чином наскрізне матричне бюджетування. Корпорація "Галактика"
пропонує адаптовані програмні системи згідно сфер і видів діяльності.
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Галузеву систему "Галактика" використовують Nemiroff, "Київський
міський молокозавод № 3", "Союз Виктан" тощо.
НПП "Інформаційні технології", провідний український
розробник корпоративних інформаційних систем для великих і
середніх
промислових
підприємств,
пропонує
на
ринку
повнофункціональну систему "ІТ Підприємство", яка створює умови
для комплексної автоматизації діяльності усіх служб промислового
підприємства. Вона містить модуль "Фінансове і техніко-економічне
планування", який охоплює:
1) Бюджетування: бюджет доходів і витрат (бюджети
підрозділів, підприємства, видів діяльності), бюджет руху грошових
коштів, контроль бюджетів при виписці документів, автоматичний
розрахунок фактичних бюджетів; платіжний календар;
2) Фінансовий аналіз: фінансові коефіцієнти (ліквідності,
платоспроможності, фінансовій стійкості, діловій активності),
табличний і графічний аналіз;
3) Техніко-економічне планування: багатоваріантні розрахунки
собівартості і цін на продукцію, планування собівартості випуску,
розрахунок точки беззбитковості, аналіз об'ємів і номенклатури,
гнучке налаштування методик калькуляції.
Розроблені галузеві версії системи "ІТ Підприємство" для
підприємств машинобудівної і приладобудівної галузей (ВАТ "Завод
Киевпродмаш", ВАТ "Кременчуцький колісний завод", ВАТ
"Вінницький
завод
тракторних
агрегатів",
Луганський
машинобудівний завод імені А. Я. Пархоменко), металургії (ВАТ
"Єнакіївський металургійний завод"), фабрика "Світязь").
На вітчизняному ринку основною проблемою автоматизації
бюджетування є те, що програмна продукція безпосередньо пов'язана
з бухгалтерським обліком, а бюджетування, як відомо, базується на
даних управлінського обліку. Найбільш перспективним рішенням цієї
проблеми є поєднання бухгалтерських програм і програм
бюджетування з єдиною базою первинної документації відповідно до
організаційних цілей [1].
Прагнення працювати з максимальною економічною віддачею
примушує багато компаній реформувати як свою внутрішню
організаційну структуру, так і методи управління бізнесом, одним з
яких являється бюджетування. Бюджети охоплюють усі сторони
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господарської діяльності і включають планові і звітні (фактичні) дані.
Бюджетування - це процес планування майбутньої діяльності
підприємства, результати якого оформляються системою бюджетів.
Впровадження бюджетування допомагає створити цілісну і досить
ефективну систему управління.
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Стаття присвячена дослідженню методики управлінського обліку та аналізу
його практичного значення як ефективного інструменту для прийняття виважених
стратегічних управлінських рішень. Адже стратегічний управлінський облік враховує
зовнішні фактори макросередовища, орієнтований на облік невизначеності та
базується на стратегіях, які розробляє підприємство.
Ключові слова: стратегічний облік, інструментарій управлінського обліку,
бар’єри стратегічного планування, стратегічна прогалина.
To research methods of management accounting and analysis of its practical value
as an effective tool to make informed policy-making. After strategic management accounting
takes into account external factors macro-oriented account of uncertainties and is based on
strategies that develops enterprise.
Keywords: strategic accounting, management accounting tools, barriers strategic
planning, strategic gap.
Статья посвящена исследованию методики управленческого учета и анализу
его практического значения как эффективного инструмента для принятия
взвешенных стратегических управленческих решений. Ведь стратегический
управленческий учет учитывает внешние факторы макросреды, ориентирован на
учет неопределенности и базируется на стратегиях, которые разрабатывает
предприятие.
Ключевые слова: стратегический учет, инструментарий управленческого
учета, барьеры стратегического планирования, стратегическая пробел.

Ефективність діяльності підприємства в сучасних умовах
господарювання обумовлюється, в першу чергу, обґрунтованим
вибором та коректним формуванням стратегії його розвитку.
Управлінський облік, який традиційно був спрямований лише на
внутрішньогосподарське управління, в сучасних умовах все більшою
мірою передбачає аналіз діяльності з урахуванням довгострокових
цілей, використовує методи отримання інформації про вирішальні
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чинники успіху: якість, інновації, час тощо, що має надзвичайно
важливе значення для оптимізації стратегії розвитку підприємства.
Стратегічне управління в умовах глобалізації економіки
репрезентує новий напрям розвитку управлінського обліку, який,
покликаний забезпечити керівництво підприємства необхідною
інформацією для прийняття стратегічних управлінських рішень.
Проблемам
інформаційного
забезпечення
прийняття
стратегічних управлінських рішень присвячено роботи відомих
науковців – Б. Райана [12], С. Каплана [5], К. Друрі [4], К. Уорда [6],
В.С.Лень [7], Л.В. Нападовської [8], С.Ф. Голова [2], В.Р. Шевчука
[13], П.Й. Атамаса [1] та інших. Проте сьогодні не існує одностайності
щодо необхідності виокремлення стратегічного обліку, немає чіткого
підходу до розуміння його сутності та призначення.
Метою статті є визначення місця управлінського обліку в
системі стратегічного управління підприємством, створення
оптимальної моделі стратегічного планування на основі «стратегічної
прогалини», з урахуванням «бар’єрів» стратегічного планування, що
не дають змоги застосовувати систему стратегічного планування у
повному обсязі.
Стратегічне управління є достатньо складним процесом, який
передбачає врахування різноманітних факторів та використання
специфічних методів, що знаходяться в постійному розвитку.
Стратегічне управління - це управління підприємством, яке
спирається на людський потенціал, орієнтує виробничу діяльність на
запити споживачів, здійснює гнучке регулювання і своєчасні зміни,
які відповідають виклику з боку оточення і дозволяють добиватися
конкурентних переваг, що в результаті забезпечує стабільне
функціонування і розвиток підприємства, досягнення його цілей в
довгостроковій перспективі.
Стратегічний облік, як складова системи управління
підприємством і обліково-аналітичного забезпечення процесу
прийняття стратегічних управлінських рішень, призначений для
планування майбутньої стратегії й тактики функціонування
підприємства загалом та окремих стратегічних господарських центрів
відповідальності; вимірювання й оцінки ефективності господарювання
загалом та за окремими стратегічними господарськими центрами
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відповідальності на різних фазах життєвого циклу; коригування
керуючих впливів на хід реалізації вибраної стратегії [13, с.112-113].
Стратегічний облік варто розглядати як складову системи
стратегічного управління підприємством. Сам по собі облік не є
самоціллю та існує насамперед для того, щоб сприяти розробці і
впровадженню ділової стратегії, слугує засобом досягнення успіху у
бізнесі.
Але ж існує багато об’єктивних і суб’єктивних факторів, які не
дають змоги широко застосовувати систему стратегічного планування,
досягати високого ступеня обґрунтованості планів та забезпечувати
необхідний рівень їхнього виконання. Ці фактори можна згрупувати
таким чином:
- нерозвиненість теоретичних і методологічних засад розробки
взаємопов’язаної системи планів;
- неспроможність виробничо-управлінської системи сприймати
вимоги зовнішнього та внутрішнього середовища та адекватно
реагувати на них, застосовуючи систему стратегічного управління;
- низька кваліфікація керівників і персоналу планових служб, які
не знають сучасних методів планування або не вміють їх
застосовувати [3].
Крім того, існують деякі інші негативні фактори, які
визначаються як «бар’єри» стратегічного планування, що не дають
змоги застосовувати систему стратегічного планування у повному
обсязі без запровадження необхідних заходів (рис. 1).
Більшість зарубіжних підприємств використовують стратегічне
планування як інструмент досягнення високих економічних
показників у своїй діяльності: доходу, прибутку, рентабельності тощо.
Економічний аналіз можливостей еволюційного розвитку підприємства дає змогу розрахувати так звану нижню межу «стратегічної
прогалини», тобто показники діяльності, яких можна досягти на
основі трендів, що склалися у попередні періоди. Однак, як правило,
пасивна реєстрація та наслідування тенденціям не влаштовують
підприємства, які намагаються забезпечити своє прибуткове існування
в довгостроковій перспективі [10, с. 324].
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Бар’єри стратегічного
планування
Негативний досвід

