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РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ В ГАЛУЗЯХ
ЕКОНОМІКИ
3.1. PROBLEMS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF BUSINESS – LESSONS
FOR FUTURE
Vignjević Đ.N.
Doctor of Economic Sciences, Associated Professor Economic department,
Law department
State University (Novi Pazar, Serbia)
Hamzagić A.
Doctor of Economic Sciences
AIK Bank, affiliation Novi Pazar
INTRODUCTION
This view on the study of the causes of the global crisis in 2008 Prof. S.P.
Kotheri and R. Lester, MIT, Massachusetts Institute of Technology, in particular the
role of accounting in it, and suggestions for correcting irregularities in future, aims to
fully meet our public and regulatory environment, this important event in the world
and in Serbia. The results of these studies are discussed first in early 2010 in the
United States of Baruch Coledge. Will contribute to a better positioning of the
accounting and auditing profession in Serbia, in the future, primarily the preparation
of better, more meaningful and correct financial statements to make good investment
decisions, which will stimulate job creation, creating a larger GDP, and in particular
the improvement of the legislative accounting regulations and effectively preventing
financial crime and corruption in the future.
SUMMARY AND PURPOSE
The appearance of the great recession 2008th was the culmination of a
"tornado" resulting from tax regulation, dynamic growth "bubble" of mortgage loans
during the recession of certainty and significantly reduced credit rating of banks,
increasing "popularity" use of financial derivatives to dubious banking practices.
Apart from these causes, were present greedy high corporate management with
inadequate salaries and bonuses.
This was also associated with irregular deliberately applying key accounting
standards. The mass was incorrectly applied accounting methods of assessing balance
sheet items in the financial statements at fair value, which has significantly
contributed in causing the global financial crisis. Conducted research that shows the
negative effects of greedy management and the role of financial incentives in this
miscarriage of the fair values [10, p. 36], and actions in causing the crisis. In this
regard, the perceived consequences of persistent support "soft" tax regulations by
state institutions, excessively liberal treatment of accounting and auditing regulations
of the creators of accounting standards, particularly facile support from state
regulators and not checking the application of standards in practice. Special attention
was given to study the damage caused by "loose" accounting and auditing standards.
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At the end, the proposals for changes in accounting regulations, responsible
behavior of professional accountants in public practice, an expert in adoption of
accounting standards and institutions for urgent additional professional accountant
training for quicker mastering of the new demands of practice, the adoption of new
educational plans and programs at the Universities of Accountants for this purpose in
the future.
THE RECESSION AND CRISIS – IMPACTS OF ECONOMIC
DEVELOPMENT OF BUSINESS
The Great Recession was created 2008th years and caused significant
consequences in the U.S. and the global economy. Estimated given the recession lost
a national treasure worth over U.S. $ 14 trillion [1, p. 37, 13, 8]. Different cause
resulting from the global financial crisis as well as tepid tax regulations,
underestimating the value of mortgage liens, land, and especially the massive fraud in
the construction of houses, covering large losses skillful transfer to a third party by
issuing financial derivative instruments, in fact kolaterisation debt obligations. All
these negative phenomena easily accept dubious banking practices.
In addition to these, there are also many other reasons. Particularly interesting
are two other important reasons, which have also significantly contributed to the
emergence of these financial global crisis, as follows:
(a) the existence of a very high managerial financial incentives and bonuses,
(b) an important irregular application of accounting standards for the
assessment of balance sheet items wrong using the fair value.
The research is focused on just these two key accounting reasons, and led
extensive discussions about the impact of relevant accounting standards on the
promotion of the crisis and on that summarize the role of accounting and accounting
regulations.
Low interest rates have motivated many in the United States tend to quickly
gain homeownership. It has long been propagated by this thesis, and even encouraged
by the government as a "smart" investments [2, p.25] and worthy social goal.
Mortgage lenders have launched a dynamic demand for new housing loans, many of
which are granted to individuals with poor credit ratings. 2007 year, the famous
financial institutions in the United States, “New Century Financial“, known for
placing high-risk home loans [9, p.8, 10, p. 93] , was forced to issue a correction
financial its report for the first three quarters of 2006. The balance sheet has made
additional provisions for anticipated loan losses. Following the release of this update
is soon to report huge losses in many other well-known companies with a significant
share of risky balance sheet items, including Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill
Lynch and Citigroup [14, p.21]. Financial market (taking the Dow Jones Industrial as
a benchmark) fell sharply indexes, with over 14,000 points in October 2007 to below
7000 points in March 2009.
In essence, the process of valuation [4, p. 17] with related accounting benefits
provided significant incentives for senior corporate management institutions that have
placed mortgage loans in order to maximize the number of mortgages that are
transferring ownership to third parties. As noted above, the transfer of risk through
the process evaluation not inappropriate, but the possibility for companies to register
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in advance to get things "inflated" assets using imprecise accounting standards for
valuation. This is massively encouraged the preparation of the financial statements
false [13, p.17] then with this are "inflated" the basis for the calculation of high
unearned management fees.
PROFESSIONAL ORGANIZATIONS AND STATE RATING AGENCYS IN
THE BALKANS
Republican Federation of Accountants developed according to the specific
needs and requirements of the Republic of Serbia. The highest activity and the best
organization alliances with Serbia, Croatia, and Slovenia. Association of Bosnia and
Herzegovina, Montenegro and Macedonia colaborated closely with these
associations, and certain of its activities are carried out independently.
Serbian Association of Accountants (RS) is particularly evident in the
organization and development of the accounting profession. It has about 80,000
members [3, p. 36]. The seat of the Serbian Association of Accountants in Belgrade
and has 35 full-time employees. For a more complete perspective of the professional
activities of individual national associations, ilustrated the example activities Serbian
Association of Accountants. In line with the development of the accounting
profession in the RS, especially with the changes in the economic system of the
country and the start of intensive transformation processes of social enterprises in
other forms of ownership, Serbian Association of Accountants beginning 199lth
transformed into the Association of Accountants and Auditors of Serbia.
INCENTIVES CORPORATE GOVERNANCE
Senior corporate management, whose fees often associated with revenue
corporations had fewer incentives:
(1) to restrict the volume of mortgage market lending and valuation who were
engaged institutions for the placement of mortgage loan, or
(2) to carefully examine the corresponding gains the adjustment of fair values
[8, p. 23] which is recorded an increase in revenue - especially if they are required
coefficients adequacy control of capital held.
In essence, the process valuation [9, p.103] with additional accounting benefits
[11, p.45] provided substantial incentives to senior corporate management institutions
that have qualified for mortgage loans in order to maximize the number of mortgages
that they resell to third parties. As noted above, the transfer of risk through the
process valuation not inappropriate, but it is a possibility that the company's prerecorded tax actually "inflated" assets using imprecise accounting standards
valuation. Time is massively encouraged preparation of false financial statements
[12. p. 52]. With this they then "inflated" the basis for the calculation of high
unearned management fees. Moreover, these benefits are more motivated corporate
leadership to issue warrants for checking thoroughly purchased securities or to
thoroughly check the valuation arising from the purchased securities.
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PROCESS CHART OF OWNERSHIP TRANSFORMATION

Source: Prepared by authors

CONCLUSION
It can be concluded that several factors influence these financial crisis. It is
likely that the wrong implementation and application of accounting standards,
primarily wrong using the fair value [13, p.21] and behind compiling inaccurate and
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false of the financial statements significantly contributed to causing the crisis. It is
critical accounting standards [14, p. 37] again thoroughly examined and redefined,
especially accounting procedures related to the regulation of future expected income
leading to irregular enlargement of income in the income statement, on the one hand
and an unrealistic increase the amount of assets on the balance sheet, on the other
hand.
Changes to accounting regulations [15, p. 61] in general and how accounting
standards should focus greater emphasis on accountability for the consistent and
correct application of applicable accounting standards. Requirements of all regulatory
accounting bodies [16, p. 1610] continuously monitor the validity of the application
of accounting standards in practice. Discovered irregularities applications, especially
deliberately misapplication of accounting standards should immediately publicly
disclose and sanction. Timely display of incurred losses would provide greater
transparency to investors in analyzing future investment risk on the basis of the
beneficial performance of their investments.
Factors such as recklessly risky lending and the lack of effective regulatory
oversight are certainly important reasons for the emergence of the recession.
Misapplication of accounting standard valuation the fair value was a key factor in
causing and prolonging the great depression. The fact that the entities are not mass
properly applied accounting standards for application of the method of fair value at
the time of placement of subprime mortgages have created inadequate incentives for
corporate management to pursue malpractice.
With an apparent ability to be able to register a profit of valuation, corporate
management has benefited from higher earnings showing, in fact, unearned
dividends, which were increased stock indexes, which contributed to a significant
increase in stock price, and in turn increase their compensation received in cash and
payment actions. Once the fair value is carried out irregularly and create irregular
income then the delay activity on checks assessments of credit risk.
Thereafter, continued use of irregular accounting standards for fair value
evaluation method and leads to the aforementioned negative effects of accounting
"contagion", which further aggravated the general economic situation. At a time
when the fair value method improperly applied, increasing the difficulties and
problems within financial institutions and lead to a sense, they are too big to fail. This
situation in the banking sector demanded urgent government intervention. Had the
accounting standard evaluation method of fair values applied correctly from the
beginning, some of the effects that have contributed to causing the crisis could have
been avoided.
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3.2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА
ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ НА ОСНОВІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ
Васильєва В.Г., канд. екон. наук, доцент;
Кобилицька Ю.Г., студентка
Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ
Для належного визначення стану економіки будь-якої країни особливе
значення має обґрунтованість визначення поняття «заробітна плата» та
наступне порівняння економічних показників, що характеризують наслідки
економічної діяльності конкретного підприємства, установ, окремих галузей
національної економіки в цілому.
У світовій економічній науці є багато підходів серед вчених-економістів
щодо визначення поняття заробітної плати. За концепцією В.Петті та Д.Рікардо,
зарплата є грошовим виразом «мінімуму засобів існування», а за А.Смітом
заробітна плата включає в себе вартість життєвих засобів людини, щоб вона
могла працювати. Крім того, В. Петті в XVII ст. вважав, що зарплата – це ціна
праці.
Теорію заробітної плати розробив К. Маркс, за якою заробітна плата є
грошовим виразом вартості і ціни робочої сили, тобто робітник продає не
працю, а робочу силу (здатність до праці). На початку XIX століття була
поширена теорія заробітної плати, яка ґрунтується на теорії «трьох факторів»
Ж.Б. Сея.
Заробітну плату М. Туган-Барановський вважав часткою робітничого
класу в суспільному продукті, яка залежить від продуктивності суспільної праці
і соціальної сили робітничого класу, а Е. Бем-Баверк звертав увагу на
можливість поступок підприємців, у частині підвищення розміру заробітної
плати під загрозою організованих профспілками страйків, але відзначав відтік
капіталу з галузей з підвищеною зарплатою, заміну живої праці машинною, що
в кінцевому підсумку неминуче призведе до зниження зарплати.
Необхідність прямого втручання в регулювання величини і динаміки
заробітної плати обґрунтував Дж. М. Кейнс. Щоб уникнути соціальних
потрясінь, він запропонував замість зниження зарплати шляхом перегляду
колективних угод використати поступове або автоматичне зниження реальної
зарплати в результаті зростання цін. Кейнс обґрунтував необхідність політики
жорсткої грошової заробітної плати, а його ідеї розвинені в працях Е. Хансена,
Л. Клейна, Д. Робінсона, які запропонували різні методи регулювання
заробітної плати та доходів населення, виходячи з визнання активної ролі
держави у розподільчих процесах.
У сучасній економічній теорії праця однозначно вважається фактором
виробництва, а заробітна плата – ціною використання праці робітника.
Прихильниками цієї концепції є відомі американські економісти П. Самуельсон
та В. Нордгауз.
Працю ототожнюють поняття «заробітна плата», людину характеризує
розмір заробітної плати, а країну – розмір податків.
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Законодавство про оплату праці в Україні ґрунтується на Конституції
України і складається з Кодексу законів про працю України, Закону України
«Про оплату праці», Закону України «Про колективні договори і угоди» та
інших актів законодавства України. Заробітна плата в Україні складається з
основної та додаткової заробітної плати, а також з інших заохочувальних та
компенсаційних виплат
На європейських підприємствах підприємці мають повне право
самостійно встановлювати методи винагороди працівників, вони розробляють і
застосовують будь-які форми і системи заробітної плати, види преміальних та
інших виплат, використовуючи необов’язкові рекомендації та методичні
консультації державних органів і наукових установ. Тільки в невеликому числі
країн закони містять конкретні норми, які стосуються або колективних систем
заробітної плати, або відкладених виплат.
Для західноєвропейських компаній характерні три моделі оплати і
стимулювання праці (рис. 1).
Непреміальна
модель

Преміальна модель

Індивідульнопреміальна модель

Функції
стимулювання
праці виконує
заробітна плата

Включає виплати,
величина яких
пов'язана з
розміром доходу
або прибутку
підприємства

Передбачає
виплати, розміри
яких
встановлюються з
урахуванням
індивідуальних
результатів праці

Повне право підприємств самостійно встановлювати методи винагороди
працівників, застосовувати будь-які форми і системи заробітної плати, види
преміальних та інших виплат, використовуючи необов’язкові рекомендації та
методичні консультації державних органів та наукових установ

Рис.1. Модель оплати праці у західноєвропейських компаній
У Франції законодавство рекомендує вводити системи колективної
зацікавленості в результатах господарської діяльності, у зростанні
продуктивності праці, у збільшенні прибутків шляхом стимулювання
особливих угод. Підприємствам, що уклали такі особливі угоди, державою
надаються податкові пільги. Французьке законодавство передбачає можливість
введення «робочих акцій» на будь-якому підприємстві, що є типовою
практикою і для багатьох великих європейських підприємств.
Законодавством багатьох країн регулюється і система відкладених виплат
працівників, які накопичуються протягом багатьох років. Так, законодавством
ФРН встановлено, що робітники і службовці можуть частину заробітної плати
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покласти на особливий ощадний рахунок, який блокується на строк до 7 років,
після чого працівник може скористатися накопиченою сумою (так як
встановлюється відсоток накопичень у розмірі 30 %). Метою цих заходів є
зацікавлення працівників у діяльності підприємства.
У трудовому законодавстві ряду країн встановлена спеціальна
відповідальність підприємців за затримку виплати заробітної плати. Наприклад,
у Португалії при запізненні виплати заробітної плати більш ніж на 30 днів, у
разі, якщо розміри затриманої заробітної плати дорівнюють місячному
заробітку працівника, то він має право або призупинити трудовий контракт, або
вимагати його повного припинення з виплатою відповідних компенсацій
(затримана заробітна плата виплачується при цьому з відсотками).
В Україні розміри усіх соціальних пільг та виплат залежать від розміру
мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата – це законодавчо
встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче
якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також
погодинну норму праці (обсяг робіт). До мінімальної заробітної плати не
включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.
Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою
на всій території України для підприємств усіх форм власності і
господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих
працівників.
Поняття «мінімальні заробітна плата» номінально фігурує в більшості
країн світу, проте позиціонується цей показник скрізь по-різному: якщо
мінімальна зарплата в Україні встановлюється на національному рівні, то,
наприклад, в Канаді немає єдиної зафіксованої урядом норми, а на Фіджі
мінімум є умовним.
У деяких країнах Європи поняття мінімальна заробітна плата з’явилося не
так давно: Іспанія і Нідерланди зокрема, звернулися до мінімального показника
на початку сімдесятих років минулого століття, а в Ірландії мінімальна
заробітна плата з’явилася тільки в 2000 році. Уряд Гонконгу прийняв
законопроект про мінімальний показнику в травні 2011 року. Для порівняння , в
СРСР документ про мінімальну зарплату був підписаний ще на початку 1922
року. Порівняння по головним критеріям мінімальних заробітних плат України,
Білорусії, Аргентини та Китаю наведено у табл. 1.
Мінімальна заробітна плата стала приводом для дискусії: прихильники
застосування показника вважають, що встановлена державою норма сприяє
зниженню бідності в країні та підвищенню рівня життя. Їх опоненти вважають,
що висока мінімальна зарплата може знизити рівень конкуренції на ринку
праці, за рахунок чого збільшиться число безробітних, що, в свою чергу,
спровокує зростання бідності.
В Україні із заробітної плати працівників через бухгалтерію здійснюють
такі обов’язкові утримання як ЄСВ та податок на доходи з фізичних осіб, та
інші необов’язкові утримання. Загальний розмір усіх утримань не може
перевищувати 20 % заробітної плати, а у випадках, передбачених
законодавством, – 50 % заробітної плати, що підлягає видачі на руки.
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика розмірів мінімальних заробітних плат України,
Білорусії, Аргентини та Китаю у 2013 році
Критерій
порівняння

Білорусія

Аргентина

Китай

Єдиний розмір,
встановлюється на
національному
рівні

Єдиний розмір,
встановлюється на
національному
рівні

Розмір
відрізняється на
національному та
на регіональному
рівнях, а також в
залежності від
галузей

Розмір
встановлюється
на регіональному
рівні

Розмір
мінімальної
заробітної плати
на 01.01.2013 р.
переведена
до
валюти України
за курсом НБУ на
01.12.2013 р.

1147 грн.

1225 грн.

3050 грн.

Від 657 до 1436
грн. в залежності
від регіону

Як
часто
змінюється рівень
мінімальної
заробітної плати?

2 рази на рік, з
01.01.2013 р. – 1147
грн., з 01.12.2013 р.
– 1218 грн.

Один раз на рік, з
1-го січня підлягає
індексації.

Періодичність
законом не
встановлена.
Залежить від рівня
інфляції.

За законом – один
раз на два роки.
На практиці –
один раз в рік.

Участь
представників
роботодавців
і/або профспілки
в
обговоренні
розміру
мінімальної
заробітної плати

Так

Ні, можуть
вносити
рекомендації.

Так

Так

Юридичні санкції
за
порушення
норм мінімальної
заробітної плати

Карається штрафом
від 500 до 1000
неопод. мінімумів
доходів громадян
або виправними
роботами або
позбавленням волі з
позбавленням права
обіймати певні
посади.

Карається
штрафом від 4 до
20 неопод.
мінімумів доходів
громадян – фіз.
особа, до 100
неопод. мінімумів
доходів громадян
– юр. особа

Карається штрафом
від 400 до 3000 грн.
У разі повторних
порушень сума
може
збільшуватись на
розсуд
правоохоронних
органів.

Працедавця
можуть
зобов’язати
виплатити
працівникам
компенсацію, яка
перевищує суму
заборгованості по
заробітній платі в
1-5 разів

Встановлюється
розміру
мінімальної
заробітної плати

Україна

З 1-го вересня 2013 року за указом Президента України «Про деякі заходи
з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» від 24.12.2012 р.
на утворене Міністерство доходів і зборів України покладається функція з
адміністрування єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування. За Пенсійним фондом повинна залишитися тільки
функція ведення обліку застрахованих осіб. Також на нього покладається
завдання аналізу та прогнозування надходження коштів від сплати єдиного
соціального внеску (ЄСВ); організації взаємодії та обміну інформацією з
Міністерством доходів і зборів та іншими державними органами з питань
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нарахування та сплати єдиного внеску. Введення ЄСВ і зосередження функції
його адміністрування в єдиному центрі – Пенсійному фонді мало на меті, з
одного боку, підвищити ефективність збору соціальних платежів, а з іншого –
спростити цю систему. Механізм сплати ЄСВ залишився той же: єдині
соціальні внески, що надходитимуть на рахунок Міністерства доходів і зборів в
Держказначействі автоматично будуть списувати на рахунки Пенсійного
фонду, а звідти вони будуть «розщеплюватися» на рахунки інших фондів
соціального страхування.
Передача функцій адміністрування ЄСВ до Міністерства доходів і зборів
здійснюється з метою створення додаткових умов для подальшого спрощення
системи звітності, в тому числі її інтеграції з звітністю з податку на доходи з
фізичних осіб. Таке об’єднання має сприяти зниженню адміністративних витрат
Пенсійного фонду, а також деякій легалізації зарплат за рахунок ведення
звітності в електронній формі.
У різних країн світу був свій шлях до адміністрування соцплатежів
податковими органами. Наприклад, в Канаді та США функції щодо справляння
внесків до фондів соцстрахування завжди були інтегровані у фіскальні
відомства. Однак у багатьох країнах, особливо в Західній Європі, традиційно
такої системи не було, оскільки на момент створення служб доходів уже
існували добре розвинені системи соцстрахування. Після інтеграції систем
збору доходів жодна з країн не повернулася до подвійної системи. При цьому у
більшості з них є окрема організація соціального захисту, яка займається тільки
розподілом страхової допомоги.
Скандинавська країна – Швеція – об’єднала свою податкову
адміністрацію з системою соцвнесків в 1980-х роках. Завдяки реформі схема
сплати внесків була уніфікована зі структурою сплати податків на доходи з
фізичних осіб для спрощення розрахунку платежів . Крім того, були спрощені
процедури сплати як податків, так і внесків. Цей крок включав прийняття
єдиної форми звіту про сплату внесків і податків з доходів фізичних осіб,
використовуючи єдиний ідентифікаційний номер.
Інтеграція Пенсійного фонду до Міністерства доходів і зборів дала
підприємцям можливість реєструватися для сплати податків, внесків і ПДВ
єдиним документом і звітувати про сплату цих щомісячних зобов’язань у
єдиній податкової декларації.
Для прикладу, у листопаді 2002 року Болгарія затвердила законопроект
про створення Національної служби доходів, яка стала відповідальною в тому
числі за збір соціальних внесків. Після трирічної підготовки, з 1 січня 2006 року
Служба почала свою роботу, що і стало початком інтеграції колишнього
Генерального податкового директорату і функції справляння, раніше
покладеної на Національний інститут соціального страхування. Як наслідок,
кількість периферійних відділень було скорочено з 416 регіональних і місцевих
служб до 28 регіональних служб та офісів з обслуговування великих платників
податків. Через деякий час стягування внесків та зборів було децентралізоване
на рівні місцевих податкових підрозділів. Така зміна поєднувалося з практикою
справляння податків на доходи з фізичних осіб, чим і раніше займалися місцеві
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податкові служби. У ході інтеграційного процесу знадобилося внести істотні
зміни в матеріально-правове законодавство з питань оподаткування та
соціального забезпечення для встановлення єдиних юридичних термінів
(визначень), розрахункових баз, обов’язків і прав платника податків / осіб, що
здійснюють внесок, системи штрафів. Програма з удосконалення законодавства
виявилася набагато складнішою, ніж очікувалося спочатку. Зрештою, в Болгарії
реформа пройшла успішно, про що свідчать значні покращення податкової
політики та адміністрування в країні. Це було відзначено, і у звіті Світового
банку «Ведення бізнесу – 2008», який визнав Болгарію топ-реформатором
податкової системи в 2006-2007 рр. з 178 досліджуваних економік.
Однак в Україні, також існує багато думок, щодо потреби зменшення
владою розмірів ЄСВ (від 36,76% до 49,7 %), великий розмір яких
супроводжується високим рівнем тінізації економіки. У порівнянні з країнами
Європи, Україна має у два рази більше навантаження на фонд оплати праці.
Однак загальна податкове навантаження на бізнес в Україні (з урахування
податку на прибуток, ПДВ та ПДФО, які зараз сплачують за найманих
працівників роботодавці) є не самим високим в середньому по Європі і займає
місце посередині європейської шкали.
Намір зменшити ставку ЄСВ прописано в президентському
Національному плані дій на 2013 рік, щодо впровадження Програми
економічних
реформ
на
2010-2014
рр.
«Заможне
суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Однак непрямим
індикатором того, що реалізувати цей намір буде вкрай складно, є фактичне
розмивання цієї ініціативи в урядовому проекті Держпрограми активізації на
2013-2014 рр. – «Зниження податкового навантаження, що забезпечить
зниження тіньового сектора економіки».
Основним ризиком при зменшенні ЄСВ є зростання дефіциту бюджету і
так дефіцитного Пенсійного фонду. За підрахунками ПФ, якщо єдиний
соціальний внесок буде знижено до 15% для роботодавців, як декларували
неодноразово представники уряду, брак фінансування може скласти 80-100
млрд. грн. А це – пряма загроза недоотримання пенсій. Однак пошук шляхів
вирішення триває, одним з них може стати розширення прогресивної шкали
оподаткування доходів фізичних осіб з підняттям самої високої ставки до 20%;
скасування максимального порога, з якого платиться ЄСВ (зараз - 17
«мінімальних заробітних плат»); впровадження загального декларування
доходів; повернення збору в ПФ з операцій купівлі-продажу безготівкової
валюти і т.д. При цьому головна увага приділяється детінізації економіки,
легалізації зарплат, що має збільшити базу оподаткування.
За підрахунками Федерації роботодавців, якщо з 3 млн. підприємців
кожен легалізує хоча б одного свого працівника (а їх буває і більше) на
зарплату в 2000 грн., то від 15 % ЄСВ в рік надійде 10,8 млрд. грн. І це не
враховуючи потенціалу промислових підприємств, де подібні явища теж мають
місце. За різними оцінками, в українській «тіні» працюють від 5 до 7 млн. осіб.
(До них потрібно, очевидно, додати і кілька мільйонів меншинств, які теж не
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платять до бюджету відрахування зі своїх доходів, однак, швидше за все,
будуть претендувати на хоча б мінімальну солідарну пенсію.)
Ще одним варіантом реформування системи соцстрахування в Україні
називається поступове вирівнювання відрахувань роботодавців і працівників.
Зниження ставки ЄСВ до 15 % для сплати роботодавцями та 3,6 % - для сплати
працівником, можливий варіант розподілу навантаження 50:50 (18,6% / 2). У
цьому випадку, формально не змінюючи розмір сплати єдиного соціального
внеску, збільшення частки найманого працівника буде мати кілька наслідків:
істотно зросте розмір «умовно власних» пенсійних коштів. Збільшення в кілька
разів таких засобів об’єктивно буде привертати увагу працівників, створюючи
стимул до прагнення збільшити власну «білу» зарплату. Це не відразу вирішить
проблему виплати зарплат у «конвертах», але, принаймні, система буде
працювати в цьому напрямку, протиставляючи інтереси роботодавця та
найманого працівника.
Протягом тривалого часу визнається, що однією з проблем, що ускладнює
входження України в ЄС, є нижчий рівень оплати праці, порівняно с країнами
Європи. Існує декілька причин, одна з них полягає в тому, що політика уряду
спрямована на розвиток основних галузей економіки (вугільної, металургійної,
авіаційної, аграрної галузі). Інші види діяльності залишаються поза увагою,
насамперед це стосується малого бізнесу, який все більше скорочується,
основною причиною цього є податкова політика. У розвинених країнах частка
цього сектору економіки коливається від 70 до 95 %, а це невигідно провідним
галузям, оскільки відсутність робочих місць дає можливість знижувати
заробіток працівникам в основних галузях.
Друга, не менш важлива причина полягає в тому, що деякі вчені доводять,
що провідним галузям розвинених не вигідно здійснювати первинну обробку
сировинних ресурсів, так як це вимагає значних зусиль і витрат. Названі
процеси передаються у країни з низьким виробничим потенціалом і відповідно
з низьким заробітком, саме це спостерігається і в Україні, а подальший
обробіток вже створених ресурсів переміщується у розвинені країни, що
підвищує економічні наслідки їх діяльності.
Третя причина неналежного рівня заробітної плати в Україні пояснюється
відмінностями у побудові обліку на цій ділянці, що призводить до
неспівставності даних.
В Україні порядок обліку заробітку має бути переглянуто. Для часткового
приведення заробітку українців до європейського рівня доцільно збільшити
заробіток на суму відрахувань на соціальні потреби, витрати виробництва, і
відповідно результати діяльності підприємства не зміняться. Сума заробітку,
яка залишається у розпорядженні працівника на задоволення його власних
потреб, залишиться без змін, адже бухгалтерія підприємства утримуватиме із
заробітку і податки, і ЄСВ на загальнодержавне соціальне страхування до
Міністерства доходів і зборів України.
Виходячи із необхідності перегляду методики обліку заробітної плати, її
величина має зрости на суму теперішніх відрахувань, наприклад на 37 %,
підприємства нарахування на заробітну плату не робитимуть, а платежі до
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бюджету та Пенсійного фонду мають утримуватися з нарахованої суми
заробітку працюючого персоналу у тому самому розмірі, тобто сума заробітку
має становити 137 % сучасного рівня, а утримання мають здійснюватись у тому
самому розмірі, тобто 27 % (0,37:1,37). Відповідно ставка платежів до бюджету
має бути переглянута (рис.1.4): замість 15 % податку на доходи фізичних осіб
має становити 10,9 % (0,15:1,37). Це дасть змогу ліквідувати сучасні недоліки
формування заробітку працюючих та поповнити відрахування до Пенсійного
фонду.
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соціальне страхування» № 2464-VI від 08.07.2010 р. (зі змінами від 4.04.2013 р. №
184-VII)
[Електронний
ресурс]
//
Режим
доступу
–
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
5. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108 (зі змінами від 16.10.2012
р.
№
5462-VI)
[Електронний
ресурс]
//
Режим
доступу
–
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр
H