Заходи щодо
подолання бар’єрів
Початок процесу
подолання бар’єрів
«згори»
Визначення існування
обмежень

Нерозвиненість теорії та
методів планування
Середовище

Небажання
встановлювати цілі та
розробляти стратегії

Встановлення
ефективних зв’язків
Ефективність
процесу
планування

Опір змінам

Участь усіх підсистем
підприємства у
плануванні
Контроль, аналіз
і вдосконалення

Обмеження
(матеріальні,час і
гроші)

Розробка
альтернативних
планів

Рис. 1. Бар’єри стратегічного планування та загальні заходи
щодо їх подолання
«Стратегічна прогалина» — це «поле стратегічних рішень», які
мають прийняти керівники підприємства для того, щоб перетворити
наявні тенденції (нижня межа «стратегічної прогалини») у належному
напрямку з метою досягнення потрібних параметрів розвитку
підприємства (верхня межа «стратегічної прогалини»). Такий підхід
робить акцент на приведення у відповідність «того, що можливо» з
«тим, чого треба досягти» (рис. 2).
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Рис. 2. Модель стратегічного планування на основі «стратегічної
прогалини» (складено на основі [9, с. 261])
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Поле стратегічних рішень може охоплювати широкий спектр
пропозицій щодо освоєння нових ринків, продуктів, додаткових
послуг, а також сприяння розвитку сильних і пом’якшення (усунення)
слабких сторін діяльності підприємства. Для цього використовується
весь арсенал моделей і методів обґрунтування стратегічних рішень,
які допомагають заповнити «стратегічну прогалину» [10, с. 324].
В умовах нестабільного зовнішнього середовища доводиться
проводити роботу в різних напрямках. Підприємства використовують
цей підхід тоді, коли освоєні напрямки діяльності не мають
потенціалу для забезпечення подальшого розвитку. Але для
українських підприємств він є прийнятним, оскільки кожному з них у
більшій або менший мірі необхідно переборювати тенденції
скорочення діяльності.
Таким чином, місце управлінського обліку в системі
стратегічного управління підприємством розкривається з трьох
позицій: по-перше, розвиток (удосконалення) управлінського обліку
на підприємстві можна розглядати як мікростратегію у виконанні
цілей стратегічного розвитку підприємства; по-друге, система
управлінського обліку акумулює дані, які в сукупності з інформацією
із зовнішнього соціально-економічного середовища формують
інформаційне забезпечення прийняття стратегічних рішень на
підприємстві; по-третє, методологічний апарат управлінського обліку
може використовуватися у формуванні інформаційної моделі системи
стратегічного управління – стратегічного обліку як симбіозу
принципів, методів та засобів акумулювання та обробки інформації
для цілей стратегічного управління.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
Досліджено взаємозв’язок між загальним рівнем конкурентоспроможності
регіону та технологічною готовністю регіону до модернізації економіки на прикладі
Західного регіону України. На основі проведеного аналізу визначено основні завдання
державного регулювання економіки.
Ключові слова: модернізація, конкурентоспроможність, інновації.
Investigated the relationship between the general level of competitiveness of the
region and the technological readiness of the region to modernize the economy as an
example of Western Ukraine. Based on the analysis the basic tasks of government regulation
of the economy.
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Исследована взаимосвязь между общим уровнем конкурентоспособности
региона и технологической готовностью региона к модернизации экономики на
примере Западного региона Украины. На основе проведенного анализа определены
основные задачи государственного регулирования экономики.
Ключевые слова: модернизация, конкурентоспособность, инновации.

В умовах розвитку світової кризи та орієнтації України на асоціацію
з високо конкурентним ринком країн ЄС особливого значення набуває
підвищення конкурентоспроможності української продукції, яке
неможливо без значних змін у структурі основних засобів підприємств, їх
оновлення та модернізації. У завданнях Державної програми розвитку
внутрішнього виробництва Кабінету міністрів України закріплено, що
модернізація промисловості входить до числа першочергових напрямів
діяльності Уряду [2].
Дослідженню питань модернізації та високотехнологічного
розвитку промисловості присвячено низку наукових праць вітчизняних
вчених зокрема О. Амоші, Я. Базилюка, О. Власюка, В. Гейця, Я. Жаліла,
Л. Дейнеко, Д. Крисанова, Л. Федулова та багатьох інших. Значний внесок
у дослідження здійснили також зарубіжні вчені: Ж. Азулай, А. Геза, С.
Дойл, Дж. М. Кейнс, Г. Моргентау, Ж. Нажельс, Дж. Най, Ж.-Ж.Руссо,
Р. Страйкер, Д. Фішер, В. Хагер та інші.
Метою статті є дослідження впливу інновацій та модернізації на
загальний рівень конкурентоспроможності в економіці країни на прикладі
Західного регіону України.
Модернізація та розвиток промисловості неможливі без значних
капітальних інвестицій в економіку України. За останній рік Україні
вдалося дещо покращити свої позиції за показником глобального індексу
конкуренто-спроможності Всесвітнього економічного форуму, посівши 73
місце серед 144 країн порівняно із 82 місцем серед 142 країн світу роком
раніше. Проте за індексом технологічного розвитку позиція України не
покращується (81 місце), її відносять до групи транзитивних країн, які
конкурують за допомогою низько-технологічних засобів виробництва та
мають низький рівень продуктивності праці, хоча наближаються до
середньотехнологічно розвинутих країн. Маючи у цілому непогані
потенційні передумови для інноваційного розвитку, Україна за індексом
інноваційності економіки посідає у зазначеному рейтингу 71 місце,
оскільки її економіка має низьку насиченість новітніми технологіями, а
обсяг та якість прямих іноземних інвестицій, що виступають важливим
джерелом трансферту технологій, знаходяться у вкрай незадовільному
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стані [4]. Розглянемо рейтинг конкурентоспроможності областей Західного
регіону України у 2012 році.
Таблиця 1
Індекс конкурентоспроможності областей
Західного регіону України у 2011-2012 рр.
2011

Регіон
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська
Львівська область
Україна
Рівненська область
Тернопільська область
Чернівецька область

2012

Індекс

Місце

Індекс

Місце

3,87
3,80
3,78
3,88
3,87
3,81
3,74
3,77

13
19
20
10
12
18
25
22

3,99
3,95
3,93
4,00
4,00
3,98
3,88
3,95

12
18
22
10
11
13
24
17

*сформовано за даними джерела: [3]

Як видно з рис. 1, існує певна залежність між індексом
конкурентоспроможності регіону та ВРП на душу населення у регіоні.
Низький рівень достовірності зв’язку зумовлений багатовекторним
впливом
окремих
складових
при
розрахунку
індексу
конкурентоспроможності.
30000

ВРП на душу населення

25000

y = 61733x - 226360
R2 = 0,2777

20000
15000
10000
5000
0
3,86

3,88

3,90

3,92

3,94

3,96

3,98

4,00

4,02

Індекс конкурентоспроможності

Рис. 1. Залежність між індексом конкурентоспроможності та
ВРП на душу населення у Західному регіоні України у 2012 році*
*розраховано на основі табл. 1 та [1]
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Розглянемо одну з найважливіших складових індексу
конкурентоспроможності, що обумовлює технологічну готовність
регіону до модернізації економіки. Згідно методики Фонду
«Ефективне управління» даний індекс містить оцінку впровадження
технологій на рівні компаній, доступність новітніх технологій, прямі
іноземні інвестиції та передача технологій з-за кордону, розвиток
інформаційно-комп’ютерних технологій [3]. Існує значний зв’язок між
Індексом технологічної готовності та Індексом конкурентоспроможності регіону, відтак рівень достовірності зв’язку дорівнює
близько 60% (рис. 2). Однак, якщо у загальному індексі
конкурентоспроможності показники областей наближені до середніх
показників в Україні, то за технологічною готовністю значно
відстають від загальноукраїнських показників, що може свідчити про
відставання областей регіону у питанні доступу до новітніх
технологій та їх отримання і перспективу зниження рейтингу регіону
у майбутньому (табл. 2).
Таблиця 2
Індекс технологічної готовності областей
Західного регіону України у 2012 році
Регіон
Значення показника
Україна
3,60
Львівська область
3,13
Волинська область
3,04
Закарпатська область
2,99
Чернівецька область
2,92
Івано-Франківська область
2,91
Рівненська область
2,88
Тернопільська область
2,83
*сформовано за даними джерела: [3]
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Індекс конкурентоспроможності

4,02
4,00
3,98
3,96

y = 0,3067x + 3,0475
R2 = 0,5875

3,94
3,92
3,90
3,88
3,86
2,80

2,85

2,90

2,95

3,00

3,05

3,10

3,15

Індекс технологічної готовності

Рис. 2. Залежність між індексом конкурентоспроможності та
індексом технологічної готовності у Західному регіоні України у
2012 році*
*сформовано на основі табл.1, табл.2
Таким чином, питання інноваційного розвитку, доступ до
новітніх технологій як всередині країни, так і з-за кордону мають
значний вплив на конкурентоспроможність регіональної економіки.
Водночас існує несприятлива тенденція до реалізації даних заходів у
Західному регіоні України, що, своєю чергою, формує негативні
тенденції стосовно конкурентоспроможності регіону. Одним із
основних завдань державного регулювання економіки має стати
посилення інформаційного та адміністративного впливу на питання
доступу регіональної промисловості до новітніх технологій та ресурсів.
Список використаних джерел:
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м. Київ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМ ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ
ВИТРАТ ЯК НАСЛІДОК ТРАНСФОРМАЦІЇ
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ
Досліджено вплив трансформації інституціонального середовища в Україні
на трансакційні витрати суб’єктів господарювання. Запропоновано методику
відокремленого обліку трансакційних витрат з метою покращення управління
витратами підприємства.
Ключові слова: інститут, інституціональне середовище, облік, опортунізм,
право власності, трансакційні витрати.
The effect of the transformation of the institutional environment in Ukraine on the
transaction costs of business entities. The method of separate accounting of transaction
costs in order to improve cost management company.
Keywords: institute, institutional environment, accounting, opportunism, ownership,
transaction costs.
Исследовано влияние трансформации институциональной среды в Украине на
трансакционные издержки субъектов хозяйствования. Предложена методика
обособленного учета трансакционных издержек с целью улучшения управления
затратами предприятия.
Ключевые слова: институт, институциональная среда, учет, оппортунизм,
право собственности, трансакционные издержки.