H

H

3.3. РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ У ІНФОРМАЦІЙНОМУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Винниченко Н.В.,
к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»
В наш час діяльність вітчизняних підприємств залежить від значної
кількості факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, які знаходять своє
відображення у обліково-аналітичній системи підприємства, що є основою його
інформаційного забезпечення. Серед таких факторів особливу роль відіграє
галузеве спрямування кожного підприємства, що, в свою чергу, впливає на
вибір способів, методів і процедур, які використовуються підприємством в
процесі своєї діяльності. Підприємства будівельної галузі не є виключенням
оскільки специфіка їх діяльності впливає на їх обліковий процес.
Сьогодні будівельна галузь є невід’ємною складовою промисловості
України оскільки здійснює вплив на матеріальне забезпечення як суб’єктів
господарювання, так і населення в цілому. Особливості цієї галузі
обумовлюють наявність значної кількості специфічних рис, а отже і відповідно
необхідність вибору альтернативних способів, методів і процедур в обліковому
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процесі. Нормативне оформлення таких облікових альтернатив знаходить своє
відображення в обліковій політиці кожного підприємства.
Питання визначення сутності облікової політики та її змістовного
наповнення досить тривалий проміжок часу досліджувалися значною кількістю
науковців, зокрема Ф.Ф. Бутинцем, М.Т. Білухою, Л.Г. Ловінською, Ю.Я.
Литвином, В.В. Сопко, С.В. Андрєєвим, П.Є. Житним, Р.Е. Островерхою, Г.О.
Патріним та багатьма іншими. В процесі дослідження змістовного наповнення
облікової політики сформувалися наукові підходи, щодо обґрунтування
доцільності включення тієї чи іншої інформації в облікову політику.
Конкретизація питань щодо змістовного наповнення відбулася з прийняттям у
липні 2013 року Методичних рекомендацій щодо облікової політики
підприємства (далі – Методичні рекомендації), які чітко визначили, що у
обліковій політиці підприємства мають наводитися принципи, методи і
процедури, які використовуються підприємством для ведення бухгалтерського
обліку, складання і подання фінансової звітності та щодо яких нормативноправовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більш ніж один їх
варіант, а також попередні оцінки, які використовуються підприємством з
метою розподілу витрат між відповідними звітними періодами [1]. При цьому
зазначено, що одноваріантні методи оцінки, обліку і процедур недоцільно
включати до облікової політики підприємства. Після прийняття Методичних
рекомендацій щодо облікової політики проблема змістовного наповнення
облікової політики залишилася відкритою, оскільки залишилися не до кінця
визначеними питання відображення в ній галузевих та інших особливостей
облікового процесу, що потребують узагальнення в обліковій політиці і
створюють передумови для підвищення ефективності інформаційного
забезпечення їх діяльності.
В умовах жорсткої конкуренції і впливу політичних і економічних явищ
роль інформаційного забезпечення діяльності будівельних підприємств
постійно зростає, оскільки його якість залежить від багатьох факторів і
нерозривно пов’язане з широким переліком послуг, що вони надають та їх
змістовними відмінностями, а також виконанням об’єктів з різною тривалістю
операційного циклу.
В контексті євроінтеграції та отримання міжнародних контрактів сучасна
діяльність більшості вітчизняних будівельних підприємств базується на
отриманих інвестиціях, а отже виникає необхідність чіткого розуміння
облікової інформації міжнародними партнерами. В умовах відсутності одно
варіантних фінансових, податкових та управлінських вимог, виникає
необхідність закріплення підприємством обраних з їх числа альтернатив в своїй
обліковій політиці. На відміну від закордонного досвіду процес формування
облікової політики на вітчизняних підприємствах має свої особливості, і
характеризується не належним відображенням серед її змістовних аспектів
управлінських засад, що, в свою чергу, знижує ефективність системи
інформаційного забезпечення процесу управління підприємством. Все це
підтверджується тим, що в економічній літературі не одноразово зверталася
увага і на відсутність в облікових політиках вітчизняних підприємств
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положень, що забезпечують реалізацію управлінського обліку, адже саме вони є
основою створення системи ефективного інформаційного забезпечення. А це, в
свою чергу, підтверджує необхідність визначення в обліковій політиці
будівельного підприємства, окрім вимог викладених в Методичних
рекомендаціях, і інших інформаційних потреб управлінської ланки
підприємства та пам’ятати, що від рівня формування облікової політики
залежить однозначність розуміння користувачами отриманої інформації.
Схематично напрямки використання облікової політики можна
представити на рис. 1. Вона як правило використовується для ведення
фінансового обліку і складання фінансової звітності, управлінського обліку і
управлінської звітності та податкового обліку і податкової звітності.
Перш ніж визначитись з інформаційними потребами підприємства
потрібно чітко розуміти, як особливості його діяльності впливають на
формування облікової системи.
На нормативному рівні визначено, що до будівельних підприємств
належать підприємства, які здійснюють свою діяльність у розрізі передбачених
класифікатором видів економічної діяльності, зокрема, будівництво будівель,
споруд та спеціалізовані будівельні роботи. Широкий перелік таких робіт та
можливість використання різних способів їх виконання, зокрема
господарського, підрядного і змішаного
створюють передумови до
використання різних способів, методів і процедур як в обліку, так і в цілому в
діяльності підприємства. Складність будівельної діяльності вимагає точності у
визначенні облікових правил з метою побудови ефективного інформаційного
забезпечення.
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА
ПІДПРИЄМСТВА

ДЛЯ ФІНАНСОВОГО
ОБЛІКУ

ДЛЯ УПРАВЛІНСЬКОГО
ОБЛІКУ

В частині визначення
обраних підприємством
способів, методів та
процедур обліку активів,

Своєчасність надання
інформації шляхом руху
документів, визначення
центрів відповідальності,
інформація щодо витрат
підприємства, внутрішньої
звітності

зобов’язань та капіталу

ДЛЯ ПОДАТКОВОГО
ОБЛІКУ

Порядок визнання
довгострокових контрактів,
можливість застосування
одного з варіантів обліку ПДВ
(довгострокового, звичайного
чи касового)

Рис. 1. Напрямки використання облікової політики
На сьогодні система бухгалтерського обліку є однією з найбільш повних
інформаційних систем, особливо на будівельних підприємствах, а тому
використовується всіма рівнями його управління. При цьому доведено, що
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Документація
підприємства

Рішення щодо
розміщення та
форми
представлення
інформації

СПОСОБИ ОБРОБКИ
ДАННИХ
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА
ПІДПРИЄМСТВА

СУКУПНІСТЬ ДАННИХ

Нормативно-правова
база

Аналіз впливу факторів
Вивчення реального
стану об’єкта
Реєстрація і накопичення
даних
Визначення
альтернативних варіантів
рішень

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ
РІШЕНЬ

інформаційні потреби користувачів інформації не обмежуються тільки
інформацією бухгалтерського (фінансового) обліку, а і потребують
оперативних господарських даних та даних щодо оподаткування. А тому існує
потреба в забезпеченні їх ефективною інформацією шляхом створення
відповідних умов для підвищення ролі облікової політики підприємства в
інформаційному забезпеченні діяльності будівельних підприємств.
В економічній літературі в наш час існують різні підходи до визначення
сутності поняття «інформаційного забезпечення» та характеристики його
складових. Аналіз таких підходів на нашу думку дозволяє узагальнено
представити процес інформаційного забезпечення прийняття управлінських
рішень у вигляді рис. 1.
Будівельній галузі, як і багатьом іншим, притаманні свої особливості
нормативно-правового регулювання, що є частиною інформаційного
забезпечення.

Рис. 2. Інформаційне забезпечення процесу управління підприємством
[авторська розробка]
Історично галузеве нормативне регулювання облікових правил в
будівельній галузі відбувалося ще за командно-адміністративних часів, такі
звички залишаються і до сьогодні. В будівельній галузі в наш час існує значна
кількість нормативно-правових актів, які врегульовують окремі аспекти щодо їх
діяльності, в цілому, та ведення обліку, зокрема. Зростає в будівельній галузі і
роль договірних відносин, загалом, та договору, зокрема, які також чітко
врегульовані на нормативному рівні, адже саме від положень, які зафіксовані в
договорі, залежать особливості визнання доходу та особливості оподаткування
підприємства. Крім того на нормативному рівні врегульовуються і питання
визначення собівартості за об’єктами будівництва та договірних цін, які також
безпосередньо впливають на обліковий процес, не зважаючи не те, що питання
ціни, в більшості випадків, вирішується не бухгалтерами. При цьому окремі
питання визначення витрат стосуються саме бухгалтерів, наприклад,
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характеристика прямих і загальновиробничих витрат будівельних підприємств.
Це, в свою чергу, підкреслює значимість нормативно-правового інформації в
складі інформаційного забезпечення їх діяльності.
Узагальнено перелік та характеристику нормативно-правових актів, щодо
регулювання облікових питань будівельних підприємств можна представити у
вигляді табл. 1
Таблиця 1
Галузеві нормативно-правові акти, що використовуються в обліку будівельних
підприємств
Нормативно-правовий акт
Про затвердження Загальних умов укладення
та
виконання
договорів
підряду
в
капітальному будівництві : Постанова
Кабінету Міністрів України Умови від
01.08.2005 № 668
H

H

Зміст нормативно-правового акту
Регулює особливості укладання договорів
підряду, їх предмет, строки, договірні ціни,
права та обов’язки сторін, забезпечення
виконання зобов’язань за ними, ризики
випадкового знищення або пошкодження
об'єкта будівництва та їх страхування,
забезпечення
робіт
проектною
документацією, матеріальними ресурсами та
послугами, можливість залучення інших
сторін до виконання договору

Сутність базових понять, особливості видання та
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18
оцінки доходів і витрат за будівельними
"Будівельні контракти" : наказ Міністерства
контрактами, розкриття інформації у фінансовій
фінансів України від 28.04.2001 № 205
звітності.
Окреслює
базові
визначення,
що
використовуються на міжнародному рівні, а
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку також порядок об’єднання та сегментування
11
Будівельні
контракти,
Міжнародний будівельних контрактів, визнання доходів та
витрат, визнання очікуваних збитків, зміни в
документ IASB від 01.01.2012
оцінках та розкриття інформації в фінансовій
звітності у міжнародній практиці
Національний стандарт ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 Визначає систему ціноутворення у будівництві,
складання
інвесторської
«Правила визначення вартості будівництва» : особливості
Наказ Міністерства регіонального розвитку, кошторисної документації, порядок визначення
будівництва
та
житлово-комунального вартості будівництва, особливості визначення
вартості пусконалагоджувальних робіт
господарства України від 05.07.2013 № 293
Методичні
рекомендації
з
формування
собівартості будівельно-монтажних робіт : Наказ Визначають порядок формування собівартості
Міністерства
регіонального
розвитку
та при здійсненні будівельно-монтажних робіт
будівництва України від 31.12.2010 №573
Про затвердження типових форм первинних
документів з обліку у будівництві : Наказ
Міністерства
регіонального
розвитку
та
будівництва України від 04.12.2009 № 554
Визначають основні форми та порядок їх
при
здійсненні
відповідних
Про затвердження типових форм первинних заповнення
облікових
документів
з
обліку
роботи господарських операцій.
будівельних машин та механізмів: Наказ
Міністерства статистики України від 13.06.1997
№149
H

H

H

H

Джерело: авторська розробка за даними [2]
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Звичайно такий перелік нормативно-правових актів не є вичерпним,
оскільки на сьогодні існує більше сотні документів, які регулюють широке коло
питань пов’язаних з діяльністю будівельних підприємств. Проте на
внутрішньому рівні найбільш значущим нормативним документом
внутрішнього характеру залишається саме облікова політика підприємства.
В обліковій політиці будівельного підприємства є певна специфіка, яка
обумовлюється тією ж галузевою нормативно-правовою базою та необхідністю
відображення виконаних робіт у вартісному вимірнику. Таке відображення в
будівельній галузі супроводжується певними складнощами, зокрема
необхідністю визначення ступеня завершеності робіт. Так в ПСБО 18
«Будівельні контракти» визначено, що будівельні підприємства, які складають
фінансову звітність не за міжнародними стандартами можуть визначати ступінь
завершеності робіт одним із наступних методів, який варто зафіксувати в
обліковій політиці підприємства:
 вимірювання та оцінка виконаної роботи;
 співвідношення обсягу завершеної частино робіт та їх загального обсягу
за будівельним контрактом у натуральному вимірі;
 співвідношення фактичних витрат з початку будівельного контракту до
дати балансу та очікуваної (кошторисної) суми загальних витрат за
контрактом [3].
Будівельні підприємства, що мають відповідно до Закону України «Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» використовувати МСБО,
а серед них – це публічні акціонерні товариства, а також підприємства які,
самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для
складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності [4],
мають визначати ступінь завершеності робіт за одним з таких методів як:
- співвідношення витрат за контрактом, понесених при виконанні робіт на
певну дату, і суми попередньо оцінених сукупних витрат за контрактом;
- огляд виконаних робіт;
- завершення фізичної частини робіт за контрактом [6].
Загалом існують і інші відмінності в національних та міжнародних
стандартах, що в свою чергу зумовлюють відмінності в облікових політиках
різних підприємств однієї галузі. Такі відмінності стосуються також і визнання
витрат, визначення складу витрат за контрактом, а також особливостей
застосування різних видів будівельних контрактів.
Наступною складовою системи інформаційного забезпечення є
документація підприємства, яка представляє собою спосіб реєстрації,
накопичення і узагальнення та передачі даних користувачам. В обліковій
політиці такій складовій надається окреме місце: в додатках у вигляді графіку
документообігу підприємства. Форми документів, що використовуються
будівельними підприємствами визначені на нормативному рівні. Саме ж
підприємство може обрати з їх переліку ті, які йому необхідні для реєстрації
господарських операцій підприємства. Якщо ж якась із форм передбачених
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законодавством не використовується підприємством, то і в графіку
документообігу її відображати немає потреби.
Сьогодні уніфікованого підходу до складання графіку документообігу для
підприємств конкретної галузі не існує, що обумовлено в першу чергу
відмінностями у організаційній структурі підприємства та особливостями
побудови облікового процесу. Кожне підприємство формує його виходячи з
власних потреб. Проте в будівельній галузі він набуває особливого значення,
оскільки регламентує строки складання документів, виконавців, фіксує процес
руху документу від створення до надання його на зберігання у архів
підприємства, що сприяє правильності визначення результатів його діяльності.
На практиці графіки документообігу інколи або носять формальний характер,
або взагалі відсутні на підприємстві, не зважаючи на їх роль в інформаційному
забезпеченні діяльності підприємства.
Відповідно до законодавства будівельні підприємства використовують
ряд галузевих форм документів, які мають знайти відображення в графіку
документообігу будівельних підприємств: акт приймання виконаних
будівельних робіт за формою № КБ-2В, довідка про вартість виконаних
будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), журнал обліку виконаних робіт
(форма №КБ-6), документи для оформлення роботи будівельних машин і
механізмів (рапорт про роботу баштового крагу (форма № ЕСМ-1), дорожній
лист будівельної машини (форма № ЕСМ-2), рапорт про роботу будівельної
машини тощо.
Особливе місце серед документації належить саме акту приймання
виконаних будівельних робіт, який є основою розрахунків з замовниками та
надається щомісячно по виконаним роботам. Використання проміжного акту
передбачає поетапне здавання робіт та виключає можливість використання
поняття довгострокового договору. Відповідно до ст. 187.9 Податкового
кодексу України (далі - ПКУ) з метою оподаткування ПДВ довгострокових
договорів використовується наступне їх визначення – це будь-який договір на
виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг з довготривалим
(більше одного року) технологічним циклом виробництва та якщо договорами,
які укладені на виробництво товарів, виконання робіт, надання послуг, не
передбачено поетапного їх здавання [5; с. 173]. За такими договорами здача
об’єкту передбачається в кінці виконання повного обсягу робіт. Від цих
положень залежить як визнання доходів будівельного підприємства, так і його
оподаткування ПДВ. При формуванні графіку документообігу будівельного
підприємства потрібно зважено підходити до відображення в ньому інформації.
Оскільки будівельне підприємство за кожним окремим договором визначає
яким чином воно буде звітувати перед замовником: щомісяця чи в кінці строку
виконання договору, особливо довгострокового, то відповідно виникає
необхідність відображення необхідної інформації щодо таких особливостей в
графіку документообігу.
При формуванні документообігу стандартизованими документами цілком
задовольнити
потреби всіх користувачів досить важко. Значні обсяги
інформації використовуються в цілях управління підприємством, а тому
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виникає потреба розширення переліку форм документів, що є необхідними її
носіями. Окрім менеджменту користувачами є і інші структурні підрозділи
підприємства та інші організації і установи. Загально прийнятою є класифікація
всіх користувачів інформації на дві групи: зовнішні і внутрішні, а тому
відповідно у кожної групи користувачів і потреби в інформації зовсім різні.
Такі потреби узагальнено можна представити у вигляді табл. 3.
Таблиця 2
Потреби користувачів у інформації [Авторська розробка]
Група
користувачів

Користувачі інформації

Зовнішні користувачі

Інвестори

Банки

Постачальники

Контролюючі органи

Внутрішні користувачі

Планово-економічний
відділ

Менеджери

Працівники підприємства

Відділ внутрішнього
контролю

Потреба в інформації
Фінансові результати, динаміка зростання доходів
підприємства,
ліквідність
та
рентабельність
підприємства,
загрози в діяльності підприємства,
спроможність виплачувати дивіденди, своєчасність
виконання обсягів забудови та здачі об’єктів тощо.
Доходи, витрати і фінансові результати підприємства,
спроможність сплачувати відсотки за кредитами,
наявність негативної кредитної історії у підприємства,
наявність активів, що можуть бути використані в якості
застави, бізнес-план проекту на який беруться позики
тощо.
Спроможність своєчасно сплачувати за поставлені
товари, виконані роботи та надані послуги, потенційні
обсяги закупівель, що пов’язані з ростом виробництва
на підприємстві, ризик його банкротства та ін.
Обсяги прибутку, що відображаються в декларації та
нарахованого податку на прибуток, обсяги податкового
кредиту та зобов’язання, своєчасність сплати податків
та зборів, рівень відповідності виконаних робіт умовам
стандартів та ін.
Достатність
оборотних
ресурсів,
технологічні
можливості підприємства, норми виробництва, план
закупівель та ін.
Інформація про результати діяльності за попередні
періоди для здійснення планування, інформація про
центри відповідальності, про номенклатури ресурсів,
про грошові потоки, про податки та збори, стан
розрахунків, норма прибутку, сплата дивідендів, рівень
забезпеченості ресурсами, своєчасність поставок,
втрати та їх причини, доходи та витрати підприємства,
собівартість продукції, рентабельність кожного виду
виробництв тощо.
Інформація про виконання планових показників,
нарахування
виплат,
прибуток
підприємства,
забезпечення відповідних умов праці, соціальне
забезпечення тощо.
Показники планування та відхилення від них, причини
таких відхилень, типові помилки та порушення за
аналізом результатів контролю попередніх періодів,
аналіз невикористаних резервів діяльності тощо.

Звичайно перелік користувачів можна розширити адже є і інші
користувачі, зокрема органи статистики, соціальні органи, професійні
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організації, населення та інші користувачі, проте в більшості випадків їх
інтереси пересікаються з потребами користувачів інформації визначеними в
табл. 2.
При формуванні інформаційного забезпечення діяльності будівельного
підприємства варто розуміти, що інформація бухгалтерського обліку становить
в переважній своїй більшості комерційну таємницю підприємства, на відміну
від фінансової звітності, яка є результатом її обробки і має бути доступною для
користувачів. Відповідно до Закону України «Про інформацію» кожен
громадянин України має право на інформацію, що передбачає можливість
вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту
інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів,
при цьому реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські,
політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і
законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб [7].
При формуванні інформаційного забезпечення діяльності будівельних
підприємств варто керуватися положеннями щодо необхідності забезпечення
визначених законодавчо гарантій на інформацію та забезпечити наявність тієї
інформації, в якій будуть реалізовані відповідні права користувачів. Така
інформація звичайно має відповідати основним вимогам таким як своєчасність,
достовірність та повнота. Підприємство як суб’єкт господарських
правовідносин також за законодавством має права у дотриманні комерційної
таємниці при збереженні тієї чи іншої інформації. При цьому, варто зазначити,
що сьогодні в Україні механізми захисту від поширення інформації, яка
становить комерційну таємницю та відповідальності за її розголошення на
практиці майже не діють. Це, в свою чергу, вимагає нових підходів до
формування інформаційного забезпечення діяльності підприємства та розробки
всіх його складових з метою збереження інформації та механізму виділення тієї
її частини, яка буде надаватися відповідним користувачам, в тому числі і при
формуванні облікової політики підприємства, а також з метою визначення
чітких каналів руху інформації на підприємстві шляхом формування
раціонального документообігу.
Інформаційні зв’язки будівельного підприємства можна схематично
представити у вигляді рис. 3. Основою виконання будівельних робіт є
отримання замовлення, яке відбувається шляхом укладання договору між
замовником і будівельним підприємством. Я вже зазначалося, на будівельних
підприємствах роль договору набуває особливого значення, оскільки саме від
нього залежить не тільки особливості здійснення діяльності в межах такого
договору, а і сам обліковий процес. Так будівельне підприємство в договорі з
замовником визначає можливість залучення субпідрядних організацій, порядок
фінансування проекту, строки його виконання та звітування, що в свою чергу
впливає на формування уявлення про особливості відображення робіт за таким
договором в обліку. Крім того, варто зауважити, що самі договори за своєю
сутністю можуть бути різними, зокрема: інвестиційні, договори надання
послуг, договори підряду тощо. Оскільки договір є частиною документації
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підприємства, то, відповідно і сам він виступає як невід’ємна складова такого
забезпечення, особливо в діяльності будівельних підприємств.

Отримання замовлення на виконання будівельних робіт
Визначення способу виконання замовлення

ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ

ВИЩИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ПЕРСОНАЛ
Договір

КОНКУРС

ЗАМОВНИК

Розробка проекту та його моделі для участі у конкурсі

Угода
Виконання робіт

Субпідрядні організації

Приймається рішення про залучення інших учасників

ПЛАНОВО ЕКОНОМІЧНИЙ

Погоджується
усіма учасниками

Розробка проектно-кошторисної
БУДІВЕЛЬНА
ДІЛЯНКА

БУХГАЛТЕРІЯ

ВІДДІЛ ПОСТАЧАННЯ

Облікова політика

Реєстрація фактів господарських операцій

Узагальнення даних в зведених
облікових регістрах
Формування внутрішньої
звітності для цілей
управління

Накопичення даних в Журналах
ордерах та відомостях
Головна книга
Формування фінансової звітності

КОРИСТУВАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ВСІХ РІВНІВ І ВИДІВ

Аналіз данних

Контроль виконання поставлених завдань
керівництвом будівельного підприємства
Прийняття рішень

Рис. 3. Процес виконання замовлення в системі інформаційних зв’язків
будівельного підприємства [авторська розробка]
Пояснити це можна тим, що на підставі договору формується
деталізована
проектно-кошторисна
документація,
яка
вже
потім
використовується в обліку аналізі та контролі виконання будівельного об’єкта.
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З усіх ділянок виробництва, а також усіх відділів інформація надається до
бухгалтерії з метою її подальшої реєстрації, узагальнення та формування
управлінської і фінансової звітності, яка надається відповідним користувачам.
Використовується вона для аналізу, контролю і безпосередньо для прийняття
подальших рішень користувачами всіх видів і рівнів.
Складання та подання фінансової звітності процеси визначені на
нормативному рівні, а тому їх відображення в обліковій політиці відповідно до
Методичних рекомендацій втрачає певний сенс.
На відміну від фінансової звітності управлінська звітність складається з
урахуванням власних потреб підприємства, а строки її подання встановлюються
самостійно наказами керівництва. З метою впорядкування методології її
формування та організаційних аспектів щодо її подання, на нашу думку, в
обліковій політиці підприємства варто зазначати основну інформацію про таку
звітність, а в додатках визначити основних суб’єктів (відділи, посади без
конкретизації осіб, які їх займають), що відповідальні за її складання.
ВИТРАТИ ЗА БУДІВЕЛЬНИМ КОНТРАКТОМ
Безпосередньо відносяться до
конкретного контракту
- витрати на робочу силу на
будівельному майданчику, включаючи
витрати на здійснення нагляду за ходом
виконання робіт;
- прямі витрати на матеріали;
амортизацію
механізмів
та
обладнання;
- витрати на переміщення механізмів,
обладнання і матеріалів до будівельного
майданчика та від нього;
- витрати на оренду механізмів та
обладнання;
- витрати на проектування та
технічну допомогу;
- попередньо оцінені витрати на
внесення виправлень та гарантійну
роботу, зокрема очікувані витрати на
гарантійні зобов'язання;
- претензії з боку третіх сторін.

Можуть бути віднесені до
діяльності за контрактом у
цілому і розподілені на
конкретні контракти
- страхування;
- витрати на проектування
і технічну допомогу, які не
відносяться безпосередньо
до
конкретного
контракту;
- накладні витрати на

За умовами контракту
конкретно підлягають
сплаті замовником,
можуть включати деякі
загальні адміністративні
витрати і витрати на
розробку, відшкодування
яких передбачене
умовами контракту

Не відносяться да витрат за будівельним контрактом:
- загальні адміністративні витрати, відшкодування яких не
передбачене в контракті;
- витрати на продаж;
- витрати на дослідження та розробки, для яких
відшкодування не передбачене в контракті;
- амортизацію незадіяних механізмів та обладнання, які не
використовуються при виконанні певного контракту.