Розвиток і зростання економіки України в сучасних умовах
неможливі без створення ефективно функціонуючих інститутів, які
будуть впорядковувати взаємодію між економічними агентами та
сприяти вирішенню розподільчих конфліктів, що виникають у світі
обмежених ресурсів.
На сьогодні в Україні відбуваються події, які призводять до
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розмивання прав власності, що неминуче призводить до зниження
ринкової вартості активів та зростання трансакційних витрат у
суб’єктів господарювання. Саме тому так важливо забезпечити
стабільність існуючих інститутів та надійний захист прав власності.
Два біхевіоральні (поведінкові) припущення, як зазначає
О. Вільямсон, на які неодноразово посилається економічна теорія
трансакційних витрат впливають на рівень останніх – це обмежений
раціоналізм та опортунізм. За першим люди-агенти діють зумисне
раціональним, однак, обмеженим способом. За другим люди-агенти не
завжди виконують свої обіцянки, а відступають від букви і духу угоди
кожного разу, коли це відповідає їхній меті. Така дещо гнітюча риса
людської природи змушує учасників угоди пильнувати за небезпекою.
Щоправда, підозри та застереження можуть бути, і таки бувають,
надмірними. Однак здоровий погляд на опортунізм має суттєве
значення для розуміння мети, на досягнення якої спрямовані
комплексні моделі економічної організації [2, с. 393].
Опортунізм – це серйозне джерело «біхевіоральної»
(поведінкової) невизначеності в економічних операціях, якої б не
існувало, якби індивіди були цілковито відверті й чесні у своїх
спробах реалізувати індивідуальну перевагу або, навпаки, існували
цілковиті підпорядкування, самозречення та покора [2, с. 45-47].
Високий рівень трансакційних витрат спонукає менеджмент
суб’єктів господарювання шукати механізми управління ними, проте
для цього бракує достовірної інформації, оскільки не існує загально
визнаної методики обліку трансакційних витрат.
Дослідження теорії та методики обліку, контролю та аналізу
трансакційних витрат знайшли відображення у працях таких
науковців як О. П. Власенко, Н. В. Гордополова, В. М. Жук,
О. В. Замазій, Г. Г. Кірейцев, Н. Т. Лабинцев, І. Г. Панженська,
І. Б. Садовська, М. М. Шигун та ін.
Не зважаючи на значну кількість досліджень, не вирішеною
залишається проблема відображення трансакційних витрат як
окремого об’єкта обліку.
Метою дослідження є вивчення впливу трансформації
інституціонального середовища в Україні на рівень трансакційних
витрат та розробка методики відокремленого їх обліку.
Інститути, за визначенням Д. Норта, – це «правила гри» у
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суспільстві,
створені
людиною
обмежувальні
рамки,
які
організовують взаємовідносини між людьми. Відповідно, вони
задають структуру спонукальних мотивів людської взаємодії – чи то в
політиці, соціальній сфері або економіці. Інституціональні зміни
визначають те, як спільноти розвиваються в часі, і таким чином є
ключем до розуміння історичних змін [4, с. 17].
Сприятливі умови для економічної діяльності не може створити
один окремо взятий інститут. Для позитивного синергетичного ефекту
потрібна взаємодія декількох інститутів. У цьому контексті говорять
про інституціональне середовище або інституціональні умови
економічної діяльності.
Інституціональне середовище – це сукупність основоположних
політичних, соціальних і юридичних правил, які є базисом для
виробництва, обміну та розподілу [5, с. 555].
Потрібно
зазначити,
що
підвищення
ефективності
функціонування економіки за високої якості інститутів досягається,
перш за все, за рахунок зниження рівня трансакційних витрат.
Проте в Україні склалися умови, які призводять до збільшення
трансакційних витрат. Цьому сприяють такі фактори як зростання
невизначеності в економіці, зниження ефективності механізмів обміну
правами власності, опортунізм контрагентів внаслідок неефективної
системи судочинства та правопорядку тощо.
Права власності є набором певних можливостей для
використання об’єкта прав власності для одних осіб (які ними
володіють) та обмежень щодо використання іншими. Категорія
трансакційних витрат тісно пов’язана з теорією прав власності, яка
виводиться з проблеми обмеженості ресурсів. Ті ресурси, кількість
яких не обмежена, не стають об’єктом власності. З приводу їх
використання між людьми не виникають ринкові відносини, а отже і
трансакційні витрати.
С. Архієрєєв визначив трансакційні витрати як сукупність втрат,
що виникають при обміні правами власності, та витрат, спрямованих
на зменшення цих втрат [1, с. 22].
Уявлення про право власності як єдине ціле сьогодні
трансформувалося у сукупність прав, яка включає за А. Оноре 11
елементів:
1) право володіння, тобто виняткового фізичного контролю над
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річчю;
2) право користування, тобто особистого використання речі;
3) право керування, тобто рішення, як і ким річ може бути
використана;
4) право на дохід, тобто на блага, що виникають від
попереднього особистого користування річчю або від дозволу іншим
особам користуватися нею;
5) право на «капітальну вартість» речі відчуження, що
припускає право на споживання, зміну або знищення речі;
6) право на безпеку, тобто імунітет від експропріації;
7) право на перехід речі в спадщину або за заповітом;
8) безстроковість права власності;
9) заборона шкідливого використання, тобто обов’язок
утримуватися від використання речі шкідливим для інших способом;
10) відповідальність у вигляді стягнення, тобто можливість
відібрання речі на сплату боргу;
11) залишковий характер, тобто очікування «природного»
повернення переданих кому-небудь правочинностей після закінчення
строку передачі або у випадку втрати їх сили з будь-якої іншої
причини [6, с. 112-128].
При цьому чим ширшим є набір прав власності, які закріплені за
певним ресурсом, тим більшим є його цінність. У зв’язку з цим
важливою є специфікація прав власності.
Під специфікацією прав власності слід розуміти створення в тій
або іншій формі режиму винятковості використання речі. Він
припускає визначення суб’єкта, що володіє цим виключним правом,
об’єкта (стосовно якого відповідний набір правочинностей може бути
реалізований), механізму наділення правами їхньої передачі [5, с. 154].
Протилежним до процесу специфікації є розмивання прав
власності (attenuation). Під цим терміном розуміється практика
порушення винятковості прав власності, що призводить до зниження
цінності активу.
Чітка специфікація прав власності не тільки полегшує обмін, але
й дає змогу здійснювати заощадження й інвестиції, що сприяє
науково-технічному прогресу.
Трансакційні витрати з позицій обліку, на нашу думку, можна
визначити як накладні витрати, які забезпечують взаємодію
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підприємства із зовнішнім середовищем (контрагентами) з метою
здійснення трансакцій і включають витрати на пошук інформації,
проведення переговорів, укладання контрактів і забезпечення їх
виконання.
Проведені дослідження дають змогу стверджувати, що для
забезпечення
відокремленого
обліку
трансакційних
витрат
підприємства доцільно створити окремий синтетичний рахунок у
складі 9 класу рахунків з відповідними субрахунками. У межах даної
статті використаємо позначення 9х «Трансакційні витрати».
Рахунок 9х «Трансакційні витрати» – активний. За дебетом
відбувається нарахування витрат у кореспонденції з кредитом таких
рахунків, як 20 «Виробничі запаси», 13 «Знос (амортизація)
необоротних активів», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 65
«Розрахунки зі страхування» й інші. Загальна сума витрат, накопичена
на дебеті рахунка 9х «Трансакційні витрати», у кінці звітного періоду
буде повністю списуватися в дебет рахунка 79 «Фінансові результати»
[3, с. 93].
Для деталізації інформації про трансакційні витрати пропонуємо
до рахунку 9х «Трансакційні витрати» відкрити наступні субрахунки:
9х1 «Витрати на пошук інформації». У його межах на
аналітичних рахунках нараховуються витрати: з оплати послуг зв’язку
(пошта, телефон, інтернет), на передплату спеціалізованих видань, на
придбання прав доступу до баз даних і таке інше.
9х2 «Представницькі витрати». Відображатимуться витрати на
проведення переговорів, презентацій, прийомів, укладання контрактів
тощо.
9х3 «Витрати захисту прав власності та винагороди за
професійні послуги». Використовується для нарахування витрат на
врегулювання спорів у судових органах та інших витрат із захисту
прав власності. У межах цього субрахунку відображуються також
витрати за отримані юридичні, аудиторські, консалтингові й інші
подібні послуги.
9х4 «Організаційні трансакційні витрати». Відображуються
витрати на утримання підрозділів, які забезпечують здійснення
трансакцій (відділи маркетингу, зв’язків із клієнтами тощо).
9х5 «Витрати на проведення розрахунків». На аналітичних
рахунках цього субрахунку відображуються такі витрати, як плата за
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розрахунково-касове обслуговування й інші платежі за здійснення
розрахункових операцій.
9х6 «Податки, збори та інші передбачені законодавством
обов’язкові платежі». Нараховуються суми податків, зборів та інших
податкових платежів, які відображуються на рахунках обліку
накладних витрат.
9х7 «Втрати від опортуністичної поведінки». Обліковуються
втрати від невиконання умов контрактів, у тому числі безнадійна
заборгованість, штрафи, пені, неустойки тощо.
9х8 «Витрати на рекламу та дослідження ринку».
Обліковуються витрати з оплати наданих підприємству рекламних
послуг і витрати, здійснені на дослідження ринкової кон’юнктури.
9х9 «Інші трансакційні витрати». У межах даного субрахунку на
аналітичних рахунках відображують трансакційні витрати, які не
можна віднести на рахунки інших субрахунків із обліку трансакційних
витрат.
Зростання невизначеності в економіці України та розміру
тіньової економіки, схильність економічних агентів до опортунізму
свідчить про низьку якість інститутів в Україні та створює умови і
ризики збільшення непродуктивних трансакційних витрат у суб’єктів
господарювання. При аналізі витрат в сучасній економіці необхідно
змінювати акценти від витрат виробництва до соціальних і
трансакційних витрат.
Трансакційні витрати є інноваційним об’єктом обліку, аналізу і
контролю, які повинні відображуватися на окремому синтетичному
рахунку, що покращить інформаційне забезпечення управління
витратами підприємства.
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ПРОБЛЕМИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
У статті розкрито сутність поняття «транскордонне співробітництво»,
визначено роль транскордонного співробітництва регіонів України, висвітлено
проблеми, що гальмують розвиток єврорегіонів та запропоновано шляхи подолання
виявлених проблем.
Ключові слова: транскордонне співробітництво, єврорегіон, інтеграція.
This article deals with the essence of the concept of "cross-border cooperation", the
role of cross-border cooperation regions of Ukraine, highlighted the problems that hinder
the development of European regions and the ways to overcome the problems identified.
Keywords: cross-border cooperation, the Euroregion, integration.
В статье раскрыта сущность понятия «трансграничное сотрудничество»,
определена роль трансграничного сотрудничества регионов Украины, рассмотрены
проблемы, которые тормозят развитие еврорегионов и предложены пути
преодоления выявленных проблем.
Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, еврорегион, интеграция.

Транскордонне співробітництво є одним із важливих аспектів
регіональної політики України. Відносини українських регіонів із
закордонними партнерами сприяють формуванню цілої низки
ініціатив, що вирішують економічні, гуманітарні, соціальні, культурні
та інші проблеми.
На сьогоднішній день, транскордонне співробітництво займає
досить важливе місце як в системі пріоритетів соціально418
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економічного розвитку, так і в напрямку європейської інтеграції
України.
Питання транскордонної співпраці є надзвичайно актуальним
для України. Адже вона має кордони з багатьма державами і 19
областей України є прикордонними. Тому для цих
областей
транскордонне співробітництво є одним із пріоритетних напрямків
діяльності.
Проблемам транскордонного співробітництва присвячені роботи
М. Долішного, П. Бєлєнького, С. Писаренко, Н. Мікули, П. Луцишина.
Серед зарубіжних вчених, які досліджують транскордонне
співробітництво, слід назвати Г. Мюрдаля, Н. Косолапова, Р. Федана,
П. Ебергарда, І. Іванова, Т. Вертинську та інших. Ними обґрунтовано
категоріальний апарат транскордонного співробітництва, узагальнено
досвід діяльності транскордонних об’єднань країн Західної Європи,
вивчено вітчизняну практику участі прикордонних регіонів у
транскордонному співробітництві. Однак, аналіз економічної
літератури з проблем транскордонних зв’язків свідчить про
недостатнє дослідження теоретичних засад процесів активізації
транскордонного співробітництва, його особливостей, відсутність
методичного забезпечення оцінки результатів транскордонної
співпраці та
визначених шляхів активізації
транскордонного
співробітництва регіонів України.
Саме тому, нам необхідно розкрити суть та визначити проблеми
транскордонного співробітництва регіонів України, визначення і
вирішення яких дасть можливість транскордонним регіонам України
бути сильними та конкурентоспроможними.
Транскордонне співробітництво у Європі почало активно
розвиватися в 50-х роках після Другої Світової війни, коли
представники багатьох прикордонних регіонів зустрічалися для
обговорення можливості ліквідації кордонних бар’єрів та подальшого
розвитку транскордонної співпраці. Основою цьому перед усім стала
потреба покращення життєвого рівня населення, бажання стабільного
миру, усунення непотрібних обмежень, а також інших факторів, які
спричинили роз’єднання людей та організацій в прикордонних
регіонах. Проте в деяких західноєвропейських країнах, як Греція,
Іспанія і Португалія транскордонна співпраця активізувалася лише з
80-х років завдяки серйозним політичним змінам, введенню
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демократичної системи та членству в Європейському Союзі.
Транскордонного співробітництва в сфері регіонального
розвитку, насамперед, передбачає переосмислення уявлень про
адміністративно-територіальний устрій країни, про жителів
прикордонних територіях, про розвиток цих територій, властивих їм
проблемах. Жителі прикордонних регіонів найчастіше виявляються в
досить невигідному положенні, випробовуючи на собі всі тяготи
обмежень, пов'язаних з пересуванням людей, товарів, ідей та послуг
[6, с.157].
Поняття транскордонного співробітництва було введено в обіг
на Мадрицькій конвенції 1980 року та протоколі №2 «До європейської
рамкової конвенції про ТКС». Згідно до цієї конвенції
«транскордонне співробітництво» визначається як будь-які спільні
дії, спрямовані на посилення та поглиблення добросусідських
відносин між територіальними общинами або властями, які
знаходяться під юрисдикцією двох або декількох договірних сторін, та
на укладання з цією метою будь-яких необхідних угод або досягнення
домовленостей [3].
Розвиток
такої
форми
міжнародного
співробітництва
здійснюється в межах транскордонних регіонів та характеризується
відповідними етапами розвитку, принципами, функціями акторів
транскордонного співробітництвами (рис. 1).
Все більша роль у міждержавних відносинах надається
регіонам. В зв’язку з цим, зростає значення транскордонного
співробітництва. Тому стан та перспективи транскордонного
співробітництва в Україні стає одним з важливих напрямів
європейської інтеграції, що здійснюється на регіональному рівні, і
починає посідати провідне місце у процесі формування її регіональної
політики.
Єврорегіон – це форма транскордонного співробітництва між
територіальними громадами або місцевими органами влади
прикордонних регіонів двох або більше держав, що мають спільний
кордон, яка спрямована на координацію їх взаємних зусиль і здійснення
узгоджених заходів у різних сферах життєдіяльності у відповідності до
національних законодавств і норм міжнародного права для вирішення
спільних проблем і в інтересах людей, що населяють його територію по
обидві боки державного кордону [5, с. 9].
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Складові системи транскордонного співробітництва
Суб’єкти
- місцеві та регіональні органи влади,
- органи влади національного рівня
- місцеві формальні і неформальні
інституції
транскордонного
співробітництва
- приватний сектор
- громадські організації