Рис. 4. Витрати за контрактом у міжнародній практиці
(авторська розробка за даними [6])
Враховуючи особливості процесу виконання замовлення бухгалтерією на
підставі отриманих даних здійснюється узагальнення інформації про фактичні
витрати та формується собівартість виконаних робіт, яка узгоджується з
плановими показниками та є основою визначення результату діяльності
будівельного підприємства. Враховуючи обов’язковість для окремих
підприємств, подання звітності за МСФЗ, варто зазначити, що у визначенні,
визнанні та класифікації витрат за МСБО 11 «Будівельні контракти» мають
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місце певні відмінності порівняно з ПСБО 18 «Будівельні контракти». Перелік
витрат за контрактом в міжнародній практиці представлено на рис 4.
В національній практиці такі витрати включають ті, що безпосередньо
пов’язані з виконанням будівельного контракту та загальновиробничі витрати.
При цьому не включаються до складу витрат за контрактом, а відносяться до
витрат того звітного періоду в якому вони були понесені:
адміністративні витрати (хоча у складі витрат за будівельним
контрактом вони можуть бути визнані якщо ці витрати безпосередньо пов'язані
з виконанням цього будівельного контракту чи то окреме відшкодування цих
витрат за умовами цього будівельного контракту покладено на замовника);
витрати на збут;
інші операційні витрати;
витрати на утримання (амортизація, охорона тощо) незадіяних
будівельних машин, механізмів та інших необоротних активів, які не
використовуються при виконанні будівельного контракту [3].
Не зважаючи на те, що спостерігається схожість між національною і
міжнародною практикою обліку будівельних контрактів, на нашу думку, в
обліковій політиці все ж таки варто визначати, які саме витрати підприємство
відносить до витрат за будівельним контрактом (договором), а які ні.
Проблемним на сьогодні залишається узгодження договірних відносин з
обліковою політикою підприємства, адже кожен договір має свої умови і
особливості, і є свого роду унікальним, а облікова політика має бути єдиною та
постійною на підприємстві і використовуватися з дотриманням базових
принципів бухгалтерського обліку.
Беззаперечно своє відображення договірні відносини знайшли і у
робочому плані рахунків підприємства, який має бути додатком до облікової
політики підприємства. Аналіз облікових політик діючих підприємств свідчить,
що досить часто робочі плани рахунків взагалі відсутні, хоч посилання на них в
облікових політиках підприємств мають місце.
Важливість робочого плану рахунків тісно пов’язана з накопиченням і
акумулюванням інформації про витрати та доходи підприємства, а також
собівартість його виробництва. Витрати понесені на будівництво об’єктів
акумулюються на рахунку 23 «Виробництво». На нормативному рівні цим
рахунком не передбачено субрахунків проте зазначається, що аналітичний
облік ведеться за видами виробництв, за статтями витрат і видами або групами
продукції, що виробляється [8]. На великих виробництвах аналітичний облік
витрат може вестися за підрозділами підприємства та центрами витрат і
відповідальності [8]. При цьому на будівельних підприємствах є своя специфіка
– необхідність відображення на рахунку 23, як будівельно-монтажних робіт та
допоміжних виробництв, так і підсобних виробництв та витрат на експлуатацію
будівельних машин та механізмів. Крім того враховуючи необхідність ведення
обліку за завершеними етапами по незакінчених будівельних контрактах
відкриваються ще два субрахунки «Завершені етапи по незакінченим
будівельним контрактам» та «Проміжні рахунки». Існує специфіка і по рахунку
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90 «Собівартість реалізації» та 70 «Дохід від реалізації», яка представлена в
наступній таблиці.
Таблиця 3
Спеціальні рахунки будівельної установи [8]
Шифр та назва рахунку
230
«Виконання
будівельномонтажних
робіт
(будівельних
контрактів)»
238 «Завершені етапи по незакінчених
будівельних контрактах»
239 «Проміжні рахунки»
7031 «Дохід від реалізації будівельних
робіт»
7032
«Дохід
від
реалізації
небудівельних робіт»
7911 «Результати від будівельної
діяльності»
7912 «Результати від небудівельної
діяльності»
9031
«Собівартість
реалізованих
будівельних робіт»
9032
«Собівартість
реалізованих
небудівельних робіт»

Відображається
будівництва

Характеристика рахунку
вартість
незавершеного

Закривається тільки по завершенні контракту,
накопичуючи вартість робіт кожного завершеного
етапу
Відображається сума всіх рахунків, виставлених
замовнику (відповідно до актів виконаних робіт),
аж поки не завершиться контракт

Загальноприйн
яті рахунки
будівельного
підприємства

Роботи, які виконує будівельна організація можна умовно
поділити на суто будівельні (будівництво житла, будівництво
промислових об’єктів) та небудівельні (розчищення будівельного
майданчика, доставка будівельних матеріалів чи конструкцій до
місця будівництва тощо), але які виконуються спеціальною
технікою.
Тому пропонується відображати дохід, витрати та результати
діяльності окремо безпосередньо будівельних робіт і окремо
небудівельних робіт, що дасть можливість проводити детальний
аналіз видів робіт, здійснювати ефективний контроль за кожним із
видів робіт

Окрім специфіки рахунків щодо доходів і витрат будівельних організацій
виникає необхідність уточнення в обліковій політиці управлінських аспектів.
Так якщо для цілей фінансового обліку зміст облікової політики визначається
методичними рекомендаціями, то для управління підприємством скоріш за все
економічним глуздом, а для оподаткування – потребою законним способом
мінімізувати податки. Якщо облікові альтернативи в фінансовому обліку
визначені переважно стандартами обліку, податкові – регулюються ПКУ, то
альтернативи управлінського обліку переважно визначаються економічними
потребами та політикою керівництва. Система управлінського обліку є
специфічною для кожного підприємства, оскільки вона є результатом роботи
керівної ланки підприємства, а отже і вибір способів і методів управлінського
обліку є характерною рисою конкретного підприємства. В діяльності
будівельних підприємств можна виокремити значну кількість таких рис.
Найперше, що на нашу думку варто визначати обліковою політикою
будівельних підприємств, як і більшості виробничих підприємств є
необхідність чіткого визначення переліку витрат, які підлягають розподілу.
Такий перелік може наводитися в додатках з метою уникнення інформаційного
завантаження тексту облікової політики, проте вибір де відображати ту чи іншу
інформацію здійснюється самим підприємством. При визначенні в обліковій
політиці загальновиробничих витрат варто враховувати їх поділ та питання
визначення нормальної потужності. Щодо останнього, то в обліковій політиці
будівельного підприємства варто визначити, на підставі яких показників буде
обраховуватися нормальна потужність підприємства. При цьому можуть
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використовуватися як показники минулих періодів, так і перспективний підхід
– з використанням планових показників.
Не менш важливим для будівельного підприємства є визначення в
обліковій політиці бази розподілу загальновиробничих витрат та визначення
вартості незавершеного виробництва, оскільки саме від цих положень залежать
ключові показники діяльності підприємства. З метою розподілу
загальновиробничих витрат можуть використовуватися прямі матеріальні
витрати та прямі витрати на оплату праці, а також машино-години роботи
використаного в будівництві обладнання. Проте найбільш поширеним
показником який використовується в розподілі загальновиробничих витрат в
діяльності багатьох підприємств і не тільки будівельних залишаються прямі
витрати на оплату праці.
Серед додатків до облікової політики, на нашу думку, мають бути
розроблені переліки постійних і змінних витрат підприємства, які
використовуються саме для цілей управлінського обліку (визначення ключових
управлінських показників).
На практиці, в облікових політиках реально діючих підприємств не
наголошується з якою метою визначені ті чи інші положення.
Загальноприйнятою є практика виділення методичної, технічної та
організаційної частин в структурі облікової політики. Підходів до
структурування облікової політики на сьогодні існує значна кількість, проте
переважна їх більшість не враховує необхідність відображення управлінської
складової в структурі облікової політики.
Найвагомішою управлінською складовою в обліковій політиці є
положення щодо ціноутворення. Ціна у будівництві є договірною, вказується в
договорі будівництва і впливає на суму очікуваного доходу за контрактом, а
отже окремі загальні аспекти щодо її формування мають зазначатися в
обліковій політиці в цілях управлінського обліку.
В національній і
міжнародній практиці визначено два типи будівельних контрактів: будівельний
контракт з фіксованою ціною та контракт за ціною «витрати плюс».
Особливості оцінки кінцевого фінансового результату за такими контрактними
представлені в табл. 4.
В національній практиці оцінка доходу протягом виконання будівельного
контракту може переглядатися за умов погодження із замовником відхилень
та/або претензій, які змінюють ціну будівельного контракту в періоди після
його укладання чи за умови зміни узгодженої ціни будівельного контракту з
фіксованою ціною за наявності умов, що передбачають її зміни [3]. В
міжнародній практиці такий перегляд відбувається якщо:
- підрядник і замовник можуть погодити відхилення або претензії, які
збільшують або зменшують дохід від контракту в період, наступний за
періодом початкового укладання контракту;
- сума доходу, узгоджена в контракті з фіксованою ціною, може
збільшитися в результаті застережень про змінні ціни;
- сума доходу від контракту може зменшитися в результаті штрафів за
затримку завершення виконання контракту, спричинену підрядником;
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якщо контракт із фіксованою ціною включає фіксовану ціну за одиницю
кінцевої продукції, дохід від контракту зростає разом зі збільшенням кількості
одиниць [6].
Таблиця 4
Порівняльна характеристика умов оцінки кінцевого фінансового результату за
будівельними контрактами
Вид
будівельного
контракту

Контракт
фіксованою
ціною

Контракт
ціною
«Витрати
плюс»

із

із

ПСБО 18

МСБО 11

- можливості достовірного визначення
суми загального доходу від виконання
будівельного контракту;
- імовірного отримання підрядником
економічних
вигод
від
виконання
будівельного контракту;
- можливості достовірного визначення
суми витрат, необхідних для завершення
будівельного
контракту,
і
ступеня
завершеності
робіт
за
будівельним
контрактом на дату балансу;
- можливості достовірного визначення та
оцінки витрат, пов'язаних з виконанням
будівельного контракту для порівняння
фактичних витрат за цим будівельним
контрактом, з попередньою оцінкою таких
витрат [3].
- імовірного отримання підрядником
економічних
вигод
від
виконання
будівельного контракту;
- можливості достовірного визначення
витрат,
пов'язаних
з
виконанням
будівельного контракту, незалежно від
імовірності їх відшкодування замовником
[3]

- загальний дохід від контракту можна
достовірно оцінити;
- ймовірно, що суб'єкт господарювання
отримає економічні вигоди, пов'язані з
контрактом;
- на кінець звітного періоду можна
достовірно оцінити як суму витрат за
контрактом на його завершення, так і
ступінь завершеності контракту;
- витрати за контрактом, які відносяться до
нього, можна чітко визначити і достовірно
оцінити, щоб фактичні витрати, понесені за
контрактом, можна було порівняти з
попередніми оцінками [6].

- ймовірно, що суб'єкт господарювання
отримає економічні вигоди від контракту;
- витрати за контрактом, що відносяться до
контракту, незалежно від того, можуть
вони бути відшкодовані чи ні, можна точно
визначити і достовірно оцінити[6].

Джерело: авторська розробка за [3,6]

Для будівельних підприємств проблема ціноутворення залишається
однією з ключових оскільки:
 тривалість виконання робіт досить часто здійснюється протягом
операційного циклу, який триває більше року – в довгостроковій
перспективі вартість матеріалів може суттєво зростати, що в свою
чергу збільшує вартість контракту:
 існує ймовірність не передбачуваних витрат, а тому виникає
необхідність їх достовірної оцінки, обліку і відшкодування;
 існує ймовірність витрат пов’язаних з забезпеченням якості
виконаних робіт.
Значними темпами зростає значення обліку витрат на будівництво, яке
обумовлюється ступенем корисності інформації, яка генерується системою
фінансового, управлінського і податкового обліку з метою прийняття
управлінських рішень.
За сучасних умов функціонування будівельних підприємств ключову роль
у прийнятті управлінських рішень відіграє податкова складова облікової
політики будівельного підприємства. Обсяги сплачених податків впливають на
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ефективність діяльності підприємства в цілому, а отже і на визначення
результатів його діяльності, що продемонстровано на рис. 5.
Дохід від реалізації продукції, робіт, послуг
Надані знижки, вартість повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами
належать комітентам (принципалам тощо) та податків і зборів ( ПДВ, акцизний збір)

Собівартість реалізованої продукції

Валовий прибуток/збиток

Рис. 5. Порядок визначення валового прибутку / збитку
(авторська розробка за даними [9])
В будівельній сфері можуть застосовуватися різні режими оподаткування
ПДВ, які визначаються тим чи використовує підприємство довгострокові
контракти чи ні. Якщо довгострокові контракти мають місце, то відповідно
підприємство може використовувати довгостроковий режим оподаткування
тобто нараховувати ПДВ при остаточній здачі об’єкта замовнику, якщо ж
будівельне підприємство не визнає бідівельний договір як довгостроковий то
відповідно воно може нараховувати ПДВ в періоді в якому отримує авансові
внески. І останній режим – це можливість застосовувати касовий метод
нарахування ПДВ. При цьому вато памятати, що підприємство самостійно
обирає яким чином йому нараховувати ПДВ і при цьому який з цих методів
буде найбільш ефективним з метою управління підприємством. Окремі
положення щодо оподаткування ПДВ знаходять своє відображення в облікових
політиках будівельних підприємств, що в свою чергу підвищує її роль у
інформаційному забезпеченні діяльності підприємства.
Отже за сучасних умов функціонування будівельних підприємств існує
значна кількість галузевих специфічних рис, які впливають на ефективність їх
інформаційного забезпечення. Облікова політика є невідємною складовою
такого інформаційного забезпечення, а отже від ефективності її формування
залежить фективність визначення результатів діяльності підприємства. Аналіз
практики формування облікових політик свідчить про невідповідність
переважної їх більшості потребам управління. Узгодження облікової політики
відповідно до потреб управління дозволить не тільки підвищити рівень
інформаційного забезпечення їх діяльності, а і створити оптимальні засади для
підвищення ефективності такої діяльності.
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3.4. СТАНДАРТИ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ В КОНТЕКСТІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Гриценко О.І.
кандидат економічних наук, доцент
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми
У зв'язку з активізацією євроінтеграційних процесів в Україні, розвитком
міжнародного
співробітництва
відбувається
реформування
системи
бухгалтерського обліку та впровадження методології складання інтегрованої
звітності згідно з міжнародними стандартами для забезпечення відкритості,
прозорості та зіставлення показників фінансової звітності суб'єктів
господарювання.
Як відомо, інтегрована звітність – вона ж «звітність стійкого розвитку» –
це мова «стійкого» бізнесу. Це спосіб доведения компаніями інформації про
створення вартості, та як планується забезпечувати її зберігання в коротко-,
середньо- та довгосроковому періоді. Принциповими користувачами такої
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інформації є інвестори, оскільки за сутністю інтегрована звітність є наступним
ступенем еволюції корпоративної звітності, заснованої на фінансовій та
нефінансовій інформації.
Метою створення будь-якого підприємства є здійснення певного виду
діяльності для отримання прибутку. Фінансові результати діяльності
підприємств, у свою чергу, характеризують прибутки та збитки. Для їх
визначення зіставляють отримані доходи та понесені витрати, достовірна
оцінка яких можлива лише за даними бухгалтерського обліку, Саме від повноти
та достовірності інформації залежить адекватність прийнятих управлінським
персоналом рішень.
Традиційна система фінансової звітності не повністю відповідає цим
вимогам та очікуванням, так як вона представляє інформацію про фінансовий
стан та отримані фінансові результати діяльності організацій. На нашу думку
зацікавленим користувачам потрібна комплексна інформація про вплив рішень
суб’єктів господарювання на можливості їх стійкого розвитку.
Розкриття такої інформації здійснюється в новій звітності про стійкий
розвиток, головною метою складання якої є підготовка та надання інформації,
корисної зовнішнім користувачам для прийняття рішень в контексті стійкого
розвитку.
Концепція стійкового розвитку була розроблена в ряді документів
Організації Об’єднаних Націй (ООН) для визначення розвитку, який передбачає
інтеграцію трьох компонентів – економічного зростання, соціального розвитку
та охорони навколишнього середовища – в якості взаємодоповнюючих
елементів.
Спільне дослідження Global Reporting Initiative, Проекту звітності
стійкого розвитку під патронажем Принця Уельського («A4S») та Radley
Yeldar. Результати опитування свідчать, що найбільш затребованою на
сьогодні є дані про корпоративне управління: біля 70% респондентів назвали їх
дуже важливими. Інформація про природні ресурси зацікавила 64% інвесторів
та аналітиків. А ось соціальна звітність займає низшу ступінь умовної ієрархії
звітності стійкого розвитку: тільки 52% сказали, що ця інформація важлива.
Причому експерти наголошують, що причиною цього є зовсім не відсутність
значимості соціального фактора, а скоріш за все важкість при співставленні
компаній на підставі такої інформації. Оскільки їх не можна порівняти, то й не
можна спиратися на соціальну звітність.
Саме тому виникає необхідність всебічного дослідження питань
підготовки
суб’єктами
господарювання
інтегрованої
звітності
як
перспективного напрямку формування чіткої стратегії розвитку та урахування
факторів стійкого розвитку та підвищення конкурентоспроможності
підприємств в умовах євроінтеграції.
Інтегрована звітність – це поєднання елементів як фінансової так і не
фінансової звітності підприємств.
Не фінансова звітність – це інструмент соціально відповідального
бізнесу, який надає інформацію про вплив компанії на суспільство, економіку
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та навколишнє середовище, описуючи діяльність компанії у відповідному
суспільному контексті.
Зазвичай фінансова та нефінансова звітність оприлюднюються окремо,
виконують різні функції та мають окрему цілі та завдання. Фінансова звітність
має чітко визначену мету та перелік користувачів. Нефінансова – інформування
ширшого кола зацікавлених сторін: працівників, громадських організацій,
органів влади, експертів тощо.
На сьогоднішній день основною складовою нефінансової звітності є звіт
про стійкий розвиток.
Окремі питання підготовки звіту про стійкий розвиток розглядаються в
декількох міжнародних стандартів, серед яких найбільше визнання отримали
наступні документи:
- керівництво по звітності в галузі стійкого розвитку, що визначає склад
та елементи звіту про стійкий розвиток, а також принципи та загальний порядок
його підготовки та представлення (версія 3.0 даного керівництва прийнята
Глобальною ініціативою по звітності (GRI) в 2006 р.);
- стандарти серії АА1000, в яких визначаються загальні принципи
підзвітності, вимог до проведення перевірки звітів про стійкий розвиток та
порядок організації взаємодії з зацікавленими сторонами (прийняті інститутом
соціальної та етичної підзвітності (Ассоunt Аbiliti) в 2008 р.);
- стандарт по управлінському звіту «Еволюція підзвітності — звітність в
галузі стійкості для бухгалтерів», в якому розглядається еволюція та загальна
схема звітності в галузі стійкого розвитку (прийнятий інститутом
управлінських бухгалтерів США в 2008 р.);
- керівництво по показникам корпоративної звітності в річних звітах, яке
розкриває основні групи зацікавлених сторін та їх інформаційні потреби,
принципи визначення ключових показників корпоративної звітності, а також
загальну систему цих показників та методологію їх розрахунку та
представлення в звітності (принято міжурядовою робочею групою експертів по
міжнародним стандартам обліку та звітності (Конференція ООН по торгівлі та
розвитку) в 2008 р.);
- керівництво SIGМА, яке формує для организацій вказівки щодо
застосування концепції стійкого розвитку на практиці (прийнятою
организацією Рrojесt SIGМА, затвердженою Британським інститутом
стандартизації у 2003 р.);
- міжнародний стандарт ИСО 26000 «Керівництво по соціальній
відповідальності», в якому розкривається склад концепції, принципів та
основних аспектів (тем) социальної відповідальності, а також сформовані
комплексні вказівки щодо реалізації практики соціальної відповідальності в
організаціях (принятий Міжнародною організацією по стандартизації (IS0) та
оприлюднений наприкінці 2010р.).
Міежнародна федерація бухгалтеров (IFAC) уклала спільно з
Міжнародним комітетом по интегрованій звітності (IIRC) «Меморандум про
взаєморозуміння», основною метою діяльності за яким є сприяння, підтримка
та координація зусиль в цьому напрямку.
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Даною угодою було визнано наявність багатьох можливостей для
плідного та взаємовигідного співробітництва щодо підтримки інтегрованої
звітності. .
Міжнародна комісія з інтегрованої звітності (International Integrated
Reporting Committee - IIRC) намагається зібрати воєдино думки широкого кола
учасників - інвесторів, компаній, регуляторів, аудиторів і представників
академічних кіл - щоб розробити новий єдиний підхід до звітності.
Інтегрована звітність буде об'єднувати різні її форми: само собою,
фінансову звітність, але також звіти про корпоративне управління,
менеджерські звіти, звіти з винагород працівникам - таким чином, щоб усе
разом це чітко відображало здатність кожної конкретної організації створювати
і підтримувати вартість у довгостроковому періоді. Це, скажімо так, більш
широка форма звітності, ніж традиційна, оскільки ця система буде відображати
та вимірювати окремі компоненти створення вартості в компанії. Що більш
важливо - фінансовий результат діяльності організації буде показаний в
контексті її соціального, економічного та екологічного оточення, в якому вона
оперує. Основні змістовні характеристики фінансової та не фінансової звітності
наведені на рис.1.
Фінансова звітність
Не фінансова звітність
U

U

Законодавче регулювання;
Висока якість даних;
Відповідальність чітко визначена;

Відсутність
законодавчого
регулювання (добровільне розкриття;
Низька якість даних;
Відсутність
визначеної
відповідальності

Бізнес - звітність
Інтегрована звітність
U

Велика прозорість;
Спрямована на стратегію;
системна

Рис. 1. Переваги інтегрованої звітності у перспективі
Така звітність містить економічні, екологічні та соціальні аспекти
діяльності організації. Слід зазначити, що підходи до якісного відображення
даної інформації в різних суб’єктах господарювання можуть бути різними. На
перший погляд, неможливо створити єдині концептуальні засади щодо
відображення такої інформації в інтегрованій звітності, оскільки екологічні та
соціальні аспекти діяльності можуть суттєво відрізнятися в залежності від виду,
форми та завдань ведення бізнесу.
Важливе місце займає питання про визначення оптимального розміру та
ступеня уніфікації інформації, що міститься в інтегрованій звітності як за
кордоном, так і в Україні. Протягом останніх років спостерігається тенденція
глобальної уніфікації фінансової звітності, що веде до значного зменшення
інформативності наданої компаніями інформації. Наприклад в більшості
галузей економіки були виключені показники, що характеризують їх галузеві
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особливості. В зв’язку з цим, деякі фахівці вважають, що необхідно
відновлювати диференційований підхід як до змісту, так й до обсягу звітності
організацій, що відносяться до різних секторів економіки. Існує думка, що
необхідно збільшити час на підготовку показників, що можуть бути корисними
для внутрішніх користувачів та зменшити час на підготовку показників,
призначених для зовнішніх користувачів інтегрованої звітності. Хоча, як
відомо, зараз спостерігається проблема оцінки фінансового стану організації
зовнішніми користувачами.
В зв’язку з цим, Міжнародний Комітет з Інтегрованої Звітності, що
об’єднує лідерів комерційних та інвестиційних компаній, бухгалтерів та інших
спеціалістів, що розробляють міжнародну структуру інтегрованої звітності, яка
дозволить розвивати звітність протягом наступних десятиріч протягом
задоволення інформаційних потреб інвесторів та інших зацікавлених
користувачів.
Процес підготовки звіту про стійкий розвиток складається з наступних
етапів:
– визначення обсягу консолідації даних;
– визначення груп зацікавлених сторін для відображення в звіті;
– розробка формату та структури звіту про стійкий розвиток з обліком
поглядів зацікавлених сторін, а також порядку розрахунку окремих
показників результативності діяльності;
– збір даних та складання звіту про стійкий розвиток;
– перевірка якості звіту про стійкий розвиток шляхом проведення
внутрішнього аудиту, опитувань зацікавлених сторін та/або незалежної
зовнішньої аудиторської перевірки, виправлення виявлених недоліків;
– публикація звіту про стійкий розвиток та забезпечення його доступності
для зацікавлених сторін [1].
Крім того, стійкий розвиток викликає необхідність перегляду існуючих
критеріїв ефективності роботи підприємства.
Як свідчить міжнародний досвід перехід на змістовну та зрозумілу
інтегровану звітність займає у більшості компаній 3-5 років. На думку IRRC,
інтегрована звітність з часом повинна замінити діючу систему, а не стати
просто набором додаткових вимог.
Актуальність даних досліджень підтверджує той факт, що сьогодні на
переважній більшості вітчизняних підприємств спостерігається відсутність
ефективного механізму управління внаслідок низького рівня професіоналізму
управлінського персоналу.
Стандартизований набір взаємопов'язаних фінансових показників є тим
індикатором, що здатний визначити подальші дії як керівництва підприємства,
так і потенційного інвестора. При цьому необхідно приділяти значну увагу
розробці принципів і методів фінансового планування, оскільки якість
управління фінансовими потоками на підприємстві безумовно позначається на
його фінансовому становищі.
Очевидним здається твердження, що бізнес-звітність повинна відповідати
потребам користувачів. Однак і інтереси користувачів, і фокус їх уваги
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постійно змінюються. Процес оцінки бізнесу являє собою не механічне
застосування моделі, а творчий процес, де розглядаються всі релевантні
фактори і дані без будь-яких обмежень. Тому якщо запитати користувачів про
їхні потреби, не можна очікувати, що ми отримаємо детальну схему,
спираючись на яку можна побудувати модель звітності.
Величезна кількість інформації, що розкривається компаніями
добровільно, відображає бажання менеджменту донести ці повідомлення до
зовнішнього світу і його припущення про те, що зовнішньому світу це було б
цікаво. Тому модель, яка вказує відповідальним за підготовку інформації, що
вони повинні робити, а користувачам – чого вони можуть очікувати; модель,
яка забезпечує достатній рівень розкриття і, що, можливо, найважливіше,
гарантує прийнятний рівень порівнянності інформації, – така модель
нефінансової звітності принаймні внесла б певний порядок у «хаос», який існує
зараз.
Головна особливість інтегрованої звітності полягає в тому, що вона
фіксується на факторах виробництва, які компанія споживає та створює, фінансових, виробничих, людських, інтелектуальних, природних та соціальних.
Інтегрована звітність вже почала застосовуватись в деяких компаніях, але
на практиці її механізм ще далекий до ідеалу. В Україні даний звіт складають
компанії «Оболонь», «Нібулон», «Артеріум», «Тетра Пак» та інші.
Порівняльна характеристика звичайної та інтегрованої звітності наведена
в табл. 1.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика звичайної та інтегрованої звітності
Фактори
Зміст та порядок
складання

Звичайна звітність

Інтегрована звітність

Законодавче регулювання

Відсутнє регулювання

Контроль за ресурсами
Структура

Обмежене розкриття
інформації, висока якість
даних
Фінансовими
За відрізками часу

Спрямованість

На операціях, що відбулись

Часові межі

Короткостроковий період

Спроможність
адаптуватися
Рівень
відповідальності

Низька, чітка відповідність
встановленим правилам
Складна, часто надлишкова
інформація
Чітке визначення
відповідальності