Принципи
- субсидіарності
- децентралізації
- партнерства
- програмування

Об’єкти
- транскордонні регіони
- прикордонні
господарські комплекси
- єврорегіони

Функції
- комплементарна
- функція сумісності
- розвитку зв’язків
регіонів

Завдання транскордонного співробітництва
- зміцнення взаємодії та безпеки
- спільне використання енергетичних ресурсів
- впровадження спільної стратегії охорони довкілля
- збільшення притоку іноземного капіталу
- реалізація спільних програм розвитку регіону
- розвиток спільної підприємницької діяльності та інформаційної
інфраструктури
- ефективне використання людських ресурсів шляхом взаємного
визначення їх професійної кваліфікації, створення єдиного ринку
праці

Рис. 1. Система транскордонного співробітництва [7]
На території України на сьогодні діють десять єврорегіонів:
Карпатський (1994 – Україна, Польща, Словаччина, Румунія,
Угорщина), Буг (1995 – Україна, Польща, Білорусь), Нижній Дунай
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(1998 – Україна, Молдова, Румунія), Дніпро (2003 – Україна, Росія,
Білорусь), , Слобожанщина (2003 – Україна, Росія), Верхній Прут
(2003 – Румунії, Молдови, Чернівецької області України), Ярославна
(2007 – Україна, Росія), Чорноморський (2008 – Азербайджан,
Албанія, Болгарія, Греція, Грузія, Молдова, Російська Федерація,
Румунія, Сербія, Туреччина, представлені на рівні міст, областей,
провінцій, країв, автономних республік, Україна (Одеська,
Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька області, Автономна
Республіка Крим, а також місто Севастополь)), Донбас (2010 –
Луганська область, Донецька область (Україна), Ростовська область
(Росія), Дністер (2012 – Вінницька область України, Сорокський,
Флорештський и Шолданештський райони Молдови) [4].
Особливістю транскордонного співробітництва України є те, що
воно відбувається не лише на кордонах України з країнами ЄС, а і на
кордонах з країнами, що не входять до складу ЄС – Росією,
Білорусією та Молдовою.
До основних проблем, які гальмують створення і розвиток нових
єврорегіонів належать [7]:
- розбіжності у європейському та національному законодавстві;
- недостатнє державне фінансування програм та проектів
розвитку єврорегіонів та транскордонного співробітництва;
- відсутність фахівців у галузі міжнародного та транскордонного
співробітництва;
- незначний рівень залучення підприємницьких структур та
недержавних установ до транскордонного співробітництва;
- відсутність аналізу результатів діяльності органів місцевого
самоврядування України в галузі транскордонного та міжнародного
співробітництва.
Існуючі проблеми потрібно розуміти, аналізувати і усувати.
Лише за таких умов можна досягти позитивних результатів від
зовнішніх зв’язків прикордонних регіонів України та отримати
бажаний соціально-економічний ефект.
Для ліквідації вище перелічених проблем можна запропонувати:
- гармонізувати законодавство України із європейськими
стандартами;
- будівництво нових і реконструкцію вже існуючих контрольнопропускних пунктів, створення умов для прискореного оформлення
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вантажних документів, модернізувати швидкісні та будувати нові
об’їзні дороги, залізничні колії, адже Україна є важливою транзитною
країною, на її території пролягають чотири європейські транспортні
коридори;
- розширити повноваження місцевих органів влади, надання
самостійності при вирішенні питань з регіонами сусідніх держав;
- підготовка кваліфікованих кадрів у сфері транскордонного
співробітництва;
- створення консультаційних центрів, з метою інформування
представників малого та середнього бізнесу щодо ведення
транскордонного співробітництва і здійснювали контроль за їхньою
діяльністю.
Вирішення цих проблемних питань у системі реалізації
регіональної політики в контексті європейського бачення визначає
перспективи розвитку транскордонного співробітництва України.
Фінансування окремих регіональних проектів і програм
співробітництва в рамках єврорегіонів здійснюється за рахунок коштів
місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.
Державна підтримка розвитку єврорегіонів може здійснюватися
шляхом:
- надання правової, інформаційної, методичної та організаційної
допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування щодо участі в транскордонному співробітництві та
розвитку єврорегіонів;
- фінансування в установленому порядку відповідних заходів за
рахунок коштів державного бюджету;
- участі у реалізації проектів, які підтримуються іноземними
державами та міжнародними організаціями;
- сприяння у залученні міжнародної технічної допомоги та
коштів спеціалізованих фондів міжнародних організацій.
Виконання Програми розвитку єврорегіонів дає змогу вивести
транскордонне співробітництво на якісно новий рівень, сприяє
інтеграції України до Європейського Союзу та розв'язанню нагальних
соціально-економічних, екологічних, транспортно-комунікаційних,
інших проблем розвитку прикордонних регіонів.
Транскордонне співробітництво є необхідним фактором
соціально-економічного розвитку прикордонних територій, визначає
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рівень економічного розвитку, розміщення продуктивних сил та
розвиток прикордонної господарської інфраструктури. Транскордонна
інтеграція сприяє вдосконаленню місцевого самоврядування,
підвищенню продуктивності праці і рівня життя населення
прикордонних територій, охороні навколишнього середовища.
Транскордонне співробітництво як форма кооперації є
необхідною складовою частина процесу європейської інтеграції і
ґрунтується передусім на співпраці прикордонних регіонів сусідніх
держав.
Стратегічна мета України в розвитку транскордонного
співробітництва в умовах безпосереднього сусідства з Євросоюзом
полягає в перетворенні цього виду (рівня) співробітництва на
додатковий ефективний канал майбутньої інтеграції країни до ЄС та
ефективного включення у світогосподарські зв’язки в умовах
глобалізації. Із розширенням Євросоюзу та наближенням його
кордонів до України особливої ваги набуває розвиток
транскордонного співробітництва із сусідніми державами – членами
ЄС та поступове переміщення інтеграційного процесу з центральних
органів виконавчої влади на органи місцевого самоврядування та
територіальні громади. Інтеграційні завдання значним чином
конкретно вирішуються й матеріалізуються саме на регіональному,
місцевому рівні. Регіональна і локальна інтеграція через
транскордонне співробітництво розширить базу включення України
до загальноєвропейських інтеграційних процесів.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНОГО МЕТОДА
УЧЕТА ЗАТРАТ И «СТАНДАРТ-КОСТИНГА»
В данной статье рассматриваются два метода учета затрат: нормативный
метод и «стандарт-костинг». Исследуются условия их зарождения и формирования,
приводятся сравнительный анализ присущих им особенностей.
Ключевые слова: метод учета затрат, калькулирование, нормативный
метод, «стандарт-костинг».
This article discusses two methods of cost accounting: standard method and the
«standard costing». We investigate the conditions of their origin and formation, provides a
comparative analysis of their intrinsic characteristics.
Keywords: method of cost accounting, calculation, regulatory method «standard
costing».
В даній статті розглядаються два методи обліку витрат: нормативний
метод і «стандарт-костинг». Досліджуються умови їх зародження та формування,
наводяться порівняльний аналіз притаманних їм особливостей.
Ключові слова: метод обліку витрат, калькулювання, нормативний метод,
«стандарт-костинг».