Технології

Паперові документи

Надійність

Стиль подання

Велика прозорість, низька
якість даних
Всі види капіталу
Системна
На минулих та майбутніх
подіях у взаємозв’язку, на
стратегію
Короткостроковий,
середньостроковий та
довгостроковий періоди
Висока, реагування на
конкретні обставини
Найбільш істотні короткі дані
Визначення відповідальності
відсутнє
Застосування інформаційних
технологій

Организації самостійно визначають склад показників результативности
для відображення в звіті про стійкий розвиток. При цьому з метою дотримання
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принципів розкриття інформації в таком звіті вибір показників
результативности має здійснюватись с урахуванням спеціальних принципів
універсальності застосування (можливості застосування у всіх співставних
організаціях для забезпечення порівняності), охоплення сфер впливу,
можливості послідовного виміру, орієнтації на вимір результативності.
У керівництві GRI перераховані приблизні переліки основних та
додаткових показаників за трьома складовими стійкого розвитку (економічної,
екологічної та соціальної) з розподілом показників соціальної результативності
на показники, пов’язані з працею, правами людини, впливом на суспільство та
відповідальністю за продукцію.
Слід зазначити, що на сьогоднішній день GRI визнається як
максимальний стандарт. Основні показники,якого є загальноприприйнятими
показниками, які можуть бути приведені у звітності про стійкий розвиток
більшості організацій. Додаткові показники являють собою підходи, що
формуються або відображають теми, що можуть бути істотними не для всіх
організацій.
Слід відмітити, що широкий спектр можливих проблем в галузі стійкого
розвитку визначає неможливість встановлення для всіх організацій одного
чітко визначеного переліку даних показників, стандартних одиниць їх виміру та
єдиного порядку розрахунку. В керівництві GRI в багатьох випадках в якості
показників фактично вказуються межі впливу організації на стійкий розвиток
зацікавлених сторін. Наприклад, в якості показників економичної
результативності за аспектом присутності на ринках вказуються процедури
найму місцевого населення, за аспектом непрямих економічних впливів –
розвиток та вплив інвестицій в інфраструктуру; в якості показника
результативності - за напрямом прав людини, за аспектом дитячої праці
розглядається діяльність, в межах якої є значний ризик випадків використання
дитячої праці, та дії, що здійснені для недопущення дитячої праці, тощо.[2]
Такий підхід до встановлення показників передбачає, що кожна
організація в багатьох випадках має визначати показники результативності для
формування найбільш якісної характеристики власного специфічного внеску в
стійкий розвиток зацікавлених сторін та суспільства в цілому.
Під соціальною ефективністю розуміють відповідність діяльності компанії
своїм соціальним завдання. Про зміну соціальної ефективності можна робити
висновки шляхом порівняння показників в динаміці.
Соціальна ефективність функціонування компанії в регіоні може
розглядатися з точки зору досягнення раціонального споживання продуктів
харчування та підвищення рівня життя населення. Результатом діяльності буде
підвищення зайнятості та зростання доходів населення, а також зростання
ефективності фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання,
який оцінюється такими показниками як ресурсомісткість, витратомісткість і
фондомісткість, рентабельність активів, окупність джерел фінансовокредитного забезпечення, тощо.
Рекомендовані керівництвом GRI показники екологічної результативності
та показники соціальної результативності в межах відповідальності за
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продукцію по аспектах здоров’я та безпеки споживача та маркування продукції
та послуг.
Не існує можливостей порівняння показників соціальної звітності,
оскільки кожна організація має самостійно визначати показники
результативності для формування найбільш точної характеристики власного
специфічного вкладу у стійкий розвиток зацікавлених сторін та суспільства.
На нашу думку, таким фактором могла б бути якість обслуговування
зацікавлених осіб. Ця категорія включає соціальні та екологічні аспекти
діяльності, забезпечує головну мету діяльності компаній та безумовно впливає
на рівень економічних показників.
Також в сучасних умовах проблема якості є найважливішим чинником
підвищення рівня життя, економічної, соціальної й екологічної безпеки.
В розділі про відповідальність за продукцію по аспектах здоров’я та
безпеки споживача, маркування продукції та послуг розглядається система
забезпечення обов’язкових вимог до безпеки продукції/послуг та наводяться
рекомендації керівництву СК1 - основні показники результативності, що
рекомендовані.
Основні показники результативності по окремих аспектах стійкого
розвитку, що рекомендовані керівництвом СК1 наведено в табл. 2.
Такі вчені як Н.А. Сафронов, В.Г. Андрійчук, М.В. Макаренко і взагалі у
вітчизняній економічній літературі розрізняють такі показники якості.
Показники призначення характеризують основну функціональну величину
корисного ефекту від експлуатації виробу.
Показники надійності характеризують виріб з точки зору надійності
експлуатації - безвідмовність, ремонтопридатність, довговічність тощо.
Показники технологічності – показники, які забезпечують раціональне
використання матеріалів, засобів труда і часу в процесі технологічного циклу.
Показники стандартизації та уніфікації характеризують насиченість
продукції стандартними, уніфікованими та оригінальними складовими
частинами, а також рівень уніфікації порівняно з іншими виробами. Усі вироби
можуть бути підрозділені на стандартні, уніфіковані та оригінальні. Чим вищий
коефіцієнт стандартизації та уніфікації виробу, тим краще з точки зору
виробництва й експлуатації.
Економічні показники відображають зручність експлуатації виробу
людиною. Взаємодія людини з виробом виражається через комплекс
антропометричних, фізіологічних и психологічних властивостей людини.
Естетичні показники характеризують композиційну довершеність виробу
(поєднання кольорів, виразність форм тощо).
Показники транспортабельності відображають ступінь можливості
транспортування виробу різноманітним транспортом без порушення його
властивостей.
Патентно-правові показники характеризують патентний захист та патентну
чистоту продукції.
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Екологічні показники відображають ступінь впливу шкідливих чинників на
навколишнє середовище, які виникають при зберіганні, експлуатації або
споживанні продукції.
Таблиця 2
Показники результативності, що рекомендовані керівництвом СК1 по окремих
аспектах стійкого розвитку
Код

ЕШ 1

ЕШ 2
ЕШ 3
ЕШ 4
ЕШ 5

РК1

РК2

РКЗ

РК4

РК5

Категорії
основна додаткова

Показник

Екологічна результативність
Місцезнаходження та площа земель, що знаходяться у
власності, аренді, під управлінням організації та
+
розташованих на охороняємих природних територіях та
територіях з високою цінністю поза їх межами
Визначення істотних впливів діяльності, продукції та послуг
на охоорняємих природних територіях та територіях з
+
високою цінністю поза їх кордонів
Збережені та відновлені місцезнаходження
Стратегії та плани на майбутнє по управлінню впливами
Кількість видів, занесених в Червоний список Міжнародної
спілки охорони природи (МСОП) та національний список
охороняємих видів, місцезнаходження яких знаходяться на
території, що зачипає діяльність організації, з розмежуванням
за ступенем загрози існуванню виду
Відповідальність за продукцію – «Здоров’я та безпека споживача»
Стадії життєвого циклу, на яких вплив на здоров’я та безпеку
продукції та послуг оцінюються для виявлення можливостей
покращення, та частка наявних продуктів та послуг, що
+
підлягають таким процедурам
Загальна кількість випадків невідповідності нормативним
вимогам та добровільним кодексам, що стосуються впливу
продукції та послуг на здоров’я та безпеку, з розмежуванням
за видами наслідків
Відповідальність за продукцію – «Маркування продукції та послуг»
Види інформації про властивості продукції та послуг, що
вимагають процедури, та частка значимих продуктів та
+
послуг, у відношенні яких діють такі вимоги до інформації
Загальна кількість випадків невідповідності нормативним
вимогам та добровільним кодексам, що стосуються
информації маркування про властивості продукції та послуг,
з розмежуванням за видами наслідків
Програми, що відносяться до задоволення споживача,
включаючи результати досліджень по оцінці ступеня
задоволення споживача.

+
+
+

+

+

+

Показники безпеки визначають ступінь безпеки експлуатації та зберігання
виробу, тобто забезпечують безпеку при дотриманні вимог експлуатації,
ремонту, простою [4,5].
Зазначені показники у сукупності створюють базу для порівняння з іншою
аналогічною продукцією, дозволяють оцінити їх технічний рівень та якість.
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В умовах ринкової економіки якість продукції відіграє надзвичайно
важливу роль у підвищенні її конкурентоспроможності. Економічне
суперництво підприємств, окремих об'єднань, боротьба їх за ринки збуту
зосереджуються не тільки на ціні, а й значною мірою на нецінових факторах.
Серед цих факторів – реклама, створення сприятливих умов для реалізації
продукції, забезпечення (за необхідності) після продажного обслуговування
покупців – особливе місце займає якість продукції.
Намагання досягнення найвищих результатів при найменших затратах
часто призводить до економічного суперництва підприємств ціновими
факторами. При цьому проблема якості є найважливішим чинником
підвищення рівня життя, економічної, соціальної й екологічної безпеки.
Базовою «філософією» стратегічного управління такими економічним
утвореннями, як відомо, є системний підхід і аналіз. Системний підхід разом
системною парадигмою пропонує процедуру планування, оцінки і реалізації
управлінських рішень розглядати з позиції системної концепції. Відповідно до
системної концепції головним критерієм функціонування економічного
утворення є кінцевий результат, що отримується при врахуванні всього набору
ресурсів, які залучаються для досягнення мети.
Якість обслуговування необхідно розглядати з позиції рівня задоволення
населення, що обслуговується запропонованим рівнем послуг та товарів. При
цьому одним із способів, у який можна формувати стратегію конкуренції
торгового підприємства, є пошук для себе сприятливих покупців. Одним з
важливих напрямів виведення підприємств з кризи є продумана, раціональна,
ефективна асортиментна політика кожного підприємства. Особливу увагу в іі
розробці необхідно приділити
оновленню асортименту, здешевленню
продукції, її конкурентоспроможності на ринку товарів в державі та за її
межами.
Разом з цим відчувається потреба в удосконаленні єдиної системи
стандартизації та якості товарів, що включають розробку конкретних технічних
регламентів; підвищенні інформаційного забезпечення та покращання якості
життя через планування асортименту продукції відповідно до потреб населення
(особливо у сільській місцевості); активізації відповідальності споживачів, що
впливає на їх вибір товарів; удосконаленні механізму ціноутворення та
лібералізації внутрішнього ринку.
Таким чином, регулярне складання звітів про стійкий розвиток приносить
комерційним організаціям ряд вигід для стратегічного управління, в тому числі:
- забезпечення можливості прийняття більш кількісних управлінських
рішень на підставі аналіза очікувань всіх зацікавлених сторін та
суспільства в цілому:
– -створення можливостей для підвищення якості управління ризиками;
– налагодження раціональної, ефективної асортиментної політики кожного
підприємства.
– покращання морального клімату в колективі та підвищення
конкурентоспроможності та привабливості організації на ринку праці;
– зміцнення зв’яків та контактів з діловими партнерами організації;
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– підвищення можливостей організації у залученні капіталу;
– удосконалення єдиної системи стандартизації та якості товарів,
– підвищення ефективності вартісно орієнтованого управління за рахунок
розширення можливостей для обліку та комплексного аналізу факторів
вартості організації;
– активізації відповідальності споживачів, що впливає на їх вибір товарів;
удосконаленні механізму ціноутворення та лібералізації внутрішнього
ринку.
– формування та функціонування культури економічної організації, яка
формуються та функціонує протягом
всього періоду існування
підприємства і сприяє безперечно якості обслуговування населення.
Таким чином, звітність про стійкий розвиток є новим самостійним
напрямком бухгалтерської звітності, орієнтованим на задоволення вимог та
очікувань зацікавлених сторін та суспільства в цілому. Підготовка такої
звітності сприяє істотному зниженню ризиків діяльності та підвищенню
ефективності управління стійким розвитком організації. Звітность про стійкий
розвиток є складовою частиною відповіді організацій на вимогу часу –
забезпечення такого розвитку, який буде задовольняти потреби сучасності та
можливості забезпечення потреб майбутніх поколінь.
Враховуючи вищесказане необхідно зазначити, що під час підготовки
звіту про стійкий розвиток необхідно значну увагу приділити соціальним та
біологічним аспектам діяльності. Оскільки саме дані питання є
концептуальними в забезпеченні стійкого розвитку в перспективі. До основних
механізмів розв'язання даної проблеми є проведення маркетингових досліджень
внутрішнього ринку та реклами, постійна робота по поліпшенню якості та
безпеки продукції, створення сприятливих умов для реалізації продукції,
забезпечення (за необхідності) після продажного обслуговування покупців та
робота по підвищенню культури організації.
Таким чином, інтегрована звітність – це новий інструмент, який в
найближчий час забезпечить ефективну взаємодію компаній з фінансовими
ринками та широким спектром зацікавлених користувачів, що дозволяє надати
актуальну інформацію про корпоративну стратегію, умови, в яких працюють
компанії, а також ризиках, з якими зіткаються суб’єкти господарювання при
досягненні своїх стратегічних цілей та, як наслідок, оцінити стійкість бізнесу. В
будь-якому випадку, виникає потреба у законодавчому закріпленні понять,
умов, змісту та термінів складання та подання інтегрованої звітності в Україні.
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3.5. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Кащена Н.Б.
кандидат економічних наук, професор
Горошанська О.О.
кандидат економічних наук, доцент
Цуканова О.В.
кандидат економічних наук, доцент
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Ефективність функціонування підприємств в сучасному бізнессередовищі забезпечується високою якістю управлінських дій в сфері
формування і використання фінансово-економічних ресурсів, формування
маркетингової політики та політики партнерських взаємовідносин, розробки
стратегії підприємства тощо. Практична реалізація процедур прийняття
конструктивних управлінських рішень в кожній з визначених сфер в умовах
нестабільної економіки базується на результатах аналізу ділової активності
суб’єкта господарювання.
В контексті важливості наукового обґрунтування управлінських заходів,
які дають змогу не пристосовуватися до змін ринкової ситуації, а активно
реагувати та впливати на її динаміку, актуальною стає розробка наукових і
практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення методики аналізу
ділової активності підприємств, що займаються виробництвом і реалізацією
товарів.
Удосконалення методики аналізу ділової активності торгово-виробничих
підприємств, на наш погляд, повинно охоплювати як уточнення понятійного
апарату, так і формування системи якісного методичного забезпечення, що дає
можливість проводити комплексні аналітичні дослідження з урахуванням
специфіки функціонування конкретного підприємства.
Сутність та оцінка рівня ділової активності підприємств є предметом
дослідження багатьох зарубіжних і вітчизняних учених-економістів. Серед них:
Д.А. Аакер, Е.Дж. Долан, К.Д. Кемпбел, Е. Ф. Брігхем, Л.А. Беренстайн,
А.Д. Шеремет, В.В. Ковальов, Г.В. Савицька, Р.С. Сайфулін, Л.А. Лахтіонова,
І.А. Бланк, Г.Г. Кірейцев, Р.О. Костирко, М.Д. Білик, О.В. Павловська,
Є.В. Мних, Н.М. Притуляк, В.О. Подольска, О.В. Яріш та ін.
Вивчення результатів досліджень провідних науковців сучасності
свідчить, що ділова активність підприємства як об’єкт економічної оцінки та
аналізу на теренах пострадянського простору почала розглядатися у період
розвитку підприємництва (90-і роки ХХ ст.). О.В. Мясникова пов’язує появу
даної категорії з «виникненням таких понять як діловий ризик і діловий крах,
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уникнення яких вимагає активних дій від підприємців» [1, с.8], і стверджує, що
«на сьогоднішній день ділову активність слід розглядати з трьох позицій –
індивідуума, підприємства (мікрорівень) та держави (макрорівень)» [1, с.8]. Ми
цілком згодні з цією точкою зору, і вважаємо, що критерієм ділової активності
незалежно від виділених позицій є спроможність суб’єкта господарювання до
ефективного функціонування та сталого економічного зростання у бізнессередовищі.
В роботах більшості науковців ділова активність трактується як
ефективність та інтенсивність використання ресурсів підприємства (у вузькому
розумінні – внутрішня ділова активність), або як спектр зусиль підприємства,
спрямованих на підвищення його інвестиційної привабливості та просування
продукції на ринках продукції, праці, капіталу (у широкому розумінні –
зовнішня ділова активність). На наш погляд внутрішня і зовнішня ділова
активність тісно взаємопов’язані прояви однієї категорії, і було б доцільним
при трактуванні сутності поняття «ділова активність підприємства» розглядати
його як комплексну категорію, яка охоплює два рівні – внутрішній та
зовнішній. При цьому первинним є внутрішній рівень ділової активності,
оскільки від того, як ефективно підприємство використовує фінансовогосподарські ресурси прямо пропорційно залежить результативність його
діяльності, а відтак і привабливість для інвесторів, партнерів, кредиторів тощо.
Отже, ділова активність – це комплексна характеристика діяльності
підприємства, внутрішній рівень якої відображає ефективність використання
фінансово-господарських ресурсів підприємства та інтенсивність її зміни у часі,
а зовнішній – зусилля підприємства, спрямовані на забезпечення сталого
економічного зростання досягнення лідерських позицій на ринку.
Слід зазначити, що для задоволення потреб керівництва оцінка
внутрішнього рівня ділової активності підприємства проводиться з метою
пошуку за наявних ресурсних можливостей підприємства внутрішніх резервів
збільшення обсягів діяльності та підвищення ефективності господарювання, а
зовнішнього – з метою визначення можливостей розширення діяльності і
перспективних каналів збуту, підвищення іміджу підприємства, укладання
вигідних угод і контрактів тощо. На наш погляд, різні цільові потреби в
результатах дослідження обумовлюють існування відповідно двох різних
підходів до формування системи методичного забезпечення аналізу.
Враховуючи, що зовнішній рівень ділової активності значною мірою
визначається внутрішніми умовами і результатами функціонування
підприємства, вважаємо за доцільне більш детально зупинитися на
методичному забезпеченні процесу аналізу внутрішнього рівня ділової
активності підприємства, а саме – на формуванні системі показників оцінки,
факторних взаємозв’язках та методах аналізу.
Як показали проведені нами дослідження, аналіз внутрішнього рівня
ділової активності підприємства сучасні науковці [3, с.77; 6, с.302; 7. с.140; 10.
с.114] пропонують здійснювати з використанням абсолютних і відносних
показників (рис. 1).
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Показників оцінки внутрішнього рівня ділової активності підприємства

Абсолютні показники

Відносні показники

1. Чистий дохід (виручка) від
реалізації продукції (товарів,
робіт послуг).
2. Прибуток (від операційної
діяльності, від звичайної
діяльності, чистий).
3. Середній розмір активів
(капіталу).
4. Середній розмір оборотних
активів.
5. Середній розмір матеріальних
оборотних активів.
6. Середній розмір товарних
запасів.
7. Середній розмір дебіторської
заборгованості.
8. Середній розмір власного
капіталу.
9. Середній розмір
перманентного капіталу.
10. Середній розмір
кредиторської
заборгованості.

Показники використання ресурсів і
капіталу

Темпові (динамічні)
співвідношення

1. Коефіцієнт оборотності активів ( оборотних
активів, матеріальних оборотних активів,
товарних
запасів,
грошових
коштів,
дебіторської заборгованості, капіталу, власного
капіталу, перманентного капіталу, оборотності
кредиторської заборгованості).
2. Тривалість обороту активів (оборотних
активів, матеріальних оборотних активів,
товарних запасів, капіталу, власного капіталу,
перманентного капіталу, тощо).
3. Термін погашення дебіторської заборгованості
(кредиторської заборгованості).
4. Тривалість операційного циклу.
5. Тривалість фінансового циклу.
6. Коефіцієнт стійкості економічного зростання.
7. Фондовіддача.
8. Продуктивність праці.

1. Темп зміни чистого доходу
(виручки) від реалізації
продукції (товарів, робіт
послуг).
2. Темп зміни прибутку (від
операційної діяльності, від
звичайної
діяльності,
чистого).
3. Темп зміни сукупного
капіталу, авансованого в
діяльність підприємства.
4. Темп зміни показників
використання ресурсів і
капіталу підприємства

Рис. 1. Система показників оцінки внутрішньої ділової активності підприємства (складено на підставі 2, 3, 6-8)
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Наведена система показників являє собою узагальнений перелік
кількісних характеристик, які зустрічаються в спеціальній економічній
літературі і пропонуються для використання в процесі оцінки ділової
активності підприємства. Суттєвими недоліками цієї системи є: надмірна
кількість показників, серед яких є ті, що дублюють один одного,
відсутністьпоказника, на підставі якого можливо надати комплексну оцінку
внутрішнього рівня ділової активності.
Для усунення цих недоліків нами пропонується використовувати єдиний
інтегральний показник аналізу внутрішнього рівня ділової активності. Його
розрахунок доцільно здійснювати на підставі інтегральних оцінок ефективності
використання економічних ресурсів, активів і капіталу (рис. 2).
Блоки показників оцінки внутрішнього рівня
ділової активності підприємства
Блок ефективності використання економічних
ресурсів підприємства

Блок ефективності
використання активів
підприємства

Блок ефективності
використання
капіталу підприємства

– індекс продуктивності
праці
торгововиробничого персоналу;
– індекс фондовіддачі
активної
частини
основних засобів;
–
індекс
швидкості
обороту запасів.

–

індекс оборотності
дебіторської
заборгованості
за
товари, роботи, послуги;
– індекс оборотності
дебіторської
заборгованості
за
розрахунками;
– індекс оборотності
грошових коштів.

– індекс оборотності
капіталу;
– індекс оборотності
власних
оборотних
коштів;
– індекс оборотності
кредиторської
заборгованості
за
товари, роботи, послуги.

Інтегральний показник
ефективності використання економічних
ресурсів підприємства

Інтегральний показник
ефективності використання активів
підприємства

Інтегральний показник
ефективності використання капіталу
підприємства

Інтегральний показник внутрішнього рівня ділової активності підприємства
Рис. 2. Структурно-логічна схема формування інтегрального показника оцінки
внутрішнього рівня ділової активності підприємства
Розрахунок індексів зміни показників ефективності використання
економічних ресурсів, активів і капіталу підприємства пропонуємо здійснювати
з урахуванням найкращих значень даних показників за попередні періоди.
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Під вхідними економічними ресурсами підприємства традиційно
розуміють всі види ресурсів, що використовуються в процесі виробництва
товарів та послуг (природні, трудові, засоби виробництва, предмети праці,
підприємницькі здібності людей до організації торгово-виробничого процесу).
Вважаємо, що оцінку ефективності використання економічних ресурсів
торгово-виробничих підприємств доцільно обмежити трьома групами:
трудовими ресурсами, засобами виробництва та предметами праці, що
безпосередньо приймають участь у торгово-виробничому процесі.
Використання цих груп ресурсів в процесі торгово-виробничої діяльності
припускає одержання найвищого кінцевого результату (у вигляді виручки від
реалізації товарів та послуг), і може бути оцінено на підставі показників
продуктивності праці торгово-виробничого персоналу, фондовіддачі активної
частини основних засобів, швидкості обороту запасів.
Таким чином, блок оцінки ефективності використання економічних
ресурсів підприємства, слід обмежити показниками:
– індекс продуктивності праці торгово-виробничого персоналу (ІПП);
– індекс фондовіддачі активної частини основних засобів (ІФВ);
– індекс швидкості обороту запасів (ІШЗ);
– інтегральний показник використання господарських ресурсів:
(1)
I ВГР  3 І ПП  І ФВ  І ШЗ .
Активи підприємства представлені, як правило, оборотними і
необоротними активами. Оскільки за сучасних умов ведення бізнесу значну
частину активів, як правило, складають оборотні активи, ефективність їх
використання виокремлено нами в окремий блок показників, до складу якого
увійшли:
–
індекс оборотності дебіторської заборгованості за товари, роботи,
послуги ( І ДЗ );
–
індекс оборотності дебіторської заборгованості за розрахункам
( І ДЗ );
–
індекс оборотності грошових коштів (ІГК);
–
інтегральний показник використання активів:
I ВA  3 І ДЗ  І ДЗ  І ГК
(2)
ТРП

Р

ТРП

Р

Основу грошових відношень, пов’язаних з виробництвом і реалізацією
продукції, формуванням активів, створенням доходу тощо, складають фінансові
ресурси (власний і залучений капітал) підприємства. Від розміру, складу,
розміщення та ефективності використання власних фінансових ресурсів у
торгово-виробничому процесі, коштів кредиторів і капіталу в цілому залежить
рівень ділової активності підприємства в конкурентному середовищі. Саме за
цих обставин до складу системи показників оцінки внутрішнього рівня ділової
активності підприємства нами включено блок оцінки ефективності
використання капіталу підприємства. Показниками цього блоку є:
- індекс оборотності капіталу ( ІК);
- індекс оборотності власних оборотних коштів ( ІВОК);
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- індекс оборотності кредиторської заборгованості за товари, роботи,
послуги ( ІКЗ);
- інтегральний показник використання капіталу:
I ВК  3 І К  І ВОК  І КЗ
(3)
Виокремленні блоки показників, на наш погляд, враховують специфіку
діяльності торгово-виробничих підприємств і найбільш вдало характеризують
їх здатність інтенсивного використання економічних ресурсів, активів і
капіталу.
Інтегральні показники ефективності використання господарських
ресурсів ( I ВГР ), активів ( I ВA ) і капіталу ( I ВК ) об’єднує єдиний інтегральний
показник оцінки рівня внутрішньої ділової активності підприємства ( I ДА ):

I ДА  3 І ВГР  І ВА  І ВК ,
(4)
Покращення внутрішнього рівня ділової активності підприємства
спостерігається за умови, що значення даного показника є більше 1, і
спостерігатися тенденція до його збільшення. Значення менше 1 свідчить про
зниження внутрішнього рівня ділової активності підприємства відносно
найкращого, що зафіксований у попередніх періодах.
Перевагами запропонованої системи показників є простота розрахунку,
доступність інформації, урахування специфіки діяльності торговельновиробничих підприємств, кількісна і якісна характеристика ефективності
використання господарських ресурсів, активів і капіталу підприємства, та
можливість реалізації системного підходу до оцінки внутрішнього рівня ділової
активності підприємства.
Для розробки заходів щодо підвищення рівня ділової активності
доцільним є з’ясування чинників, які впливають на його зміну та їх
систематизація з урахуванням перш за все внутрішніх умов середовища
функціонування підприємства. Останні, як правило, обумовлюється сукупністю
чинників мікрорівня.
Чинники мікрорівня середовища функціонування підприємства слід
розглядати як сукупність суб’єктів і сил, що знаходяться під безпосереднім
контролем власників, керівників та персоналу, і впливають на його ділову
активність. На нашу думку, до цих чинників відносяться забезпеченість
підприємства фінансово-економічними ресурсами, організаційно-структурні
зміни на підприємстві, ефективність розробки та реалізації маркетингової
політики та політики менеджменту, політики управління капіталом (рис. 3).
Знання про направленість, значимість та пріоритетність впливу
внутрішніх чинників забезпечує можливість кількісної оцінки впливу кожного з
них на зміну показників ділової активності підприємства.
Взаємозв’язок між показниками ділової активності підприємства і
чинниками, що впливають на їх зміну, може бути функціональним або
стохастичним. Оскільки дослідження стохастичних взаємозв’язків потребує
високого професіоналізму і є достатньо трудомістким, використання
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результатів аналізу не забезпечує оперативності прийняття управлінських
рішень.

Обсяг, склад та
структура виручки
від реалізації
Наявність, склад та
структура виробничих
ресурсів
Наявність, склад та
структура активів

Наявність, склад та
структура капіталу

Ефективність розробки та
реалізації маркетингової
політики

Організаційноструктурні зміни
на підприємстві

ДІЛОВА
АКТИВНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВА

Форми організації
торгівлі та
обслуговування
споживачів

Ефективність розробки та
реалізації політики
менеджменту

Ефективність
розробки та
реалізації політики
управління

Рис. 3. Чинники зміни внутрішнього рівня ділової активності підприємства
(власна розробка)
В контексті важливості оперативного управління діловою активністю
підприємства і можливості застосування нескладного математичного апарату
для забезпечення пошуку потенційних резервів підвищення ефективності
використання фінансово-ресурсного потенціалу підприємства інтерес
представляє детермінований факторний аналіз. В процесі такого аналізу
здійснюється кількісна оцінка зміни показників оборотності (в днях і кількості
оборотів) ресурсів, активів і капіталу підприємства. В якості факторних
моделей залежності виступають алгоритми розрахунку показників оборотності.
Вони можуть бути розширені залежно від глибини дослідження і потреб
управління.
Оскільки визначальним чинником ділової активності є забезпечення
підприємства капіталом і раціональність розміщення його в активах, для
своєчасного виявлення потенційних можливостей покращення рівня
ефективності використання активів і капіталу пропонуємо використовувати
наступні факторні залежності:
– оборотності активів
ЧВ
,
(5)
К ОБ А  d НобА  К моб 
ОА
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де К ОБ А – коефіцієнт оборотності активів, об.;

d НобА – питома вага необоротних активів у загальному їх розмірі, коеф.;
Кмоб – коефіцієнт мобільності активів, коеф.;
ЧВ – чистий доход (виручка від реалізації), тис. грн.;
ОА – середній розмір оборотних активів, тис. грн.;
– оборотності капіталу

ЧВ
ВК
– коефіцієнт оборотності капіталу, об.;
К ОБК  d ЗК  К фін 

К ОБК

(6)

d ЗК – питома вага позикового капіталу у загальному його розмірі, коеф.;
Кфін – коефіцієнт фінансування, коеф.;
ВК – середній розмір власного капіталу, тис. грн.
Апробація
запропонованих
моделей
здійснена
за
даними
ТОВ «МОДУС, Лтд» м. Харкова. Факторний аналіз проводився із
використанням прийомів абсолютних різниць та інтегрального методу.
Результати факторного аналізу наведені у табл. 1 та табл. 2.
Таблиця 1
Узагальнення результатів факторного аналізу оборотності активів
ТОВ «МОДУС, Лтд» за 2012-2013 роки
Чинники
1. Чистий дохід (виручка) від
реалізації продукції, тис. грн.
2. Середній
розмір
оборотних
активів, тис. грн.
3. Питома вага необоротних активів
у загальному їх розмірі, коеф.
4. Коефіцієнт мобільності активів,
коеф.

Вплинули у бік

Зміна
чинника
(+,-)

збільшення,
об.

зменшення,
об.

902,6

0,098

–

1528,1

–

0,463

-0,103

–

0,074

0,187

0,362

–

Сукупний
вплив
чинників,
об.

-0,077

Таблиця 2
Узагальнення результатів факторного аналізу оборотності капіталу
ТОВ «МОДУС, Лтд» за 2012-2013 роки
Чинники
1. Чистий дохід (виручка) від
реалізації продукції, тис. грн.
2. Середній
розмір
власного
капіталу, тис. грн.
3. Питома вага позикового капіталу у
загальному його розмірі, коеф.
4. Коефіцієнт фінансування, коеф.

Вплинули у бік

Зміна
чинника
(+,-)

збільшення,
об.

зменшення,
об.

902,6

0,098

–

–

0,183

-0,012

–

0,064

1,191

0,072

–

2643,0
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Сукупний
вплив
чинників,
об.

-0,077

Як свідчать дані таблиць, у 2013 році порівняно з 2012 роком
спостерігається уповільнення оборотності активів і капіталу підприємства на
0,077 об. Основними чинниками зміни коефіцієнтів оборотності активів і
капіталу підприємства є зміни середнього розміру оборотних активів і власного
капіталу, структури активів і капіталу та чистого доходу (виручки від реалізації
продукції). Внутрішнім резервом прискорення оборотності активів і капіталу
слід вважати оптимізацію їх структури.
В цілому, для підвищення рівня ділової активності керівництву
ТОВ «МОДУС Лтд» пропонується вжити низку заходів, спрямованих на
підвищення ефективності використання його фінансово-ресурсного потенціалу
та конкурентоспроможності. В якості основних заходів нами визначені:
− всебічне дослідження і постійний моніторинг ринкового середовища;
− аналіз власних позицій і позицій конкурентів на ринку товарів та
послуг;
− систематичне здійснення аналізу ділової активності на підставі
запропонованої нами методики;
− скорочення тривалості виробничо-комерційного циклу за рахунок
невиправданої тривалості основних його етапів;
− забезпечення ритмічної та злагодженої роботи підприємства;
− ліквідація простоїв обладнання, збоїв у постачанні;
− формування оптимальної структури виробничих ресурсів, активів і
капіталу підприємства;
− розробка й прийняття ефективних управлінських рішень щодо
підвищення ефективності господарської діяльності.
Підсумовуючи вищевикладене зазначимо, що запропонована методика
аналізу рівня ділової активності дозволяє врахувати принципи системності та
комплексності, а також взаємозв’язки внутрішніх і зовнішніх чинників
розвитку підприємства. Її використання буде сприяти прийняттю ефективних
управлінських рішень з метою забезпечення сталого розвитку суб’єкта
господарювання та підвищення його конкурентоспроможності в умовах
ринкового середовища.
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3.6. ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОТРАЖЕНИИ В УЧЕТЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ПРОГРАММ
Козырь Т.М., Тыванюк И.С.
Днепропетровский университет им. Альфреда Нобеля
В последнее время возник и продолжает развиваться довольно быстрыми
темпами рынок, так называемых, программных продуктов. Это стандартные
компьютерные программы, которые без доработки могут использоваться в
хозяйственной деятельности субъектов предпринимательской деятельности.
Компьютерная программа является неоднозначным аспектом в работе
бухгалтера. Причина: отражение в учете возможно по нескольким
направлениям, что предполагает чрезвычайно глубокое осмысление сути
операции по приобретению такой программы.
Понятие «компьютерная программа» определено нормами статей
1 Закона Украины от 23.12.1993 № 3792-XII «Об авторском праве и смежных
правах» (Закон № 3792) и 2 Закона Украины от 23.03.2000 № 1587-III «О
распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм,
видеограмм, компьютерных программ, баз данных». Это набор инструкций в
виде слов, цифр, кодов, схем, символов или в любом другом виде, выраженных
в форме, пригодной для считывания компьютером, которые приводят его в
действие для достижения определенной цели или результата. Данное понятие
охватывает как операционную систему, так и прикладную программу,
выраженные в исходном или объектном кодах.
Для правомерного использования компьютерной программы в своей
деятельности покупатель должен получить лицензию или заключить один из
приведенных выше договоров с автором компьютерной программы или с
лицом, которое правомерно владеет авторскими имущественными правами на
такую компьютерную программу. А при приобретении лицензионных
экземпляров компьютерных программ или экземпляров программ свободного
пользования покупатель должен получить от продавца документальное
подтверждение правомерности использования компьютерных программ,
которыми будут служить именно вышеперечисленные лицензии и договоры.
Кроме того, следует помнить, что экземпляры компьютерных программ,
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реализуемых на дисках для лазерных систем считывания (CD-дисках),
обязательно должны быть маркированы контрольными марками.
Хочется отметить, что четких рекомендаций для отображения
компьютерных программ в бухгалтерском и налоговом учете нет. Понятие
«компьютерная программа» в Налоговом кодексе (НК) упоминается лишь
нормами пункта 145.1 НК, где приведена классификация основных средств и
нематериальных активов в разрезе групп.
В связи с чем, компьютерные программы могут учитываться в составе:
основных средств группы 4 (если компьютерные программы
непосредственно связаны с ЭВМ, другими машинами для автоматической
обработки информации и связанными с ними средствами считывания или
печати информации);
- нематериальных активов групп 5 (по которым плательщик является
владельцем авторских прав) и 6 (по которым плательщик владеет только
правом использования);
- расходов в виде роялти. При этом никаких других указаний в
отношении того, какие именно компьютерные программы каким образом
учитывать, НК не содержит. От того, в составе чего будут учитывать
компьютерные программы в налоговом учете, будет зависеть порядок их
бухгалтерского учета и отображение в финансовой отчетности.
Рассмотрим все три варианта учета компьютерных программ детальнее.
1. Компьютерная программа — основное средство.
Нормы абзаца 9 пункта 4 П(С)БУ 7 «Основные средства» дают
определение «объекта основных средств». Это законченное устройство со
всеми приспособлениями и оборудованием к нему; конструктивно
обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных
самостоятельных
функций;
обособленный
комплекс
конструктивно
соединенных предметов одинакового или разного назначения, которые имеют
для их обслуживания общие приспособления, оборудование, управление и
единый фундамент, в результате чего каждый предмет может выполнять свои
функции, а комплекс — определенную работу только в составе комплекса, а не
самостоятельно.
Таким образом, разные составляющие компьютера, как материальные
(монитор, системный блок, клавиатура, мышь, колонки и т. п.), так и
операционная система и компьютерные программы, непосредственно
связанные с компьютером (которые по своей природе являются все-таки
нематериальным активом), могут учитываться как единый целостный объект
основных средств.
Кроме того, если объект основных средств состоит из частей, имеющих
разный срок полезного использования (эксплуатации), то каждая из этих частей
может признаваться в бухгалтерском учете как отдельный объект основных
средств. Таким образом, в данном случае предприятие может вести отдельный
учет частей. В данном случае идет речь о ситуации, когда части объекта имеют
разный срок полезного использования, то есть, если такие сроки одинаковы для
разных частей, аргументировать целесообразность ведения учета одного, а не
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нескольких разных объектов, будет значительно проще. Примером может быть
покупка компьютерной программы и программного обеспечения вместе с
компьютером.
В тоже время нормы пункта 4 Международного стандарта бухгалтерского
учета 38 «Нематериальный актив» указывают следующее: «Компьютерное
программное обеспечение для станка, который управляется компьютером и не
может функционировать без этого конкретного программного обеспечения,
является неотъемлемой частью связанного с ним аппаратного обеспечения,
поэтому его рассматривают как основное средство. Такая же оценка касается
операционной системы компьютера. Если программное обеспечение не
является неотъемлемой частью связанного с ним аппаратного обеспечения, его
рассматривают как нематериальный актив».
Что касается налогового учета, то п. 14.1.138 даёт следующее
определение «основные средства - материальные активы, которые назначаются
плательщиком налога для использования в хозяйственной деятельности
плательщика налога, стоимость которых превышает 2500 гривен и постепенно
уменьшается в связи с физическим или моральным износом и ожидаемый срок
полезного использования (эксплуатации) которых с даты ввода в эксплуатацию
составляет более чем один год (или операционный цикл, если он длиннее
года)». Данное определение является обобщённым, поэтому при определении
состава основных средств необходимо учитывать нормативы П(С)БУ 7 в части
не противоречащей НК.
Поэтому, мы считаем, что отнесение программного обеспечения к
составу основных средств возможно, только в случае документального
обоснования использования данной компьютерной программы как одной их
составляющих основного средства.
Таким образом, можно выделить основные критерии отнесения
компьютерных программ в налоговом учете к основным средствам:
 такая компьютерная программа должна быть связана с ЭВМ, другими
машинами для автоматического обрабатывания информации, связанными
с ними средствами считывания или печати информации; • первоначальная
стоимость превышает 2500 гривен; • ожидаемый срок полезного
использования (эксплуатации) после даты ввода в эксплуатацию
составляет более одного года;
 компьютерная программа предназначена для использования в
хозяйственной деятельности;
 расходы на ее приобретение не признаются роялти, а сама программа не
признается отдельным нематериальным активом.
Если компьютерная программа отнесена в состав объекта основных
средств, то в налоговом учете ее относят к группе 4 с установлением
минимально допустимого срока полезного использования 2 года. Особенности
налогового учета основных средств регулируются нормами статей 145-146 НК.
В соответствии с п. 146.5 Н К и п. 8 П(С)БУ 7 первоначальная стоимость
объекта основных средств состоит из следующих расходов:
 сумм, уплачиваемых поставщикам активов и подрядчикам за выполнение
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строительно-монтажных работ (без непрямых налогов);
 регистрационных сборов, государственной пошлины и аналогичных
платежей, осуществляемых в связи с приобретением/получением прав на
объект основных средств;
 сумм ввозной пошлины;
 сумм непрямых налогов в связи с приобретением (созданием) основных
средств (если они не возмещаются плательщику);
 расходов на страхование рисков доставки основных средств;
 расходов на транспортировку, установление, монтаж, наладку основных
средств;
 финансовых расходов, включение которых в себестоимость
квалификационных активов предусмотрено П(С)БУ;
 прочих расходов, непосредственно связанных с доведением основных
средств до состояния, в котором они пригодны для использования с
запланированной целью.
Начисление амортизации в целях налогообложения осуществляется
предприятием по методу, определенному приказом об учетной политике, с
целью составления финансовой отчетности, и может пересматриваться в случае
изменения ожидаемого способа получения экономических выгод от его
использования ( п . п. 145.1.9 Н К ) . При этом возможно использовать метод
ускоренного уменьшения остаточной стоимости, применяемый только при
начислении амортизации к объектам основных средств, включаемым в группы
4 и 5.
Право на отнесение НДС, уплаченного при приобретении компьютера и
операционной системы или другой связанной с ним компьютерной программы,
в состав налогового кредита установлено п. 198.1 Н К .
Типовые проводки отображения в учете приобретения и начисления
амортизации на компьютер и связанную с ним компьютерную программу
(операционную систему) сведены в табл. 1.
Таблица 1
Отражение в учете начисления амортизации на компьютер и связанную с ним
компьютерную программу
№
Содержание хозяйственной операции
п/п
1 Приобретен компьютер с операционной системой
Отражен налоговый кредит по НДС (при наличии
2
налоговой накладной)
3 Перечислены средства за приобретенный объект
4 Объект основных средств введен в эксплуатацию
Начислена амортизация объекта, используемого отделом
5 сбыта, начиная с месяца, следующего за месяцем его ввода
в эксплуатацию

Бухгалтерский учет
дебет кредит сумма
152
631
8000
641

631

1600

631
104

311
152

9600
8000

93

131

325

2. Компьютерная программа — нематериальный актив.
Понятие нематериального актива Положение (стандарт) бухгалтерского
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учета 8 «Нематериальные активы», утвержденное приказом Министерства
финансов Украины от 18.10.99 г. № 242 (далее — П(С)БУ 8 ) , трактует как
немонетарный актив, который не имеет материальной формы и может быть
идентифицирован.
В то же время налоговое определение этого понятия характеризует его
более детально. Нематериальные активы - это право собственности на
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе промышленной
собственности, а также другие аналогичные права, признанные объектом права
собственности (интеллектуальной собственности), право пользования
имуществом и имущественными правами плательщика налога в установленном
законодательством порядке, в том числе приобретенные в установленном
законодательством порядке права пользования природными ресурсами,
имуществом и имущественными правами ( п . п . 14.1.120 Н К ) .
Кроме того, ГНИ в г. Киеве в письме от 19.12.2011 № 3820/7/31606 разъяснила, что если компьютерная программа была определена при
инвентаризации объектов основных средств, других необоротных и
нематериальных активов по состоянию на 01.04.2011 как отдельный объект, то
она является нематериальным активом и относится к 5 группе нематериальных
активов.
То есть компьютерные программы могут учитываться в составе
нематериальных активов не только в случае, когда плательщик налога имеет на
них авторские права, но и тогда, когда ему передано только право пользования.
Именно в зависимости от объема прав, которыми наделен плательщик налога в
отношении компьютерной программы, и определяется, к какой группе
нематериальных активов ее относить. Ниже в табл. 2 приведены возможные
варианты учета компьютерных программ в составе нематериальных активов.
Таблица 2
Варианты учета компьютерных программ в составе нематериальных активов
H

H

№
п/п
1
2

Группа НА в
Субсчет в бухгалтерском
налоговом учете
учете

Объем прав на нематериальный актив
Авторское право и смежные с ним права
(использовать, разрешать и запрещать
использование)
Право на использование компьютерной
программы

5

125 «Авторское право и
смежные с ним права»

6

127 «Прочие
нематериальные активы»

Для учета компьютерной программы в составе нематериальных активов
необходимо выполнение следующих требований:
а) такие компьютерные программы не учитываются в составе единого
объекта основных средств, состоящего из нескольких материальных и
нематериальных элементов;
б) расходы на их приобретение не признаются роялти.
Порядок формирования первоначальной стоимости нематериального
актива предусмотрен П(С)БУ 8 .
В соответствии с п. 10 П(С)БУ 8 приобретенные (созданные)
нематериальные активы зачисляются на баланс предприятия по
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первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость приобретенного нематериального актива
состоит из цены (стоимости) приобретения (кроме полученных торговых
скидок), пошлины, непрямых налогов, не подлежащих возмещению, и других
расходов, непосредственно связанных с его приобретением и доведением до
состояния, в котором он пригоден для использования по назначению.
Финансовые расходы не включаются в первоначальную стоимость
нематериальных активов, приобретенных (созданных) полностью или частично
за счет заимствований (за исключением финансовых расходов, включаемых в
себестоимость квалификационных активов в соответствии с Положением
(стандартом) бухгалтерского учета 31 «Финансовые расходы», утвержденным
приказом Министерства финансов Украины от 28.04.2006 г. № 4 1 5 ) ( п . 1 1
П(С)БУ 8 ) .
В письме от 22.06.2011 г. № 11585/6/15-0315 ГНИ обращала внимание на
порядок начисления амортизации нематериальных активов. В частности,
главное налоговое ведомство отмечает, что к нематериальным активам группы
5 отнесено авторское право и смежные с ним права (право на литературные,
художественные, музыкальные произведения, компьютерные программы,
программы для электронно-вычислительных машин, компиляции данных (базы
данных), фонограммы, видеограммы, передачи (программы) организаций
вещания и т. п.), кроме тех, расходы на приобретение которых признаются
роялти ( п . п . 145.1.1 Н К ) .
Начисление амортизации в целях налогообложения осуществляется
предприятием по методу, определенному приказом об учетной политике, с
целью составления финансовой отчетности и может пересматриваться в случае
изменения ожидаемого способа получения экономических выгод от его
использования ( п . п. 145.1.9 Н К ) .
Начисление амортизации нематериальных активов осуществляется в
течение срока полезного использования (права пользования), устанавливаемого
в соответствии с правоустанавливающим документом, но не менее 2 лет для
нематериальных активов группы 5 ( п . п. 145.1.1 Н К ) . Для нематериальных
активов группы 6 срок действия права пользования устанавливается в
соответствии с правоустанавливающим документом. Если в соответствии с
правоустанавливающим документом срок действия права пользования
нематериальным активом не установлен, такой срок составляет 10 лет
непрерывной эксплуатации.
Право на отнесение НДС, уплаченного при приобретении компьютерной
программы, в состав налогового кредита установлено п. 198.1 Н К .
Типовые проводки отражения в учете приобретения и начисления
амортизации на компьютерную программу сведены в табл. 3.
3. Расходы на приобретение компьютерной программы относятся в состав
роялти.
Роялти — это любой платеж, полученный как вознаграждение за
пользование или за предоставление права пользования любым авторским и
смежным правом на литературные произведения, произведения искусства или
60

науки, включая компьютерные программы, другие записи на носителях
информации, видео- или аудиокассеты, кинематографические фильмы или
пленки для радио- или телевизионного вещания, любым патентом,
зарегистрированным знаком на товары и услуги или торговой маркой,
дизайном, секретным чертежом, моделью, формулой, процессом, правом на
информацию о промышленном, коммерческом или научном опыте (ноу-хау)
( п . 4 Положения (стандарта) бухгалтерского учета 15 «Доход», утвержденного
приказом Министерства финансов Украины от 29.11.99 г. № 290).
Таблица 3
Типовые проводки отражения в учете приобретения и начисления амортизации
на компьютерную программу
№
Содержание хозяйственной операции
п/п
1 Приобретено право пользования компьютерной программой
Отражен налоговый кредит по НДС (при наличии налоговой
2
накладной)
3 Перечислены средства за приобретенное право пользования
Компьютерная программа введена в эксплуатацию
4
(установлена на компьютер)
Начислена амортизация компьютерной программы,
5 используемой бухгалтерией предприятия, начиная с месяца,
следующего за месяцем ее ввода в эксплуатацию

Бухгалтерский учет
дебет кредит сумма
154
631
750
641

631

150

631

311

900

127

154

750

92

133

12,50

В то же время налоговое определение роялти несколько отличается от
бухгалтерского.
Согласно п. п. 14.1.225 Н К роялти — это любой платеж, полученный как
вознаграждение за пользование или за предоставление права пользования
любым авторским и смежным правом на литературные произведения,
произведения искусства или науки, включая компьютерные программы, другие
записи
на
носителях
информации,
видеоили
аудиокассеты,
кинематографические фильмы или пленки для радио- либо телевизионного
вещания, передачи (программы) организаций вещания, любым патентом,
зарегистрированным знаком на товары и услуги или торговой маркой,
дизайном, секретным чертежом, моделью, формулой, процессом, правом на
информацию о промышленном, коммерческом или научном опыте (ноу-хау).
В таких случаях предприятие получает право пользования или
предоставление права пользования любым авторским правом на компьютерные
программы без права дальнейшего отчуждения. За такое право использования
компьютерной программы лицензиат выплачивает лицензиару роялти. Данное
мнение подтверждено мнением ГНСУ, изложенным в ЕБНЗ (подкатегория
110.07.13).
То есть если мы используем программу способом, для которого требуется
получить разрешение автора, то за это мы будем платить роялти и
соответствующим образом учитывать такую операцию. При этом, если
предметом договора является только пользование компьютерной программой,
но пользователю не предоставлено авторское право (право распространения и
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доработки), платежи по такому договору не являются платежами роялти.
Согласно абзацу первому п. п. 140.1.2 Н К расходы по начислению роялти
и приобретению нематериальных активов (кроме подлежащих амортизации)
для их использования в хозяйственной деятельности плательщика налога
включаются в состав расходов такого плательщика в полном объеме.
Однако расходы на начисление роялти не всегда включаются в состав
налоговых расходов в полном объеме.
В частности, в состав расходов не включаются начисление роялти в
отчетном периоде в пользу:
1)
Нерезидента
(кроме
начислений
в
пользу
постоянного
представительства нерезидента, подлежащего налогообложению согласно п.
160.8 Н К , начислений, осуществляемых субъектами хозяйствования в сфере
телевидения и радиовещания в соответствии с Законом Украины «О
телевидении и радиовещании» от 21.12.93 г. № 3759 XІІ, и начислений за
предоставление права на пользование авторским, смежным правом на
кинематографические фильмы иностранного производства, музыкальные и
литературные произведения) в объеме, превышающем 4 % дохода (выручки) от
реализации продукции (товаров, работ, услуг) (за вычетом НДС и акцизного
налога) за год, предшествующий отчетному, а также в случаях, если
выполняется любое из условий:
а) лицо, в пользу которого начисляются роялти, является нерезидентом,
который имеет оффшорный статус с учетом п. 161.3 Н К . Теперь действующим
является Перечень оффшорных зон, утвержденный распоряжением КМУ от 2302.2011 г. № 143-р;
б) лицо, в пользу которого начисляется плата за такие услуги, не является
бенефициарным (фактическим) получателем (собственником) такой платы за
услуги, за исключением случаев, когда бенефициар (фактический собственник)
предоставил право получать такое вознаграждение другим лицам.
При этом бенефициарным (фактическим) получателем (собственником)
дохода не может быть юридическое или физическое лицо, даже если такое лицо
имеет право на получение дохода, но является агентом, номинальным
держателем (номинальным собственником) или является только посредником в
отношении такого дохода;
в) роялти выплачивается по объектам, права интеллектуальной
собственности, по которым впервые возникли у резидента Украины;
2) Юридического лица, которое в соответствии со ст. 154 Н К
освобождено от уплаты этого налога или уплачивает этот налог по ставке иной,
нежели установлена в п. 151.1 Н К ;
3) Лица, уплачивающего налог в составе прочих налогов, кроме
физических лиц, облагаемых налогом в порядке, установленном разд. I V Н К .
Поскольку п.п. «в» п. 160.1 Н К роялти включено в доходы с источником
их происхождения в Украине, то на него распространяются правила
налогообложения, приведенные в ст. 160 Н К , регулирующей правила
налогообложения нерезидентов.
Согласно п. 160.2 Н К резидент или постоянное представительство
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нерезидента, осуществляющие в пользу нерезидента или уполномоченного им
лица (кроме постоянного представительства нерезидента на территории
Украины) любую выплату из дохода с источником его происхождения из
Украины (в том числе роялти), полученного таким нерезидентом от
осуществления хозяйственной деятельности (в том числе на счета нерезидента,
которые ведутся в национальной валюте), кроме доходов, указанных в пп. 160.3
— 160.6 Н К , обязаны удерживать налог с таких доходов по ставке в размере 15
% их суммы и за их счет. В таких случаях налог на прибыль уплачивается в
бюджет во время такой выплаты, если иное не предусмотрено положениями
международных договоров Украины со странами резиденции лиц, в пользу
которых осуществляются выплаты, вступившими в силу.
Относительно отражения расходов на роялти ГНИ в Обобщающей
налоговой консультации по некоторым вопросам по обложению налогом на
прибыль при выплате роялти, утвержденной приказом ГНИ от 15.02.2012 №
122, отмечает, что «в зависимости от того, могут ли расходы по начислению
роялти быть отнесены на конкретный объект расходов, их классифицируют как
расходы, относящиеся к себестоимости, или же как прочие расходы».
Так же важно отметить, что согласно п.п. 196.1.6 Н К не являются
объектом обложения НДС операции по выплате дивидендов, роялти в
денежной форме или в виде ценных бумаг, осуществляемые эмитентом.
В результате проведенного анализа основных требований и
бухгалтерского и налогового законодательства относительно учета
компьютерных программ можно сделать вывод, что в зависимости от условий
их приобретения, предназначения и сроков использования определяется способ
их отображения в бухгалтерском и налоговом учетах:
1) Если плательщик налога использует имущественные права
интеллектуальной собственности на объект, то компьютерная программа
учитывается в налоговом учете как нематериальный актив группы 5 или актив
группы 6 в зависимости от способа получения / не получения авторских прав.
Учет компьютерных программ ведется на субсчете 125 «Авторское право и
смежные с ним права» (если предприятию переданы авторские права по
авторскому договору) или субсчете 127 «Прочие нематериальные активы»
(если предприятие получило программу на правах использования без
получения авторских прав по авторскому договору: экземпляр, в том числе,
лицензии на использование).
Именно последний вариант часто имеет место на практике. В письме от
13.07.2009 № 31-34000-20-10/18896 МФУ отмечает, что стоимость
приобретенных лицензий и компьютерных программ (при условии
соответствия критериям признания активов существует вероятность получения
будущих экономических выгод, связанных с его использованием, и его
стоимость может быть достоверно определена) отражается в составе прочих
нематериальных активов. Кроме того, такой же позиции придерживаются
хозяйственные суды при судебных спорах.
2) Если плательщик налога является конечным потребителем созданной
программы, т. е. получает только право пользования ею без получения какихH