Учет затрат и калькулирование является одним из важнейших
направлений управленческого учета. Данный вопрос особенно
актуален в условиях рыночной экономики, когда перед
хозяйствующими субъектами встает вопрос об определении
эффективности их деятельности. Собственники и руководители
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субъектов экономики нуждаются в своевременной, актуальной и
достоверной информации о произведенных затратах и полученных
финансовых результатах. Поставщиком такой информации и является
управленческий учет.
Данная тема является настолько важной для практического
применения,
что
большинство
специалистов
в
области
управленческого учета затрагивают ее в своих исследованиях. Первые
размышления о необходимости выделения самостоятельной системы
информации об издержках производства были высказаны Г.
Эмерсоном.
Он
указывал
на
недостатки
традиционного
бухгалтерского учета, его неспособность предоставить текущую
информацию о затратах в любой необходимый момент времени, а
следовательно
и
оперативно
управлять
производственной
деятельностью организации. Заметный вклад в развитие этой идеи
также внесли Г. Гесс, Дж. Кларк, Дж. Гаррисон, Ч.Т. Хорнгрен, К.
Друри, Дж. Фостер и другие.
В настоящее время рассматриваемая тема достаточно
исследована и российскими учеными-экономистами. Так, Н.П.
Кондраков дает следующее определение метода учета затрат и
калькуляции себестоимости: «это совокупность способов (приемов)
регистрации, сводки и обобщения в учетных регистрах данных о
затратах на производство продукции и исчисления себестоимости (по
всей продукции в целом, по видам продукции и единицам
продукции)» [1].
Исследование взглядов отечественных и зарубежных ученых на
формулирование термина «метод учета затрат» позволяет определить
его как совокупность способов сбора информации о затратах по
носителям затрат или местам их возникновения, обработки и анализа
полученной информации. Конечная цель применения любого метода
учета затрат заключается в исчислении общего количества
использованных ресурсов и определении стоимости единицы
продукции, выполненной работы или оказанной услуги.
В сегодняшней практике применяются различные методы учета
затрат на производство и продажу продукции. Целесообразность
применения той или иной калькуляционной системы определяется:
особенностями вида деятельности экономического субъекта;
технологического процесса и длительности производственного цикла,
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если речь идет о промышленном предприятии; также свое влияние
оказывают и сложившиеся традиции учетного процесса.
В зависимости от оперативности включения затрат в
себестоимость выделяют метод учета фактических затрат и методы
учета нормативных затрат. При фактическом учете затрат
себестоимость определяется исходя из реально понесенных затрат, то
есть используемого их количества и стоимости.
Нормативный метод характерен для отечественной практики
управленческого учета. Сущность данного метода состоит в
исчислении фактической себестоимости на основе нормативной, в
основу которой закладываются различные нормы и нормативы по
расходу всех видов ресурсов.
Перед началом отчетного периода составляются нормативные
калькуляции исходя из действующих норм и нормативов затрат. В
конце отчетного периода рассчитываются отклонения (экономия или
перерасход) фактических затрат от нормативных, при этом
указываются причины и виновники перерасхода. Отклонения от норм
фиксируются с помощью системы «сигнальных документов», в
которых фиксируется количество ресурса, инициаторы перерасхода,
то есть место его возникновения. Используя эти данные, менеджеры
анализируют причины отклонения и принимают решения для их
устранения, в том числе может производиться изменение
действующих норм вследствие улучшения производственного
процесса [2].
Метод учета затрат «Стандарт-костинг» зародился в США в
начале 1920-х годов. Данный метод основывался на принципах
научного менеджмента, родоначальниками которого были Ф. Тейлор
и Г. Эмерсон, идеи которых способствовали развитию учета затрат по
нормам. Этими учеными было предложено разрабатывать различные
«стандарты», которые определяли ориентиры для планирования
производственного процесса таким образом, чтобы расход
потребляемых ресурсов (материалов и труда) был минимальным.
Последователи данного метода предлагали контролировать
соотношение фактических и стандартных затрат и следовать правилу:
произведенные расходы в количестве, превышающем принятые
нормативы, списываются на виновников их образования и не
включаются в производственную себестоимость.
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Наименование «стандарт-костинг» образовано от двух
английских слов. «Стандарт» означает количество необходимых
ресурсов в расчете на единицу продукции или товара. «Костинг» - это
удельные денежные затраты.
С помощью метода учета затрат «стандарт-костинг»
экономические субъекты могут осуществлять контроль над прямыми
издержками. Отличительной его особенностью является отражение в
учете запланированных показателей затрат, то есть расходы по
нормам и нормативам, а отклонения от них учитываются
обособленно.
Особенное внимание здесь уделяется детализированному учету
потерь и отклонений затрат и результатов. Учет затрат при методе
«стандарт-костинг» ведется с помощью специальных формул и
системы счетов учета отклонений [1].
С момента перехода российской экономики к рынку появилось
множество
переводных
изданий
зарубежных
авторов
по
управленческому учету. Некоторые отечественные авторы при их
переводе противопоставляют нормативный учет и метод «стандарткостинг», другие – выделяют характерные для каждого особенности и
различия между ними, но признают их родственными.
Например, В. Б. Ивашкевич говорит о необходимости понимать
неэдентичность этих двух методов. Он аргументирует свою позицию,
указывая на различность целей: «Учет по нормативам [то есть
«стандарт-костинг»] позволяет судить о том, какими должны быть
затраты на выполненный объем деятельности. Нормативный учет
затрат ставит конечной целью определение фактической
себестоимости всего товарного выпуска и отдельных видов
продукции. Учет затрат по нормативам предназначен для исчисления
предстоящих расходов».
Многие экономисты придерживаются мнения, что идея
российского варианта нормативного учета была заимствована у его
американского варианта «стандарт-костинга». Однако если обратиться
к истории, то выдающийся ученый в области учета Я.В. Соколов
приводит такие факты, что в России 15-17 веков применялись «нормы
заданий» для рабочих-крестьян. Также интересен тот факт, что Э.Э.
Фельдгаузен в конце 19 века предлагал на заводах и фабриках вводить
нормы, которые были бы действительны десять лет. Однако
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современники не оценили его идею, указывая на трудоемкости учета
вследствие возникновения разниц между нормами и фактическими
данными.
Заметный вклад в развитие нормативного учета в России внесли
Е.Г. Либерман и М.Х. Жебрак, которые изначально предлагали
документировать только разницу между плановыми и фактическими
затратами, то есть отклонения. Но на практике стало применяться
составление документов согласно фактическим данным, а также была
разработана схема учета затрат, характерная для данного метода,
которая подразумевает учет на трех счетах: плановые затраты на
производство, отклонения от плановых норм и изменения
утвержденных норм и расценок [3].
Нет сомнений, что изучение передового опыта зарубежных
предприятий оказало влияние на развитие отечественного
нормативного метода, но нельзя не учитывать и развитие учетной
мысли в России. Целесообразным будет сопоставить основные
положения
нормативного
метода
и
«стандарт-костинга»,
представленные в таблице 1.
Таблица 1
Сравнение основных положений нормативного метода и «стандарткостинга»
Сравнительный
признак
1
Условия
возникновения и
формирования