H

H

H
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либо авторских прав, указанная компьютерная программа может учитываться в
составе единого объекта основных средств группы 4 (так называемая ЭВМверсия, являющаяся неотъемлемой частью компьютера, другой машины для
автоматической обработки информации, либо связанного с ними средства
считывания или печати информации).
3) Существуют случаи, когда расходы на приобретение компьютерной
программы относятся в состав роялти. В таких случаях плательщик налога
получает право пользования или предоставление права пользования любым
авторским правом на компьютерные программы. Роялти может иметь место,
когда условиями договора между владельцем авторского права на
компьютерную программу и пользователем авторского права (а не конечным
потребителем самой только компьютерной программы!) предусмотрены
условия, которые бы предоставляли право пользователю объекта
интеллектуальной собственности продавать, передавать или отчуждать
указанный объект интеллектуальной собственности.
Следовательно,
бухгалтеру
при
оприходовании
компьютерной
программы, необходимо руководствоваться «статусом» прав, которые
передаются пользователю:
 неисключительные права
 исключительные права
 неисключительные права, но основные средства нельзя рассматривать
отдельно от компьютера.
В зависимости от этого будут определены основные документы по
отображению таких операций в налоговом и бухгалтерском учетах, а
следовательно и их влияние на финансовую отчетность.
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3.7. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ АКТИВІВ БАНКУ ТА ЇХ
РОЗВИТОК
Коренєва О.Г.
к.е.н., доцент
ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»
В умовах постійного розвитку та поглиблення глобалізаційних процесів,
міжнародна інтеграція та уніфікація принципів формування і розкриття
фінансової інформації набуває безумовної актуальності. В свою чергу, вартість,
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за якою відображаються статті, та методичні аспекти її визначення
безпосередньо впливають на якість звітності.
За визначенням класичної економіки вартість - це суспільно необхідна
праця, яку потрібно витратити на виготовлення продукту. Вартість має
грошовий еквівалент лише тоді, коли продукт стає товаром при товарних
відносинах у суспільстві. Згідно Міжнародних стандартів оцінки МСО 1-4 [1]
«вартість є економічним поняттям, що встановлює взаємовідносини між
об’єктами, доступними для придбання, та тими, хто їх покупає та продає.
Вартість є не історичним фактом, а оцінкою цінності конкретних об’єктів в
конкретний момент часу в конкретних умовах у відповідності з обраним
визначенням вартості». Таким чином, вартість є мірою цінності об’єкта і
суттєво залежить від конкретних умов [2].
Вартісне вимірювання охоплює всі об’єкти бухгалтерського обліку:
господарські засоби, їх джерела та господарські процеси.
Оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку – це спосіб вираження
у грошовому вимірнику активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат. Мета
оцінки – узагальнення інформації про різнорідні господарські процеси й
економічні явища з метою формування звітних показників.
Теорія бухгалтерського обліку визначає основні вимоги до оцінки як її
реальність (адекватність), єдність та цілеспрямованість. Необхідно зазначити,
що єдності досягають встановленням обов’язкових положень (стандартів),
інструкцій і правил обліку [3].
Опрацювання інформації про господарські операції банку здійснюється за
допомогою загальновизнаних інструментів бухгалтерського обліку, але
методики їх обліку побудовано за правилами, що витікають із застосування в
обліковому
процесі
базових
принципів
міжнародних
стандартів
бухгалтерського обліку, а саме: переваги економічної сутності над юридичною
формою, нарахування доходів та витрат та їх відповідності звітним періодам,
критеріїв визнання та методів оцінки активів, зобов’язань, доходів і витрат
згідно з концептуальною основою МСФЗ.
Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку формулює оцінку як процес
визначення грошових сум, за якими мають визнавати і відображати елементи
фінансових звітів.
Відповідно до ст. 68 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:
банки організовують бухгалтерський облік відповідно до внутрішньої облікової
політики, розробленої на підставі правил, встановлених Національним банком
України відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, у свою
чергу, відповідно до ст. 41 Закону України «Про Національний банк України»:
Національний банк встановлює обов’язкові для банківської системи стандарти
та правила ведення бухгалтерського обліку, що відповідають вимогам законів
України та міжнародним стандартам фінансової звітності. Тобто, банки
України повинні застосовувати вимоги МСФЗ як норми прямої дії.
В свою чергу, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
передбачають можливість декількох основ оцінки та в різних комбінаціях.
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Залежно від того, що відбувається на момент оцінки з активами: придбання,
первісне визнання, утримання на балансі чи вибуття, а також від того які активи
обліковуються, їх оцінка може здійснюватися за такими основними видами
вартостей:
- історична (фактична) собівартість — це сума грошових коштів або їх
еквівалентів, чи інших форм компенсації, виданої на момент придбання;
- поточна собівартість – активи відображаються за сумою грошових
коштів або їх еквівалентів, яку було б сплачено в разі придбання такого ж або
еквівалентного активу на поточний момент;
- теперішня вартість – це теперішня (дисконтована) вартість майбутніх
чистих грошових надходжень, які очікуються від використання активу в умовах
звичайної господарської діяльності;
- амортизована собівартість фінансового активу - це сума, за якою
фінансовий актив оцінюється при первісному визнанні, мінус виплати основної
суми, плюс (або мінус) накопичена амортизація будь-якої різниці між цією
первісною сумою та сумою погашення із застосуванням методу ефективного
відсотка та мінус будь-яке зменшення (прямо чи через застосування рахунку
резервів) унаслідок зменшення корисності або неможливості інкасації;
- справедлива вартість - ціна, яка була б отримана від продажу активу або
сплачена за передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку
на дату оцінки.
Проілюструємо використання методів оцінки та їх розвиток на прикладі
обліку фінансових активів банку.
Основними постановами Національного банку України, якими
регулюється оцінка фінансових активів є:
1) Постанова Правління Національного банку України № 481 від
27.12.2007 року, якою затверджено Інструкцію з бухгалтерського обліку
кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання
резервів під кредитні ризики в банках України.
В даній інструкції, зазначено, що банк оцінює кредити та розміщені
депозити під час первісного визнання за справедливою вартістю, враховуючи
витрати на операцію, і відображає в бухгалтерському обліку відповідно як
фінансовий актив [4].
Згідно з п. 1.9 даної інструкції справедливою вартістю депозиту або
кредиту під час первісного визнання є ціна операції (тобто справедлива вартість
наданих або отриманих коштів). Банк визначає справедливу вартість
застосовуючи відповідний метод оцінювання, якщо ринок для фінансового
активу не є активним, зокрема:
- посилається на ринкову ціну іншого подібного інструменту;
- робить аналіз дисконтованих грошових потоків;
- використовує інші методи, що забезпечують достовірне визначення
справедливої вартості фінансових інструментів.
Зазвичай визначення справедливої вартості фінансового активу (кредиту
чи депозиту) відбувається шляхом дисконтування всіх очікуваних майбутніх
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грошових потоків із застосуванням ринкової процентної ставки щодо подібного
фінансового інструменту [4].
Після первісного визнання подальший облік наданих кредитів та
розміщених депозитів здійснюється за амортизованою собівартістю з
використанням ефективної ставки відсотка під час нарахування процентів та
амортизації дисконту (премії).
2) Постанова Правління Національного банку України № 358 від
03.01.2005 року, якою затверджено Інструкцію з бухгалтерського обліку
операцій з цінними паперами в банках України.
Відповідно до п. 3.1 інструкції цінні папери банку з метою їх оцінки та
відображення в бухгалтерському обліку класифікуються таким чином [5]:
а) цінні папери, які обліковуються в торговому портфелі;
б) цінні папери в портфелі банку на продаж;
в) цінні папери в портфелі банку до погашення;
г) інвестиції в асоційовані та дочірні компанії.
Цінні папери в торговому портфелі первісно оцінюються за
справедливою вартістю. Витрати на операції з придбання визнаються за
рахунками витрат під час первісного визнання таких цінних паперів.
Цінні папери, придбані в портфель банку на продаж та до погашення,
первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за
справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операції з придбання
таких цінних паперів.
Здійснені інвестиції в асоційовані та дочірні компанії первісно
оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за собівартістю.
На кожну наступну після визнання дату балансу всі цінні папери, що
придбані банком, оцінюються за їх справедливою вартістю, крім:
- цінних паперів, що утримуються до погашення;
- акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі на
продаж, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити;
- інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.
Важливо зазначити, що справедлива вартість цінних паперів, що
перебувають в обігу на організаційно оформлених ринках, визначається за їх
ринковою вартістю.
Ринкова вартість цінних паперів – сума коштів, яку можна отримати від
продажу цінних паперів на активному ринку.
Якщо котирування ринкових цін на цінні папери є недоступним, то банки
застосовують для визначення справедливої вартості такі методи:
- посилання на ринкову ціну іншого подібного інструменту;
- аналіз дисконтованих грошових потоків з використанням ставки
дисконту, яка дорівнює діючій нормі прибутковості подібної фінансової
інвестиції, що має в основному такі самі умови та характеристики;
- інші методи, що забезпечують достовірне визначення справедливої
вартості цінних паперів.
Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі на
продаж, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо,
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відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення їх
корисності. Зменшення корисності відображається шляхом формування
спеціальних резервів за рахунок витрат.
Цінні папери, що утримуються банком до їх погашення, відображаються
на дату балансу за амортизованою собівартістю з використанням ефективної
ставки відсотка.
Інвестиції в асоційовані компанії відображаються на дату балансу за
методом участі в капіталі. Метод участі в капіталі – метод обліку інвестицій,
згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або
зменшується на суму частки інвестора в чистому прибутку (збитку) об’єкта
інвестування за звітний період та на суму частки інвестора в сумі зміни
загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування за звітний період.
За інвестиціями в дочірні компанії облік здійснюється за собівартістю з
урахуванням зменшення корисності та інвестор складає консолідовану
фінансову звітність.
Слід зазначити, що у разі зміни справедливої вартості цінних паперів у
торговому портфелі та портфелі на продаж здійснюється переоцінка цих
фінансових активів. Результат переоцінки обов'язково відображається в
бухгалтерському обліку на суму різниці між справедливою вартістю цінного
папера і його балансовою вартістю на дату балансу
3) Постанова Правління Національного банку України № 309 від
31.08.2007 року, якою затверджено Інструкцію з бухгалтерського обліку
операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України [6].
В даній інструкції зазначено, що всі похідні фінансові інструменти
первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за
справедливою вартістю.
Найкращім доказом справедливої вартості деривативу при первісному
визнанні – є ціна операції (тобто справедлива вартість наданої чи отриманої
компенсації). Витрати на операції визнаються за рахунками витрат під час їх
первісного визнання.
На кожну наступну після первісного визнання дату балансу похідні
фінансові інструменти оцінюються за справедливою вартістю без будь-яких
витрат на операції.
Кращим свідченням справедливої вартості є ціни котирування на
активному ринку. Фінансовий інструмент вважається котируваним на
активному ринку, якщо ціни котирування легко і регулярно доступні та
відображають фактичні й регулярно здійснювані ринкові операції між
незалежними сторонами (біржовий інструмент). Якщо ринок для фінансового
інструмента не є активним, суб’єкт господарювання встановлює справедливу
вартість, застосовуючи метод оцінювання.
В міжнародній практиці операції з обліку фінансових активів
відображаються відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку та фінансової звітності. Згідно з МСБО (IAS) 39, під час первісного
визнання фінансового активу слід оцінювати його за справедливою вартістю
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плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання або випуску
фінансового активу [7].
Відповідно до п. 24 МСФЗ (IFRS) 13 справедлива вартість – це ціна, яка
може бути отримана за продаж активу на найсприятливішому ринку на дату
оцінки за поточних ринкових умов, незалежно від того чи спостерігається така
ціна безпосередньо, чи оцінена за допомогою іншої методики оцінювання [8].
В п. 46 МСБО (IAS) 39 зазначається, що банкам після первісного
визнання слід оцінювати фінансові активи за справедливою вартістю без будь –
яких вирахувань витрат на операцію, які він може понести при продажу або
іншому вибутті.
Необхідно зазначити, що на дату балансу, відповідно до п. 46 МСБО
(IAS) 39 такі фінансові активи, як:
а) позики, дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою
собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка;
б) інвестиції, утримувані до погашення - за амортизованою собівартістю,
з використанням ефективної ставки відсотка під час здійснення амортизації
дисконту (премії) та нарахування процентів;
в) інвестиції в інструменти власного капіталу, які не мають ринкової ціни
котирування на активному ринку оцінюють за собівартістю.
У п. 9 МСБО (IAS) 39 зазначається, щоб обчислити ефективну ставку
відсотка банкам необхідно здійснювати попередню оцінку грошових потоків,
враховуючи всі умови контракту, але не можна розглядати майбутні збитки від
кредитів. Обчислення включає всі гонорари та додаткові комісійні збори,
сплачені або отримані сторонами контракту, які є невід'ємною частиною
ефективної ставки відсотка.
Варто сказати, що всі фінансові активи за винятком тих, що оцінюються
за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутку або збитку
переглядаються на зменшення корисності. Переоцінку здійснюють лише тоді,
коли балансова вартість не відповідає справедливій вартості фінансових
активів.
У п. 48А МСБО (IAS) 39 зазначається, що якщо ринок для фінансового
активу не є активним, банк встановлює справедливу вартість, застосовуючи
метод оцінювання. Метою застосування методу оцінювання є встановлення
ціни операції на дату оцінки в обміну між незалежними сторонами, виходячи із
звичайних міркувань бізнесу.
У МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості» узагальнено
інформацію щодо підходів (методів) оцінки вартості фінансових активів. Для
визначення справедливої вартості фінансових активів використовують такі
підходи:
- ринковий – використовує доречну інформацію про ціни на ринку
подібних фінансових активів, щодо їх вартості;
- дохідний – оцінка справедливої вартості фінансових активів
визначається, виходячи з вартості, на яку вказують очікування нинішнього
ринку щодо таких майбутніх сум;
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- витратний – вартість фінансових активів визначається, виходячи з ціни,
яку готові заплатити покупці [8].
Отже, справедлива вартість домінує майже у всіх інструктивних
документах з обліку фінансових активів, тобто достовірність показників
фінансової звітності значною мірою залежить від об’єктивності визначення
справедливої вартості. А це, в свою чергу, вимагає пояснення її розрахунку і
залежить від розуміння категорій, - яким чином було визначено ринок,
активний ринок, найбільш сприятливий ринок для певного активу. Так, за
одним з визначень ринок включає в себе одну або більше груп потенційних
покупців, об'єднаних спільним інтересом, потребою чи бажанням, які здатні
використовувати запропонований продукт або послугу для певної вигоди і
мають можливість оплатити покупку, за іншим ринок – це сукупність
економічних відносин між суб’єктами ринку з приводу руху товарів та грошей,
що ґрунтуються на взаємній згоді, еквівалентності та конкуренції. Відповідно
до такого визначення ринків може існувати велика кількість, навіть ринок
продавця і ринок покупця [2]. Як не існує загальноприйнятого визначення
ринку для потреб обґрунтування справедливої вартості (в тому числі з причин
відсутності критеріїв мінімальної кількості учасників ринку та критеріїв рівня
конкуренції на ринку – монополістична, чиста, ін.), так і не існує чіткого
(уніфікованого) розуміння визначення «активний ринок», «найбільш
сприятливий ринок». В даному сенсі важливого значення набуває професійне
судження бухгалтера, яке знаходить документальне відображення у Положенні
про облікову політику.
Особливу увагу треба звернути на те, що протягом останніх років
відбувається досить швидкий розвиток МСФЗ, що принципово вимагає
гармонізації методик бухгалтерського обліку у банках України. Наприклад,
існують розбіжності у відповідності між вимогами МСБО (IAS) 39 та МСФЗ
(IFRS) 9, якій його замінює, щодо оцінок фінансових активів в залежності від їх
класифікації. Відповідно до МСБО (IAS) 39, всі фінансові активи
класифікуються до однієї з 4 категорій [7]:
1) фінансові активи, що оцінюються за методом справедливої вартості;
2) наявні для продажу;
3) позики та дебіторська заборгованість;
4) такі, що утримуються до строку погашення.
Замість 4-х класифікаційних категорій фінансових активів, МСФЗ (IFRS)
9 вимагає класифікації до однієї з двох категорій оцінки та відповідного
визнання прибутку:
1) такі, що оцінюються за амортизованою вартістю – до цієї категорії
відносяться фінансові активи, що відповідають таким умовам:
- утримуються за відповідною бізнес-моделлю з метою отримання
контрактних грошових потоків;
- контрактні умови є джерелом грошових потоків, які складаються
виключно з платежів за основною сумою, процентів за непогашеною частиною
основної суми;
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2) такі, що оцінюються за справедливою вартістю: через прибуток
(збиток) або через інший комплексний (сукупний) прибуток. Дана категорія є
залишковою, тобто до неї відносять усі фінансові активи, які не відповідають
вимогам оцінки й обліку за амортизованою собівартістю [9].
Поняття «бізнес-модель», яке вводиться із заміною стандарту, раніше не
існувало в жодному з стандартів МСФЗ. Бізнес-модель являє собою систему
концепцій, методик та конкретних засобів управління фінансовими активами,
що послідовно застосовуються компанією [10].
Відповідно до п. Б4.1.3 МСФЗ (IFRS) 9 бізнес-модель передбачає, що
мета утримування фінансових активів є отримання контрактних грошових
потоків. Бізнес-модель не залежить від намірів управлінського персоналу щодо
індивідуально взятого фінансового активу, тобто під час визначення бізнесмоделі для класифікації застосовується портфельний підхід (а не за кожним
окремим інструментом) [9].
Окрім бізнес-моделі вибір метода оцінки залежить і від того, чи є грошові
потоки фінансового активу лише виплатою основної суми та процентів. Тест
«бізнес-моделі» передбачає виявлення кінцевої мети банку у відношенні
фінансового активу, чи планує банк тримати фінансовий актив, щоб отримати
від нього обумовлений грошовий потік, або планує продати фінансовий актив
до строку його погашення та реалізувати його справедливу вартість. Тест
«виплат за угодою» передбачає виявлення, чи передбачені угодою лише сплати
в певні дати основної суми та процентів на залишок позикової заборгованості.
Тобто, з огляду на міжнародні тенденції щодо глобалізації економічних
процесів, розвитку і вдосконалення міжнародних стандартів фінансової
звітності, їх конвергенції, необхідно чітко усвідомлювати, що процес
здійснення бухгалтерського обліку в банківській системі України буде
вимагати постійної гармонізації з вимогами МСФЗ. В контексті основних
завдань можливо визначити формування поглиблених знань з питань впливу
розвитку стандартів фінансової звітності на методологію обліку та формування
звітності банківських установ України, формування ґрунтовної теоретичної та
методичної бази, необхідної для вільного володіння сучасними методиками
оцінки, а також опанування основних підходів щодо вибору, обґрунтування та
реалізації найбільш ефективних рішень в умовах необхідності формування
професійного судження щодо облікових процедур, що в свою чергу вимагає
наявності відповідних сучасних професійних знань у галузі бухгалтерського
обліку, економіки, фінансів, права, інформаційних технологій.
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3.8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ:
МЕТОДОЛОГІЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ОЦІНКИ
Корягін М.В.
д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку
Львівська комерційна академія
На сьогодні основним синтетичним показником результативності ведення
господарської діяльності є ринкова вартість підприємства. У свою чергу,
ефективна реалізація стратегії управління вартістю підприємства залежить від
якості її інформаційного забезпечення. Надання своєчасної, достовірної та
релевантної інформації про вартість окремих об’єктів бухгалтерського обліку є
запорукою прийняття своєчасних управлінських рішень, які забезпечують
підтримання й збільшення вартості підприємства, його подальший розвиток як
складного динамічного механізму.
Проблеми, що виникають під час відображення у системі бухгалтерського
обліку та фінансової звітності вартості запасів, використання інформації про
бухгалтерську оцінку запасів в системі прийняття економічних рішень
досліджували численні вітчизняні науковці, серед яких Домбровська Н. Р.,
Єфіменко В. І., Карабаза І. А., Ловінська Л. Г., Лук’яненко Л. І., Попович В. І.,
Старик М. В., Струк Н.С., Швець В. Г. та інші. Більшість з них підтримують
діючу, законодавчо встановлену методику облікового відображення запасів у
фінансовій звітності підприємства, у тому числі порядок та умови їх
переоцінки. На відміну, іноземні науковці останнім часом переважно або
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критикують, або ставлять питання про доцільність використання правила
відображення запасів за найменшою з двох оцінок.
На практиці під час відображення вартості запасів у фінансовій звітності
підприємства використовується загальновідома норма, передбачена нормами
П(C)БО 9 «Запаси» – на дату балансу запаси відображаються в бухгалтерському
обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою
вартістю реалізації [1]. Схожі норми містять МСФЗ. Так, нормами МСБО 2
«Запаси» передбачено, що запаси оцінюють за меншою з таких двох величин:
собівартість та чиста вартість реалізації [2]. Аналогічні підходи щодо
відображення у фінансовій звітності запасів передбачені в Україні і для
підприємств державного сектору: «Запаси відображаються в бухгалтерському
обліку та звітності на дату балансу … за найменшою з двох оцінок: первісною
вартістю або чистою вартістю реалізації» [3].
У країнах Європи застосовуються норми щодо відображення в
бухгалтерському обліку та звітності запасів, які не суперечать правилам,
встановленим МСФЗ. До прикладу, у Росії діє ПБО 5/01 «Облік матеріальновиробничих запасів» [4], у якому зазначено: «Матеріально-виробничі запаси …
поточна ринкова вартість, вартість продажу яких знизилася, відображаються в
бухгалтерському балансі на кінець звітного року за вирахуванням резерву під
зниження вартості матеріальних цінностей».
Окремо необхідно зазначити, що як українські стандарти, стандарти
окремих зарубіжних країн, так і міжнародні стандарти фінансової звітності в
окремих випадках дозволяють оцінювати певні види запасів чи схожих з ними
ресурсів за ринковою вартістю, яка більша за собівартість їх придбання
(отримання). Наприклад, згідно норм US GAAP підприємства інколи можуть
проводити оцінку запасів за ринковою вартістю вище собівартості. Такий
порядок передбачений для підприємств, які здійснюють діяльність, пов’язану з
дорогоцінними металами, а також сільськогосподарськими, мінеральними та
іншими продуктами, одиниці яких є взаємозамінними і мають безпосередню
конкурентоспроможність. Схожі норми є і в МСФЗ, П(C)БО.
Узагальнимо основні аргументи, які висуваються на користь відміни
методу найменшої вартості під час відображення вартості запасів у фінансовій
звітності підприємства, що забезпечує формування в бухгалтерському обліку
достовірної інформації про вартість підприємства:
1. Заснована на некоректному використанні принципу обачності діюча
методика оцінки запасів у фінансовій звітності сприяє применшенню сукупної
вартісної оцінки чистих активів підприємства, а, відповідно, і його вартості
загалом, що є особливо актуальним в умовах середнього та високого рівня
інфляції. Таке применшення у більшості випадків не може завдати шкоди
кредиторам, проте надає недостовірні дані акціонерам і потенційним
інвесторам за рахунок недостовірного відображення інформації про вартість
запасів у фінансовій звітності. Фактично управлінський персонал підприємства
сам себе вводить в оману, якщо вірить фінансовій звітності, яку сам попередньо
сформував.
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Насправді, використання принципу обачності не заперечує можливості
оцінки запасів за ринковими цінами, що є вищими за собівартість їх придбання.
Згідно зі статтею 4 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
від 16.07.1999 р. № 996-XIV принцип обачності передбачає застосування в
бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню
оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства
[5]. Хіба призведе відображення у фінансовій звітності вартості запасів за
ринковими цінами, цінами, за якими на сьогодні можна придбати аналогічні
запаси, до завищення їх оцінки? Видається що ні, звичайно за умови, якщо
особи, відповідальні за формування фінансової звітності, за підтвердження її
повноти та достовірності, не є зацікавленими та упередженими. Проте вони
можуть бути такими і за умови застосування діючої методології формування
інформації про запаси у фінансовій звітності підприємства.
2. Користь від використання принципу обачності в оцінці запасів
нейтралізується відсутністю такого використання при відображення витрат
майбутніх періодів. Зниження оцінки запасів у поточному звітному періоді
обумовлює безпідставне зниження витрат у майбутніх звітних періодів, в яких
вартість даного виду запасів у момент вибуття буде списуватися на витрати
(собівартість реалізації). Як результат, порушується діючий принцип
відповідності доходів і витрат. Фактично не понесені витрати впливають на
зменшення фінансового результату у поточному звітному періоді, а в
наступних звітних періодах, у яких відбувається реалізація запасів, фінансовий
результат безпідставно завищується. У такій ситуації управлінський персонал
підприємства не може у повній мірі використовувати інформацію про вартість
запасів, їх переоцінку, сформовані доходи і витрати в процесі аналізу,
планування та прогнозування результатів діяльності, адже така інформація є
недостовірною як наслідок порушення принципу відповідності доходів і витрат.
3. Облік окремих видів запасів за методом найменшої вартості може
призводити до заниження собівартості готової продукції та помилок у системі
ціноутворення. За діючої облікової методології виробництво готової продукції
із запасів, придбаних раніше за меншими цінами, призводить до неправильного
формування собівартості готової продукції, адже за діючих обставин
підприємство вже не має змоги придбати аналогічні виробничі запаси за
низькими цінами. Як результат, деколи спостерігається ситуація, що
підприємство реалізовує залишки готової продукції за одними цінами, а нову
продукцію, виготовлену із придбаної за більшими цінами сировини - за
іншими, більш високими. Деколи ціна реалізації залишків готової продукції є
нижчою, ніж собівартість виробництва нової. Причиною цього є
недостовірність системи бухгалтерського обліку в частині формування
собівартості, на основі інформації якої менеджери підприємства приймали
рішення і встановлювали ціни реалізації.
4. Окремі облікові стандарти дають можливість, а деколи і зобов’язують
оцінювати окремі види ресурсів за ринковою вартістю, яка більша за
собівартість їх придбання (отримання). Наприклад, згідно норм П(С)БО 30
«Біологічні активи», біологічні активи переважно відображаються на дату
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проміжного і річного балансу за справедливою вартістю, зменшеною на
очікувані витрати на місці продажу...[6].
Таблиця 1
Методичні рекомендації з обліку справедливої вартості біологічних активів (витяг) [7]
№

1

2

3

4

5

6

7

Зміст господарської операції
Дебет рахунку
Кредит рахунку
Облік зміни вартості біологічних активів на дату балансу
Визнано різницю між справедливою вартістю поточних біологічних активів рослинництва та сумою понесених
витрат, пов'язаних з їх біологічними перетвореннями:
710 "Дохід від первісного визнання
- дохід від первісного визнання
та від зміни вартості активів, які
приросту біологічних активів на
23 "Виробництво"
обліковуються за справедливою
дату балансу
вартістю"
- витрати від первісного визнання
940 "Витрати від первісного
біологічних активів на дату
визнання та від зміни вартості
23 "Виробництво"
балансу
активів, які обліковуються за
справедливою вартістю"
Визнано поточні біологічні активи
рослинництва, які оцінюються за
211 "Поточні біологічні активи
справедливою вартістю, та
23 "Виробництво"
рослинництва, які оцінені за
збільшено вартість таких
справедливою вартістю"
біологічних активів на дату
балансу
Відображено результати від зміни справедливої вартості довгострокових біологічних активів:
710 "Дохід від первісного визнання
та від зміни вартості активів, які
- збільшення
16 "Довгострокові біологічні активи"
обліковуються за справедливою
вартістю"
940 "Витрати від первісного
16 "Довгострокові біологічні
визнання та від зміни вартості
- зменшення
активи"
активів, які обліковуються за
справедливою вартістю"
Відображено результати від зміни справедливої вартості поточних біологічних активів:
710 "Дохід від первісного визнання
211 "Поточні біологічні активи
та від зміни вартості активів, які
рослинництва, які оцінені за
- збільшення
обліковуються за справедливою
справедливою вартістю"
вартістю"
940 "Витрати від первісного
211 "Поточні біологічні активи
визнання та від зміни вартості
рослинництва, які оцінені за
- зменшення
активів, які обліковуються за
справедливою вартістю"
справедливою вартістю"
27 "Продукція
Первісне визнання
сільськогосподарського
23 "Виробництво"
сільськогосподарської продукції
виробництва"
Реалізовано (продано) сільськогосподарську продукцію, яка оцінюються за справедливою вартістю:
27 "Продукція
901 "Собівартість реалізованої
сільськогосподарського
- рослинництва
готової продукції"
виробництва"
901 "Собівартість реалізованої
- тваринництва
21 "Поточні біологічні активи"
готової продукції"
- отримано дохід (виручку) від
36 "Розрахунки з покупцями та
701 "Дохід від реалізації готової
реалізації біологічних активів
замовниками"
продукції"
- нарахована сума податкового
701 "Дохід від реалізації готової
64 "Розрахунки за податками й
зобов'язання з ПДВ за операцією
продукції"
платежами"
Облік вибуття біологічних активів
Реалізовано (продано) довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю:
- списано собівартість реалізованих
довгострокових біологічних
901 "Собівартість реалізованої
16 "Довгострокові біологічні
готової продукції"
активи"
активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
- отримано дохід (виручку) від
36 "Розрахунки з покупцями та
701 "Дохід від реалізації готової
реалізації біологічних активів
замовниками"
продукції"
- нарахована сума податкового
701 "Дохід від реалізації готової
64 "Розрахунки за податками й
зобов'язання з ПДВ за операцією
продукції"
платежами"

Відповідно, у балансі підприємства за діючої методики відображення
активів частина з них може бути відображена за справедливою вартістю, а інша
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частина – за історичною. Такий підхід погіршує інформативність фінансової
звітності як бази для прийняття економічних рішень.
Розробляючи методологію облікового відображення справедливої
вартості запасів у фінансовій звітності доцільно проаналізувати діючу в Україні
методику облікового відображення справедливої вартості біологічних активів.
На сьогодні це фактично єдиний вид оборотних матеріальних активів, вартість
яких у балансі рекомендовано відображати за справедливою вартістю (табл. 1).
Аналіз вище наведеної діючої методики дозволяє зробити висновки про
те, що вона не вирішує окремих вище наведених проблем, а саме:
- визнання зміни справедливої вартості біологічних активів у порівнянні з
понесеними витратами у складі доходів (витрат) (відображення у Звіті про
фінансові результати) може відбуватися в інших звітних періодах, ніж
господарські операції з реалізації таких активів. Тим самим надалі порушується
принцип відповідності доходів і витрат;
- визнання зміни справедливої вартості біологічних активів у порівнянні з
понесеними витратами у відповідному звітному періоді призводить до
подвоєння суми або доходів, або витрат в частині такої зміни. Наприклад, якщо
підприємство у поточному звітному періоді збільшує первісну вартість
поточних біологічних активів вартістю 500,0 тис. грн. на 200,0 тис. грн., до
складу інших доходів (рахунок 710) та до Звіту про фінансові результати цього
звітного періоду включається сума такого перевищення – 200,0 тис. грн. У
наступному звітному періоді у момент реалізації таких біологічних активів за
750 тис. грн. до складу доходів включається вартість такої реалізації (рахунок
701), а до собівартості реалізації (рахунок 901) включається попередньо
завищена собівартість – 700 тис. грн. Як результат, якщо скласти Звіт про
фінансові результати за обидва звітних періоди разом, загальна сума доходів
складе 950 тис. грн., а загальна сума витрат (у т.ч. собівартість реалізації) – 700
тис. грн.
Чи є достовірними ці дані? Ні, адже фактична собівартість реалізованої
продукції склала 500 тис. грн., а доходи – 750 тис. грн. Відповідно,
використання вище наведених даних у процесах аналізу фінансової звітності,
планування та прогнозування не є можливим, адже інформація не є
достовірною.
Вирішення вище описаних проблем може бути здійснено через
використання додаткових субрахунків рахунку 42. Пропонуємо запровадити
субрахунок 426 «Переоцінка запасів», який буде виконувати регулюючу
функцію у процесах відображення, з одного боку, реальної вартості запасів
підприємства у балансі, а з іншого – достовірних даних про доходи і витрати у
звіті про фінансові результати у розрізі звітних періодів.
За умови використання пропонованого субрахунку 426 «Переоцінка
запасів» будь яка зміна вартості запасів буде відображатись у кореспонденції з
цим рахунком. У подальшому, у момент остаточного вибуття запасів з балансу
підприємства, сума накопичених переоцінок, що відносяться до конкретного
виду запасів, буде списуватись у кореспонденції з рахунками обліку доходів і
витрат. Приклади пропонованої кореспонденції рахунків наведені у табл. 2 й 3.
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Таблиця 2
Пропонована методика обліку дооцінки запасів та їх відображення у балансі за
справедливою вартістю
№

Зміст господарської операції

Дт рахунку

Кт рахунку

Сума операції,
тис. грн.

426 “Переоцінка
запасів”

100,0

Перший звітний період
1

2

3

На суму перевищення ринкової
вартості виробничих запасів над їх
первісною вартістю

20 “Виробничі
запаси”

Другий звітний період
Реалізовано виробничі запаси або готову продукцію, виготовлену із ідентифікованих виробничих
запасів
94 “Інші витрати опе20 “Виробничі
- списано вартість виробничих запасів
раційної діяльності”;
запаси”;
600,0
або готової продукції
90 "Собівартість
26 “Готова
реалізації"
продукція”
70 "Дохід від
- отримано дохід (виручку) від
36 "Розрахунки з
реалізації";
900,0
реалізації виробничих запасів або
покупцями та
71 "Інший
готової продукції
замовниками"
операційний дохід "
70 "Дохід від
реалізації"
64 "Розрахунки за
- нарахована сума податкового
150,0
71 "Інший
податками й
зобов'язання з ПДВ за операцією
операційний
платежами"
дохід"
94 "Інші витрати
У момент реалізації виробничих
операційної
426 “Переоцінка
запасів або готової продукції,
діяльності"
-100,0
виготовленої із ідентифікованих
запасів”
90 "Собівартість
виробничих запасів
реалізації"

Таблиця 3
Пропонована методика обліку уцінки запасів та їх відображення у балансі за
справедливою вартістю
№

Зміст господарської операції

Дт рахунку

Кт рахунку

Сума операції,
тис. грн.

20 “Виробничі
запаси”

100,0

Перший звітний період
1

2

3

На суму перевищення первісної
вартості виробничих запасів над їх
ринкової вартістю

426 “Переоцінка
запасів”

Другий звітний період
Реалізовано виробничі запаси або готову продукцію, виготовлену із ідентифікованих виробничих
запасів
94 "Інші витрати опе20 “Виробничі
раційної діяльності";
запаси”;
- списано вартість виробничих запасів
400,0
або готової продукції
90 "Собівартість
26 “Готова
реалізації "
продукція”
- отримано дохід (виручку) від
36 "Розрахунки з
70 "Дохід від реаліреалізації виробничих запасів або
покупцями та
зації"; 71 "Інший
900,0
готової продукції
замовниками"
операційний дохід "
70 "Дохід від реаліза64 "Розрахунки за
ції"; 71 "Інший
- нарахована сума податкового
податками й
150,0
зобов'язання з ПДВ за операцією
операційний
платежами"
дохід "
У момент реалізації виробничих
94 "Інші витрати опезапасів або готової продукції,
раційної діяльності";
426 “Переоцінка
100,0
виготовленої із ідентифікованих
90 "Собівартість
запасів”
виробничих запасів
реалізації "
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Запропонована методика дозволить вирішити проблеми діючої облікової
методології:
1. Дотримання принципу відповідності доходів і витрат, адже у складі
доходів і витрат, а, відповідно, і у Звіті про фінансові результати, різниця
між ринковою та первісною (історичною) вартістю окремих видів запасів
буде відображатися в одному звітному періоді під час їх остаточного
вибуття з балансу.
2. Підвищення достовірності та повноти фінансової звітності шляхом
усунення подвоєння сум доходів і витрат у частині переоцінки запасів,
що дозволить ефективно використовувати інформацію фінансової
звітності у процесах аналізу, планування та прогнозування діяльності
підприємства.
3. Достовірне формування собівартості готової продукції та її відображення
у фінансовій звітності.
4. Відображення у системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності
ринкової вартості запасів, що сприятиме наближенню загальної
балансової вартості підприємства, або вартості його чистих активів, до
ринкової вартості.
З метою дотримання принципу обачності при оцінці запасів за ринковою
вартістю з наступним її відображенням у системі бухгалтерського обліку та
фінансової звітності, пропонуємо використовувати такі норми:
 ринкова вартість запасів повинна визначатися на рівні, за яким аналогічні
запаси можуть бути придбані на тих самих умовах на дату їх оцінки. Це
стосується таких видів запасів, як виробничі запаси, поточні біологічні
активи, малоцінні та швидкозношувані предмети, напівфабрикати (у
випадку наявності аналогів на ринку), а також може використовуватись
для товарів за умови невиконання наступного правила;
 ринкова вартість товарів, готової продукції, сільськогосподарської
продукції повинна визначатися на рівні, за яким зазначені запаси можуть
бути вільно реалізовані у повному обсязі без будь-яких обмежень. Ці ж
норми можуть бути використаній щодо незавершеного виробництва,
проте лише у разі наявності можливості його реалізації.
В інших випадках запаси оцінюються та відображаються у фінансовій
звітності за первісною вартістю.
Дослідження існуючих методів оцінки запасів при їх надходженні /
виникненні, на дату балансу та при вибутті / погашенні засвідчило те, що
результати такої оцінки, відображені у фінансовій звітності, викликають суттєві
відхилення між балансовою та ринковою вартістю підприємства. Використання
принципу історичної (фактичної) собівартості запасів не дозволяє визначити
справедливу оцінку балансових показників суб’єкта господарювання.
Запропоновані зміни створюють основу для розвитку методології
облікового відображення запасів, їх переоцінки, формування фінансових
результатів від операційної діяльності підприємства як складових процесу
формування та оцінювання вартості підприємства. Пропонована система
рахунків та методика відображення формування та зміни показників вартості
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підприємства в частині запасів дозволяє посилити інформаційні та контрольні
функції бухгалтерського обліку, підвищити глибину аналітичних даних,
забезпечує створення інформаційного базису для виявлення негативного
впливу середовища на вартість запасів, сприяє упорядкуванню облікової
інформації в системі формування, оцінювання та управління вартістю
підприємства.
Пропоновані зміни вирішують поставлені у завданні проблеми
теоретичного та методологічного характеру й забезпечують підвищення
релевантності інформації системи бухгалтерського обліку та фінансової
звітності підприємства.
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:
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3.9. ЗМІНА МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В
ЕЛЕКТРОННОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Кулик В.А.
кандидат економічних наук, доцент
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Загальновизнано, що XX ст. стало безпрецедентним в історії людства
завдяки швидкому технологічному розвитку, перетворенню науки на
безпосередню продуктивну силу, створенню і використанню нововведень як
вирішального чинника суспільного прогресу та розширення творчих
можливостей всебічно розвиненої особистості. Масштабні структурні
зрушення, які відбулися у розвинених країнах протягом останніх тридцяти
років, знаменували перехід від «матеріальної» до «інформаційної» економіки, в
якій освіченість, професіоналізм, наукові знання та унікальні навички їх носіїв
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виступають стратегічним чинником та визначальним джерелом соціальноекономічного розвитку [1, с. 285]. Зміни, що відбулися в економіці в цілому
вплинули, у тому числі, і на її складові, зокрема, бухгалтерський облік.
Питаннями розвитку бухгалтерського обліку в інформаційній економіці
присвятили свої праці такі українські вчені як Р.П. Булига, В.Н. Жук,
Г.Г. Кірейцев, М.С. Пушкар, І.І. Яремко та ін. Проблемами використання
інформаційно-комунікаційних
технологій
у
бухгалтерському
обліку
займаються такі українські вчені як: С.В. Івахненков, А.С. Крутова,
В.А. Осмятченко, М.М. Матюха. Водночас, проблеми еволюції елементів
методу бухгалтерського обліку в інформаційній економіці залишаються
недостатньо дослідженими в науковій літературі, цей факт і зумовлює вибір
теми даного дослідження.
Стрімке поширення інформації та використання інформаційнокомунікаційних технологій у всіх сферах людського буття - головна відмінність
інформаційного суспільства, впливає на всі галузі економіки, у тому числі,
бухгалтерський облік. Бухгалтерський облік є важливою складовою
інформаційного суспільства та інформаційної економіки, оскільки виступає
інформаційною базою про стан і результати діяльності підприємства,
створюваної з метою надання повної, правдивої та неупередженої інформації
зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Проте, на даний
час, системі бухгалтерського обліку притаманний ряд недоліків, зокрема,
І.Й. Яремко, зазначає, що «цілісна облікова система, ґрунтована на традиційній
методологічній основі, не може достатньо ефективно обслуговувати сучасну
постіндустріальну (інтелектуальну, інформаційну) економіку, – методологія
обліку увійшла у суперечність з реаліями економічного життя [7, с. 178].
Виходячи з вищесказаного, можна впевнено стверджувати, що методологія
бухгалтерського обліку також повинна змінюватися під впливом факторів, що
формують інформаційну економіку.
До факторів, які найбільш активно впливають на облікову теорію в
інформаційній економіці відносяться:
1) глобалізація, яка зумовлює: розширення обсягів діяльності суб'єктів
господарювання до світових масштабів; динамічний перерозподіл товарних ,
сировинних, грошових потоків усередині корпорацій і холдингових структур;
поява Міжнародних стандартів фінансової звітності;
2) лібералізація господарської діяльності, її результатом є зростання
зовнішньоторговельних операцій і розвиток міжнародної кооперації, що
викликає необхідність ведення бухгалтерського обліку в різних валютах;
3) розвиток міжнародних фінансових ринків, який зумовлює утворення
нових фінансових інструментів, які часто не укладаються в традиційні
національні правові рамки і створюють необхідність формування нових
облікових практик, які відображають зміну вартості в часі цих фінансових
інструментів;
4) виникнення нових інформаційних технологій, які, з одного боку,
збільшили можливості контролю як основної функції обліку, з іншого дозволили організувати обробку великих обсягів інформації, підвищили
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точність і аналітичність даних облікових регістрів, а також прискорили
швидкість обробки даних [4 , с. 21] .
Існування електронного середовища є однією із ознак інформаційного
суспільства та інформаційної економіки. Досліджуючи еволюцію методу
бухгалтерського обліку в інформаційній економіці вважаємо за доцільне
прояснити зміст поняття «електронне середовище». Загалом, поняття
«середовище» багатогранне та широковживане, у природничих науках ми
зустрічаємося із «оточуючим середовищем», «середовищем існування»,
«повітряним середовищем», «водним середовищем», «антропогенним
середовищем», «космічним середовищем»; у суспільних науках вивчаються
поняття «економічне середовище», «інформаційне середовище», «політичне
середовище» тощо. Враховуючи особливості інформаційного суспільства та
інформаційної економіки, у тому числі, широке розповсюдження
інформаційно-комунікаційних
технологій,
зазначимо,
що
існування
«електронного середовища» стає сьогодні об’єктивним. Вичерпний, на нашу
думку, перелік ознак електронного середовища визначили вчені Д. Щеулов та
Э. Гайле-Саркане [6]. До основних знак електронного середовища вчені
відносять наступні: 1) електронне середовище виникає у процесі взаємодії
різних елементів (комп’ютерні мережі, комп’ютери та інші цифрові пристрої,
інформаційні технології, Інтернет, інформація, носії інформації, користувачі –
фізичні та юридичні особи, законодавча база тощо); 2) на існування
електронного середовища не впливають його окремі елементи (комп’ютери або
людина) – воно існує постійно; 3) різні елементи можуть приєднатися до
електронного середовища або від’єднатися від нього у будь-який час у будьякому місці – електронне середовище не залежить від часу та простору;
4) електронне середовище існує як у режимі он-лайн, так і у режимі офлайн;
5) електронне середовище оточує суспільство, аналогічно до того як його
оточує географічне середовище, мовне середовище тощо; 6) електронне
середовище містить як матеріальні так і нематеріальні компоненти;
7) електронне середовище характеризує відносна сталість та незалежність –
інформація, що одноразово розміщена в електронному середовищі залишається
там практично на завжди та може розповсюджуватися без відома особирозміщувача; 8) швидкість обміну інформацією в електронному середовищі
набагато вища ніж у реальному житті; 9) електронне середовище не може
існувати довгий час без присутності людини.
Погоджуючись, в цілому, із представленими ознаками електронного
середовища, зазначимо наступне. На нашу думку, розглядаючи складові
електронного середовища не можна людину – одухотворену істоту, розглядати
на одному рівні із іншими складовими електронного середовища компонентами неживої природи (комп’ютерами, мережами, програмами).
Оскільки, незважаючи на важливу роль комп’ютерних інформаційних
технологій
в
інформаційному
суспільстві,
ключовим
елементом
інформаційного суспільства та інформаційної економіки є людина, зокрема, її
потреба та здатність створювати, передавати та отримувати інформацію.
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У даному дослідженні особливості розвитку інформаційної економіки
розглядаються на двох взаємопов’язаних рівнях (рис. 1):
Інформаційна економіка
І рівень
Людина
U

ІІ рівень
Електронне
середовище

Існування та діяльність людини

Інформаційне
наповнення
(знання)

U

Технічна
складова
(пристрої)

Комунікаційна
складова
(мережі, зв’язок)

Рис. 1. Місце електронного середовища в інформаційній економіці
− перший рівень – людина, що має інтелект, бажання і можливість
змінювати оточуюче середовище та впливати на інших людей;
− другий рівень – електронне середовище, що складається із
інформаційного наповнення (раніше створених знань), технічної складової
(пристрої), комунікаційної складової (мережі, зв'язок).
Людина є творцем електронного середовища, що складається із
інформаційного наповнення (раніше створених знань), технічної складової
(пристрої), комунікаційної складової (мережі, зв'язок).
На нашу думку, первинною складовою електронного середовища є
інформаційне наповнення - знання, накопичені людством для подальшого
використання, узагальнення та обміну. Розглядаючи вищезазначене через
призму бухгалтерського обліку, зазначимо, що його основною метою є
формування інформаційної бази, а також форматування й переформатування
інформації для розробки проектів управлінських рішень, їх практичної
реалізації та аналізу ефективності останніх, тобто формування системи знань
про підприємство. Для виконання переліченого комплексу робіт потрібні
швидкодіючі комп’ютери із великим обсягом її пам’яті. Розглядаючи поняття
«інформатизація суспільства» та функціонування бухгалтерського обліку в
електронному середовищі основний акцент необхідно здійснювати на «суті та
меті соціально-технічного прогресу. Оскільки, технічні засоби - комп’ютери є
лише базовою технічною складовою процесу інформатизації суспільства»
[5, с. 8].
Технічне забезпечення бухгалтерського обліку, що функціонує в
електронному середовищі - це комплекс взаємопов'язаних технічних засобів,
призначених для автоматизованого збирання, накопичення, обробки, передачі,
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обміну та відображення облікової інформації. Основними компонентами
технічного забезпечення є: засоби обчислювальної техніки; засоби накопичення
і зберігання даних; засоби виведення результатної інформації; комп'ютерні
касові апарати, сканери; засоби управління технологічними та виробничими
процесами; комунікаційне обладнання; апаратура передачі та обміну даними;
мережеве обладнання.
Технічне забезпечення функціонує в умовах використання інформаційних
обчислювальних мереж. Інформаційні обчислювальні мережі - це сукупність
технічних, програмних та комунікаційних засобів, які дозволяють ефективно
використовувати обчислювальні ресурси, побудувати гнучку і мережеву
обробку облікової інформації, саме вони становлять комунікаційну складову
електронного середовища.
Таким чином, електронне середовище змінює не лише характеристику
виробництва й економічних відносин, але й самі інформаційні технології, що
мають безпосередній вплив на бухгалтерський облік. Всі складові електронного
середовища знаходяться у постійному розвитку та взаємозв’язку, проте
основою функціонування інформаційного суспільства є діяльність людини.
Беззаперечним також є факт існування зворотного зв’язку «електронне
середовище → людина», що виникає у процесі їх взаємодії.
Прагнення до підвищення ефективності системи управління
підприємством в умовах інформаційної економіки зумовлює необхідність
перебудови способів обробки облікової інформації в основі яких знаходиться
метод бухгалтерського обліку. До елементів методу бухгалтерського обліку
належать способи: 1) первинного спостереження (документування та
інвентаризація); 2) вартісного вимірювання (оцінка і калькуляція); 3) поточного
групування (рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис);
4) підсумкового узагальнення (баланс і звітність). Розглянемо зміни елементів
методу бухгалтерського обліку в електронному середовищі.
Бутинець Т.А. зазначає, що документування є основним з восьми
елементів методу бухгалтерського обліку, під яким слід розуміти процес
оформлення операцій документами. Документування складається з чотирьох
послідовних стадій: спостереження, сприйняття фактів господарського життя,
вимірювання його вартісних і натуральних параметрів і фіксації цих даних на
носії [1, с. 69]. Документування початковий етап у системі перетворення
облікової інформації, а документ - носій цієї інформації. Розглядаючи
трансформацію документування як елемента методу бухгалтерського обліку в
електронному середовищі слід зазначити наступне. Безперечним є факт, що в
нових умовах господарювання, документування як елемент методу
бухгалтерського обліку змінює форму свого існування. Зокрема, первинні
документи можуть створюватися з використанням «безпаперових» носіїв
інформації; змінюються форми первинних документів і перелік їх обов'язкових
реквізитів, окремі обов'язкові реквізити бухгалтерських документів
видозмінюються під впливом способу подання та обробки облікової інформації
(наприклад, підпис і електронний цифровий підпис). Частина бухгалтерської
документації, зокрема, облікові регістри і звітність в умовах автоматизованої
83

форми обробки облікових даних формується автоматично з мінімальним
використанням людських зусиль.
Наступним елементом методу бухгалтерського обліку, який забезпечує
первинне спостереження фактів господарського життя є інвентаризація. Згідно
ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні», підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію активів і
зобов'язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та
фінансової звітності. При проведенні інвентаризації перевіряються і
документально підтверджуються наявність, стан і оцінка активів та зобов'язань
підприємства. Інвентаризації підлягають всі активи та зобов'язання
підприємства, однак п. 2 ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» визначено, що об'єкти проведення інвентаризації
в додаткових, на відміну від обов’язкових – визначених чинним
законодавством, випадках, визначаються власником (керівником) підприємства.
Досліджуючи особливості проведення інвентаризації в умовах повної
автоматизації обліку, яка характерна для інформаційної економіки, слід
зазначити, що в даний час не створено жодного програмного продукту, який без
участі людини здатний визначити стан та якісні характеристики об'єкта, що
підлягає інвентаризації. Особливості проведення інвентаризації в електронному
середовищі більшою мірою залежать від виду об'єктів обліку, що підлягають
інвентаризації.
Для забезпечення достовірності облікових даних та фінансової звітності
важливим є вибір і застосування обґрунтованих методів оцінки в обліку. Оцінка
є елементом методу бухгалтерського обліку, який забезпечує можливість
підприємства відображати активи і капітал в єдиному грошовому вимірнику і
зумовлює можливість раціонального управління процесом господарювання. На
законодавчому рівні визначено необхідність застосування оцінки при веденні
бухгалтерського обліку та підтвердження його достовірності в умовах діючого
підприємства, а також регламентована необхідність проведення оцінки майна
підприємства у разі припинення його діяльності. Процес оцінки є процедурою
визначення для об'єктів бухгалтерського обліку певних грошових величин, які
можна було використовувати для підсумкової оцінки активів. У практиці
господарської діяльності застосовуються різні методи оцінки. В умовах
функціонування інформаційної економіки увагу вчених все частіше звертається
на пріоритетне використання ринкової вартості активів в бухгалтерському
обліку, однак, існують певні проблеми при визначенні ринкової вартості
окремих об'єктів обліку, наприклад, репутації підприємства, клієнтських
активів, трудових ресурсів. Калькулювання є результатом застосування оцінки.
Бухгалтерські рахунки як елемент методу бухгалтерського обліку - це
спосіб групування однорідних за економічним змістом активів, зобов'язань і
господарських процесів для їх поточного відображення в бухгалтерському
обліку, а також для здійснення контролю. Перелік рахунків, які можуть бути
використані
в
бухгалтерському
обліку
українських
підприємств
регламентується Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, який в Україні
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є уніфікованим. Враховуючи, що в умовах інформаційної економіки,
виникають все нові об'єкти обліку, підприємствам надано право самостійно
додавати субрахунку в Робочий план рахунків, якщо в цьому виникає
необхідність.
Господарські операції реєструються на рахунках подвійним записом одночасним і взаємопов'язаним відображенням кожної операції у двох
рахунках. Необхідність у подвійному відображенні фактів господарського
життя пояснюється тим, що здійснення господарської операції пов'язане з
одночасною зміною як мінімум двох об'єктів обліку. Подвійний запис - це
відображення в бухгалтерському обліку кожної господарської операції двічі: за
дебетом одного та за кредитом іншого рахунку бухгалтерського обліку на одну
і ту ж суму. Подвійний запис дозволяє здійснювати балансовий контроль
бухгалтерської інформації, тобто контролювати правильність і законність
використання господарських засобів і джерел їх формування .
Результатом застосування подвійного запису в бухгалтерському обліку є
існування такого елемента методу бухгалтерського обліку як баланс (балансове
узагальнення). За допомогою балансового узагальнення відображається
сукупність майна конкретного підприємства і порядок його створення. Формою
візуального відтворення балансового узагальнення є двостороння таблиця баланс, ліва частина якої - актив, права - пасив. Підсумки активу і пасиву
балансу на певний момент часу повинні бути рівними. Особливістю
балансового узагальнення як елемента методу бухгалтерського обліку в
інформаційній економіці є збільшення видів активів і зобов'язань, що
включаються в основний балансове рівняння.
Звітність як елемент методу бухгалтерського обліку забезпечує
узагальнення облікової інформації про стан і результатів усіх напрямів
діяльності підприємства за звітний період в системі підсумкових показників для
її надання зацікавленим користувачам. В інформаційній економіці, з появою
нових технологій передачі та надання інформації, у першу чергу, мережі
Інтернет, фахівці намагаються спростити процес подання фінансової звітності
різноманітним користувачам, одним із способів є електронна звітність.
Електронна звітність, яка складається, подається і оприлюднюється за
допомогою комп'ютерних технологій розширює коло користувачів, яким вона
може бути надана, в результаті чого поступово змінюється її зміст і значення в
процесі прийняття рішень.
Таким чином, в умовах інформаційної економіки метод бухгалтерського
обліку трансформується. Всі елементи методу бухгалтерського обліку
змінюють свою форму і способи застосування, але жоден з них не втрачає своєї
значущості в системі бухгалтерського обліку і не може бути виключений з
елементів методу бухгалтерського обліку через втрату своєї актуальності.
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3.10. ОБЛІК ПРОЦЕСІВ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Левченко Н.М.
д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту
Запорізький національний технічний університет
Економічні перетворення, що здійснюються в Україні, нерозривно
пов’язані з пошуком принципово нових підходів до управління виробництвом і,
зокрема, матеріальними запасами, котрі є одними із визначальних
чинників виробництва. Це вимагає адекватних змін у структурі господарського
обліку, і, відповідно, зумовлює необхідність вдосконалення системи облікової
інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень з урахуванням
логістичного підходу [4, с.72-78]. Залучення логістики до формування загальної
стратегії підприємства означає новий рівень розвитку системи управління,
насамперед, у напрямі забезпечення економічної стійкості у конкурентному
середовищі.
Логістика - це складова частина процесу поставок, яка включає в себе
планування, реалізацію та контроль за переміщенням і складським зберіганням
прямих і зворотних потоків матеріальних ресурсів, послуг і пов’язаної з ними
інформації у процесі їх руху від пункту відправлення до пункту призначення, з
метою максимально повного задоволення вимог матеріального забезпечення.
Головна ідея логістики - організація у рамках єдиного потокового
процесу переміщення матеріалів та інформації продовж всього ланцюга
«постачальник – виробник – споживач». Принципи логістичного підходу
вимагають інтеграції матеріально-технічного забезпечення, виробництва,
транспорту, збуту і передачі інформації про пересування товарно-матеріальних
цінностей у єдину систему, що збезпечує підвищенню ефективності діяльності
у кожній із цих сфер [2, с.82]. Звідси під логістичною системою слід розуміти
сукупність функціональних підсистем, що забезпечують стійке функціонування
підприємства через:
– підсистему логістичного управління матеріальним забезпеченням;
– підсистему логістичного управління виробництвом;
86

– підсистему логістичного управління збутом.
Зупинимось на розгляді підсистеми логістичного управління
матеріальним забезпеченням.
Матеріально-технічне забезпечення - галузь сфери матеріального
виробництва, організуюча рух матеріалних ресурсів протягом всього
операційного циклу.
Такі терміни, як матеріально-технічне забезпечення і логістика майже
взаємозамінні. Разом з тим між цими поняттями можна провести й певні
смислові відмінності, які допоможуть усвідомити різницю між традиційними
поняттями про постачання і організацію матеріально-технічного забезпечення
та логістикою [2, с.83].
Основна відмінність між цими підходами – об’єкт управління: при
традиційному матеріальному забезпеченні об'єктом управління є окреме
підприємство (на макрорівні), підрозділ (на мікрорівні) або виробничий процес,
що бере участь в просуванні матеріальних ресурсів; при логістичному –
наскрізний матеріальний потік [3, с.75].
Основні складові підсистеми логістичного управління матеріальним
забезпеченням підприємства зображено на рис.1.