Цель применения

Нормативный метод

«Стандарт-костинг»

2
Командноадминистративная
экономика

3

Представляет собой
систему измерения
фактических величин
затрат при фактической
загрузке
производственных
мощностей
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Рыночная экономика
Дает возможность
спланировать и
проанализировать
различные уровни затрат в
зависимости от
загруженности
производственной
мощности
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Продовження табл. 1
Конечный
результат

Применяемые
счета учета

Способ
определения
суммы отклонений

Объект отнесения
отклонений

Применяемые
нормы и нормативы

На этапе планирования
определяется
нормативная
себестоимость, а по
окончании – ее
фактическая величина
С помощью счета
«Выпуск продукции»
определяется и
списываются отклонения
фактически
произведенных затрат от
их запланированной
величины
Отклонения
рассчитываются как
алгебраическая сумма
фактической
себестоимости,
отклонений от норм и
изменений норм

Фактическая
себестоимость не
определяется, на затраты
списываются расходы
только в пределах норм

Система счетов
предполагает ведение
учета отклонений по
группам затрат

Отклонения определяются
и анализируются с
помощью специальных
формул, а также приемов
факторного анализа и
экономикоматематических методов

Отклонения
определяются по видам
выпускаемой продукции

Отклонения выявляются в
разрезе мест затрат

Применяются только
технические и
технологические
нормативы

Наряду с техническими и
технологическими
нормативами применяются
сметы затрат на
управленческие расходы,
продажу, освоение новых
видов продукции.
Возможен расчет
отклонений за счет
изменения цен на ресурсы, в
связи с изменением степени
загрузки производственной
мощности, ассортимента
продукции или товаров и
др.[4]
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Выявленные различия связаны с особенностями условий
экономической действительности, в которых они применялись, а
также с различиями в целях их использования. То есть нормативный
метод устраняет недостатки учета по фактическим затратам с
помощью разработанных научно обоснованных норм и нормативов,
которые позволяют контролировать расход ресурсов, анализировать
возникшие отклонения с помощью сигнальных документов. Благодаря
нормированию расходов становится возможным рассчитать
себестоимость продукции в любой необходимый момент времени, а в
конце отчетного периода калькулируется фактическая себестоимость.
Главная задача «стандарт-костинга» заключается в исчислении
затрат в том объеме и по такой стоимости, которые предусмотрены
планом, то есть по установленным стандартам. Перевыполнение норм
считается отрицательным фактом, который свидетельствует об их
необоснованности. Также данный метод характеризуется тем, что
нормативы в «стандарт-костинге» являются эталонами затрат,
поэтому они пересматриваются крайне редко, в отличие от
нормативного метода, при котором нормы могут изменяться перед
составлением нормативной калькуляции.
Таким образом, рассмотрев данный вопрос со всех позиций,
можно сделать вывод, что ни одна из этих крайних точек зрения не
учитывает всех аспектов и особенностей. И нормативный метод, и
«стандарт-костинг» нивелируют недостатки традиционного учета по
фактическим затратам. Однако в силу различий, прежде всего, в
экономических системах стран, в которых они зародились и
применялись, данные методы имеют свои характерные особенности.
Специфика организаций и обычаи учетного процесса также
способствуют развитию тех процедур учета, которые в большей мере
отвечают реалиям стран их применяющим.
С
нашей
точки
зрения,
для
многих
российских
производственных предприятий наиболее целесообразно применять
нормативный метод исчисления затрат. Прежде всего, данный метод
является традиционным для нашей страны, а поэтому хорошо
разработанным и учитывающим всю специфику российской
экономической действительности. Среди его достоинств можно
назвать применение научно обоснованных норм и нормативов затрат
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различных ресурсов и системы документирования, позволяющей
своевременно регистрировать отклонения, определять их причины и
виновников, а также разрабатывать мероприятия по их устранению.
По нашему мнению, также целесообразно обратить внимание на
преимущества и возможности некоторых элементов метода «стандарткостинг», таких как система счетов учета отклонений и применение
факторного анализа. Внедрив эти элементы в учет, менеджеры
получат дополнительные возможности при выполнении процедур
планирования затрат и прогнозирования финансовых результатов.
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