Рис.1. Складові підсистеми логістичного управління матеріальним
забезпеченням підприємства
За кожною з підсистем організація логістичного управління матеріальним
забезпеченням підприємства спрямована:
за підсистемою постачання – на удосконалення ефективності роботи
шляхом вибору компетентних постачальників, оптимізації процесу закупівлі,
розробки процесу управління закупівлями, використання стандартних робочих
методик, дослідження ринку закупівлі, формування стратегії і тактики
закупівлі;
за підсистемою складування (складська підсистема) - на удосконалення
процесів за допомогою впровадження складських технологій, підвищення
якості складських послуг, їх стандартизації та раціонального розміщення;
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за транспортною підсистемою – на розробку раціональних схем поставок,
маршрутизацію
перевезень,
оптимальне
завантаження
транспорту,
забезпечення єдності процесу транспортування з виробничим та складським
процесами, забезпечення обліку на транспорті [8, с.148].
Слід наголосити, що в арсеналі логістики знаходиться кілька принципово
різних підходів до управління матеріальним забезпеченням в межах
внутрішньовиробничих систем планування :
- за системи поповнення запасів обсяги запасів наближаються до
оптимального рівня на всіх етапах руху товарно-матеріальних цінностей;
- за системи розшивання вузьких місць матеріальне забезпечення
господарської діяльності здійснюється, виходячи з можливостей виділених
вузьких місць, що мають обмеження щодо продуктивності, ефективності чи
іншим параметрів;
- за штовхаючої системи виробничі запаси, що надходять на виробничу
ділянку, безпосередньо не замовляються. Матеріальний потік «виштовхується»
кожному наступному адресату за командою з центральної системи управління
виробництвом;
- за тягнучої системи акцент робиться на зниження рівня запасів на
кожній зі стадії виробництва.
Отже, можна з упевненістю стверджувати, що від ефективності
управління запасами залежать кінцеві результати діяльності підприємств, тому
оцінка ефективності діючої на підприємстві системи управління запасами вкрай
важлива.
Під оцінкою ефективності управління матеріальним забезпеченням
підприємства слід розуміти постійний чітко формалізований процес,
спрямований на вимір витрат і вигод, пов’язаних із програмами дій по
управлінню запасами, і співвіднесення отриманих результатів з підсумками
базового періоду [5, с.167].
Досягнення ефективності функціонування логістичних систем, як
свідчить практика, неможливе без отримання своєчасної, повної і достовірної
інформації, оскільки саме вона сприяє гнучкості логістичної системи для
досягнення конкурентних переваг, а з позиції управління матеріальним
забезпеченням - дає змогу оптимізувати потребу в запасах. Найбільшу
вагомість при прийнятті рішень щодо процесу матеріального забезпечення
займає інформація, що формується бухгалтерським обліком, зокрема, обліком
управлінським.
Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні» управлінський (внутрішньогосподарський) облік визначено як
систему обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для
внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством.
Вагомість обліку в системі управління матеріальним забезпеченням
підприємства подано на рис. 2, елементи якого свідчать, що процес
матеріального забезпечення є складною ланкою в загальному кругообороті
запасів, яка пов’язана зі значними витратами: витратами на придбання
виробничих запасів; транспортно-заготівельними витратами; витратами,
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пов’язаними зі зберіганням матеріальних ресурсів (включаючи витрати по
внутрішньому переміщенню, утриманню складського персоналу, опаленню,
освітленню тощо); логістичні витрати, втрати від нестач та псування і т.д.
Тобто мова йде про необхідність визнання управлінського обліку окремого
виробничого процесу – процесу матеріального забезпечення (процесу
постачання).
Оперативне управління
матеріальним потоком

Планування обсягу
матеріального потоку

Облік процесу
матеріального
забезпечення

Аналіз руху
матеріального потоку

Розрахунок потреб
матеріальних ресурсів

Пошук оптимальних
умов постачання

Аналіз тенденцій змін
матеріальних потоків

Визначення
транспортного запасу

Розрахунок мінімально
можливих партій
поставок

Аналіз матеріального
забезпечення
виробничого процесу

Визначення норм
запасів та порівняння
відповідності їм
наявних залишків

Факторний аналіз змін
матеріального потоку

Визначення обсягів та
кількості замовлень

Лімітування
матеріальних ресурсів
Визначення рівня
забезпеченості
матеріальними
ресурсами

Облік транспортнозаготівельних витрат
Облік складських
витрат
Облік логістичних
витрат постачання

Аналіз тенденцій змін
складських та
логістичних витрат
Оцінка впливу змін
матеріального потоку
на результативність
діяльності
підприємства

Оцінка ефективності
управління
матеріальним потоком

Рис. 2. Облік процесу матеріального забезпечення в системі управління
промисловим підприємством
Метою управлінського обліку процесу матеріального забезпечення є
пошук «золотої середини» - обсяг запасів не повинен перевищувати нормативи,
щоб не відволікати капітал з обороту, і не бути нижче нормативів, щоб
уникнути «порожніх складів» і не допустити зупинки виробництва.
Балансування між цими двома позиціями і становить суть управління процесом
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матеріального забезпечення господарської діяльності, що можна визначити
наступним співвідношенням:
Кмз
min
Тмз
min
U

де Кмз – капітал спрямований на формування матеріальних запасів, грн.
Тмз – час перебування матеріальних запасів на складі, днів.
Досягнення «золотої середини» можливе лише за умови тісного
взаємозв’язку управлінського обліку процесу матеріального забезпечення з
логістикою, оскільки саме вона забезпечує гнучкість процесу матеріального
забезпечення для досягнення конкурентних переваг, а з позиції управління
запасами – дає змогу скоротити витрати виробництва шляхом: відмови від
наднормативних запасів; відмови від завищеного часу на виконання основних
транспортно-складських операцій; раціонального розміщення і зберігання
товарних та матеріальних запасів; перевірки на відповідність якості і кількості
отриманих товарів; забезпечення належних умов зберігання товарних запасів;
забезпечення цілісності тари та упаковки; відмови від виготовлення та
виконання робіт у яких на даний час не має потреби; запобігання простою
устаткування; усунення нераціональних переміщень матеріальних запасів на
підприємстві тощо.
Взаємозв’язок управлінського обліку процесу матеріального забезпечення
з логістикою полягає не тільки в обліково-інформаційному забезпеченні, а й у
впливі логістики на організацію обліку (рис. 3).
Управлінський облік

Вибір форми організації
обліку

Організація
документообігу

Внутрішня
управлінська звітність

Логістика процесу матеріального забезпечення
(постачання)

Рис. 3. Взаємозв’язок між управлінським обліком та логістикою процесу
матеріального забезпечення підприємства (логістикою постачання)
Логістика процесу постачання в першу чергу впливає на:
- вибір форми організації обліку. В залежності від форми організації
- обліку визначаються місце суб’єкта управлінського обліку в
організаційній структурі підприємства, що обумовлює особливості організації
інформаційних
- потоків;
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- організація документообороту, що визначає взаємодією системи всіх
підсистем управління виробничими запасами в умовах логістичного підходу;
- внутрішня управлінська звітність, яка залежить від запитів кожної з
підсистем управління й відповідно рівня організації логістичної системи
підприємства [4, с.72].
Саме логістика наголошує на необхідності децентралізації управлінського
обліку процесу матеріального забезпечення задля наближення його до місць
виникнення витрат і прийняття рішень [6, с.144], що дозволить первісну
вартість запасів формувати безпосередньо на місці їх приймання, тобто на
складі (це є складовою децентралізації), а не лише в центральній бухгалтерії.
До того ж при децентралізації управлінського обліку зменшується ризик
невключення деяких видів витрат, що мають безпосередньо формувати
первісну вартість запасів, адже при надходженні кількох видів товарноматеріальних цінностей значно легше проконтролювати, які саме запаси
доставив цей автомобіль, і яку суму необхідно включати до первісної вартості
саме цих ТМЦ за статтею транспортно-заготівельних витрат. Чіткіше й
обґрунтованіше це можна здійснити і задокументувати саме на місці їх
розвантаження, а не очікувати, доки інформація про це надійде до центральної
бухгалтерії. Також виявляти й належним чином оформляти можливі відхилення
за кількістю і матеріальним виразом запасів, що реально надійшли на
підприємство, та тією інформацією, яка зазначена у документах постачальника,
краще безпосередньо на місцях їх розвантаження [7, с.221].
Отже, вірно організована децентралізація управлінського обліку
сприятиме поєднанню зусилля персоналу, котрий виконує власне
інформаційно-управлінські функції планування, обліку, контролю, аналізу, та
оперативно-виробничих працівників, які безпосередньо зайняті в процесі
матеріального забезпечення [7, с.222].
Забезпечення ефективного управління процесом матеріального
забезпечення в управлінському обліку в умовах його децентралізації має
здійснюватись завдяки наступним процедурам та технічним прийомам:
1) правильне бюджетування потреби у різних елементах запасів
(сировини, напівфабрикатів, готової продукції, товарів);
2) контроль за нормативами та рівнем запасів відповідно до бюджету,
розрахунок коефіцієнта оборотності запасів та середнього періоду їх
оборотності як загалом, так і за видами запасів;
3) контроль повторних замовлень виробничих запасів, для чого потрібно
знати щоденну потребу в сировині та час реалізації замовлення (час з моменту
оформлення заявки до отримання її від постачальника);
4) використання моделі розрахунку економічного розміру замовлення
(ЕРЗ), суть якої полягає у визначенні такого розміру замовлення, за якого
сумарні витрати на оформлення замовлення та зберігання запасів будуть
мінімальними;
5) управління запасами за категоріями (за методом «АВС»).
Порівняльний аналіз традиційного управлінського обліку процесу
матеріального забезпечення та обліку за логістичним підходом подано в табл.1.
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Таблиця 1
Порівняльний аналіз традиційного управлінського обліку процесу
матеріального забезпечення та за логістичним підходом
Характеристика обліку процесу
матеріального забезпечення за логістичним
підходом
Прагнення до максимального матеріального Прагнення до матеріального забезпечення у
забезпечення
відповідності до встановлених нормативів
Оптимізація окремих функцій
Оптимізація матеріальних потоків
Вибір постачальника за територіально- Вибір
постачальників
за
критерієм
транспортним критерієм
відповідності виробничого процесу
Замовлення з суттєвим транспортним Оптимізація кількості та обсягів замовлення
запасом
Пасивність до часу на виконання основних Відмова від завищеного часу на виконання
транспортно-складських операцій
основних транспортно-складських операцій
Пасивність в розміщенні і зберіганні Раціональне розміщення і зберігання
товарних та матеріальних запасів
товарних та матеріальних запасів
Характеристика традиційного обліку
процесу матеріального забезпечення

Довідка: авторське бачення

Отже, в ході дослідження доведено, що на підприємствах, де в процесі
управління матеріальним забезпеченням управлінський облік тісно
переплітається з елементами логістичного управління рівень ефективності
управління процесом матеріального забезпечення значно вище. Як свідчить
практика, логістика ще не впроваджена повною мірою в діяльності
підприємств, а лише використовуються її певні концептуальні положення. Хоча
очевидним є те, що застосування її інтеграційних можливостей допоможе
підприємствам раціоналізувати свою діяльність та мати стійку позицію на
конкурентному ринку.
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3.11. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ ВИТРАТ
МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Лукан О.М.
аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
На сьогодні, з розвитком ринкової економіки все більше зростає роль
маркетингової діяльності, здійснення якої пов’язане із значними витратами. В
умовах фінансової кризи керівництво підприємства зацікавлене у ефективності
інвестицій вкладених у маркетинг. Для управління даними витратами
необхідною умовою є ефективна організація та ведення обліку операцій, що
пов'язані з маркетинговою діяльністю підприємства.
Нерегламентованість методики обліку маркетингових витрат на рівні
чинного нормативно-правового законодавства зумовлює практику ведення
бухгалтерського обліку з поданням обмеженої інформації щодо маркетингової
діяльності. Невирішеним залишається питання організації та методики обліку
маркетингових витрат як у синтетичному, так і в аналітичному розрізі, що і
формулює актуальність нашого дослідження.
Разом з тим, в наукових працях приділяється незначна увага обліку
витрат на маркетинг, науковці або висвітлюють питання обліку окремих їх
складових або ж, якщо й виділяють маркетингові витрати, то ототожнюють їх із
збутовими.
Сучасний стан та перспективи вдосконалення обліку маркетингових
витрат досліджували такі вчені-економісти як М. С. Пушкар, К. В. Безверхий,
В. А. Дерій, Н. М. Гудзенко, Н. В. Гавришко, М. Настенко, М. Г. Давидов,
І. Є. Давидович та інші. Водночас, віддаючи належне науковим
напрацюванням, слід відзначити, що в теорії та практиці немає єдиної думки
щодо методики обліку витрат маркетингової діяльності.
Для характеристики сучасного стану обліку витрат маркетингу на
підприємстві, насамперед, слід звернутися до чинного законодавства.
Відповідно до Плану рахунків активів, капіталу, зобов'язань і господарських
операцій підприємств і організацій [1] облік витрат на маркетинг
передбачається вести на рахунку 93 «Витрати на збут». Згідно Інструкції про
застосування плану рахунків активів, капіталу, зобов'язань і господарських
операцій підприємств і організацій [2] на рахунку 93 «Витрати на збут»
ведеться облік витрат, пов'язаних із збутом (реалізацією, продажем) продукції,
товарів, робіт і послуг. До витрат на збут відповідно до п. 19 П(С)БО 16
«Витрати» належать [3, п. 19]:
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 витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на
складах готової продукції;
 витрати на ремонт тари;
 оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та
працівникам підрозділів, що забезпечують збут;
 витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);
 витрати на передпродажну підготовку товарів;
 витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;
 витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних
необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт,
послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт,
опалення, освітлення, охорона);
 витрати на транспортування, перевалку і страхування готової
продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги,
пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов
договору (базису) поставки;
 витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;
 витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації готової
продукції (товарів), що зберігається на складі підприємства;
 витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами
підрозділів (філій, представництв) підприємства;
 інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.
Виходячи з нормативно-правового забезпечення слід зауважити, що
витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг) є елементом витрат на
збут. У П(С)БО 16 «Витрати» відсутні визначення та чітка класифікація статей
маркетингових витрат, що унеможливлює ефективне ведення обліку витрат
маркетингової діяльності та здійснення їх аналізу. Як зазначає Г. М. Давидов
облік, яких регламентується П(С)БО 16 «Витрати» не передбачає можливості
формування надійної інформаційної бази управління маркетинговими
витратами, у зв'язку з чим дані про використання матеріальних, трудових,
фінансових ресурсів, спрямованих на реалізацію функції маркетингу,
залишаються поза увагою бухгалтерів [4].
Крім того, досі відсутня чітка регламентація обліку витрат маркетингової
діяльності підприємства. Це пояснюється тим, що трактування маркетингу в
Україні не знайшло однозначного розуміння і прийняття основних
нормативних документів припадає на період (1999-2000 рр.), коли маркетинг в
Україні не був повною мірою розвинутий, здебільшого підприємства робили
акцент на збут продукції, через який визначається кінцевий результат
діяльності суб’єкта господарювання. Проте, на сьогоднішній день, перехід
ринку покупця до ринку споживача вимагає активного проведення
маркетингових заходів та нормативно-правового забезпечення обліку витрат
маркетингової діяльності в сучасних умовах господарювання.
Діюча методика обліку витрат, що регламентується П(С)БО 16
«Витрати», приводить до того, що інформація про однорідні за економічним
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змістом витрати, пов'язані з маркетинговою діяльністю, відображається на
різних рахунках, а саме [4]:
 23 «Виробництво» – витрати допоміжних виробництв: транспортної
дільниці з надання відповідних послуг маркетинговій службі
підприємства; рекламного відділу, пов'язані з розробкою і
виготовленням ескізів, етикеток, зразків фірмової упаковки,
рекламоносіїв;
 39 «Витрати майбутніх періодів» – передплата преси; сплачені
наперед збори до державних органів влади; витрати на проведення
рекламних кампаній та маркетингові дослідження продукції, що
випускатиметься у майбутньому;
 92 «Адміністративні витрати» – витрати на заробітну плату та
відрахування на соціальні заходи працівників відділу маркетингу, на
службові
відрядження,
ремонт
та
утримання
приміщень
маркетингової служби; витрати, пов'язані з матеріально-технічним
забезпеченням апарату управління маркетингової служби; оплата
послуг сторонніх організацій: інформаційно-консультативного
характеру, поштово-телеграфних, з обслуговування технічних засобів
управління; витрати на підвищення кваліфікації; амортизаційні
відрахування за основними засобами та нематеріальними активами;
орендна плата;
 941 «Витрати на дослідження і розробки» – витрати на виробництво
нових видів продукції у період їх освоєння; витрати, пов'язані з
підготовкою та освоєнням випуску нових видів продукції;
 93 «Витрати на збут» – витрати на рекламу і передпродажну
підготовку товарів; представницькі витрати; витрати на участь у
виставках, ярмарках, вартість безоплатно переданих зразків і
моделей;
 47 «Забезпечення майбутніх витрат та платежів» – витрати на
створення
резервів
для
післяпродажного
обслуговування,
гарантійного ремонту та гарантійного обслуговування.
Таким чином, перспективним напрямком вдосконалення обліку витрат
маркетингової діяльності є відпрацювання робочого плану рахунків в частині
обліку маркетингових витрат. На сьогодні існують різні точки зору щодо назви
рахунку 93 «Витрати на збут» та його субрахунків (табл. 1).
Що стосується аналізу наукових праць [4, 5-9], присвячених
удосконаленню обліку витрат маркетингової діяльності, то дане дослідження
дозволило виявити необхідність виокремлення маркетингових витрат з
сукупності витрат, пов'язаних із збутом продукції. Як показує досвід
вітчизняних та зарубіжних підприємств маркетинг і збут виконують різні
функції, а отже і витрати на маркетингову та збутову діяльність відмінні за їх
функціональним змістом, складом та характером впливу на результат
господарювання, що і зумовлює необхідність відокремлювати збут від
маркетингу і навпаки.
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Таблиця 1
Перелік запропонованих назв та субрахунків до рахунку 93 «Витрати на збут»
Автор
М. Пушкар [5, с. 163],
В.А. Дерій [6, с. 250]

Запропонована назва
рахунку 93
«Витрати на маркетинг і
комерційну діяльність»

К. Безверхий [7, с. 16]

«Витрати на збут, рекламу та
маркетинг»

Н. Гудзенко,
М. Настенко [8, с. 100]

«Маркетингові витрати»

М. Г. Давидов [4]

«Маркетингові і збутові
витрати»

І.Є. Давидович [9,
с.114].

«Витрати маркетингової
діяльності»

Запропоновані субрахунки до
рахунку 93
931 «Витрати на маркетинг»;
932 «Комерційні витрати»
931 «Витрати на збут»;
932 «Витрати на рекламу»;
933 «Маркетингові витрати»
931 «Витрати на збут»;
932 «Комерційні витрати»;
933 «Інші маркетингові
витрати»
931 «Маркетингові витрати»;
932 «Витрати на збут»
931 «Витрати на збут»;
932 «Витрати на маркетингові
дослідження»;
933 «Представницькі витрати»

Багато зарубіжних і вітчизняних маркетологів (Ф. Котлер, Б. Берман,
В. Герасимчук) також наголошують на тому, що збут – це хоча й найважливіша,
але все ж таки одна з функцій маркетингу, тому потрібно чітко розмежовувати
два види підприємницької активності: маркетингову діяльність і збут продукції
[4]. За словами Ф. Котлера: «збут – це верхівка маркетингового айсберга. Лише
одна із багатьох функцій, причому нерідко найсуттєвіша» [10]. Е. Грищенко
говорить, що «маркетинг – це не тільки збут продукції чи товарів, адже сутність
маркетингу полягає в тому, що ця діяльність має бути спрямована ще й на
орієнтацію виробництва, створення видів продукції згідно вимог ринку» [11, с.
70-71]. Як зазначає Г. М. Давидов поняття «збут» ідентичне маркетинговій
категорії «товарорух» або «розподіл», котра трактується як діяльність
підприємства з планування, практичної реалізації і контролю за фізичним
переміщенням готових виробів від місця їх виготовлення до місця експлуатації
з метою задоволення потреб та попиту споживачів і забезпечення прибутку для
виробників [4].
Отже, за економічною сутністю маркетинг і збут – принципово відмінні
категорії: якщо збут охоплює процеси фізичного переміщення готової
продукції, то маркетинг спрямований на задоволення потреб споживачів для
досягнення цілей підприємства в умовах ринку. Функції маркетингу є
ширшими і включають збут у комплекс маркетингової діяльності, до якої
входять, так звані «4P»: product (товар), price (ціна), place (місце), promotion
(просування). Таким чином при визначенні номенклатури статей витрат на
маркетинг, на нашу думку, необхідно збут підпорядковувати маркетинговій
діяльності.
Враховуючи вищенаведене, вважаємо за необхідне закріпити законодавчо
поняття «збут», як підсистему маркетингу, чітко обґрунтувати комплекс
маркетингової діяльності, яка включає товарну, цінову, комунікаційну та
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збутову політику підприємства, а також визначити номенклатури статей витрат,
які слід відносити до витрат на розроблення товару, ведення цінової політики,
комунікаційних заходів, системи збуту та утримання адміністративного апарату
відділу маркетингу.
Для вдосконалення чинного Плану рахунків бухгалтерського обліку,
враховуючи розглянуті пропозиції різних авторів, що наведені вище, та
результати наших власних досліджень, рекомендуємо перейменувати рахунок
93 «Витрати на збут» на «Витрати на маркетингову діяльність». Оскільки
кожне підприємство самостійно розробляє робочий план рахунків, то для
суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють витрати на маркетинг
рекомендуємо відкривати до рахунку 93 наступні субрахунки: 931 «Витрати на
збут», 932 «Витрати на маркетинг», 933 «Витрати на маркетингові комунікації»
[12].
До складу витрат на збут нами запропоновано включати витрати
підприємства, які безпосередньо пов'язані із збутом продукції, а саме:
1. Витрати на утримання відділу збуту:
 витрати на персонал (заробітна плата, страхування тощо);
 витрати на утримання приміщень та обладнання, точок збуту (оренда,
амортизація, ремонт тощо);
 витрати на зв’язок (поштові, телефонні, факс, інтернет тощо).
2. Логістичні витрати, пов'язані із здійсненням процесів реалізації
продукції:
 витрати на тару та пакувальні матеріали;
 витрати на перевезення продукції споживачеві;
 витрати на вантажно-розвантажувальні роботи; витрати, пов'язані із
знаходженням товару в дорозі;
 витрати із страхування вантажів; вантажні збори та інші види витрат.
3. Витрати на оплату послуг торгових посередників (дилерів, брокерів,
дистриб'юторів, роздрібних торговців, збутових агентів тощо).
4. Інші витрати пов'язані зі збутом продукції (товарів, робіт, послуг).
До витрат на маркетинг слід відносити витрати пов'язані із товарною,
ціновою політикою та утриманням відділу маркетингу на підприємстві, зокрема
це:
1. Витрати на проведення маркетингового дослідження зовнішнього та
внутрішнього середовища:
 витрати, пов'язані з оцінкою конкурентоспроможності продукції
(товарів, робіт, послуг);
 витрати на виявлення потреб, смаків і уподобань дійсних та
потенційних споживачів; витрати, пов'язані із вивченням ринку
конкурентів тощо.
2. Витрати, пов'язані із розробкою нової продукції (товарів, робіт,
послуг).
3. Витрати на покращення якості існуючої продукції (товарів, робіт,
послуг).
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4. Витрати, пов'язані з формуванням цінової політики підприємства.
5. Витрати на адміністративний персонал відділу маркетингу.
6. Інші витрати товарної та цінової політики підприємства.
До витрат на маркетингові комунікації слід відносити:
1. Витрати, пов'язані із просуванням продукції (товарів, робіт, послуг):
 витрати на проведення рекламних заходів;
 витрати на стимулювання продажів продукції (товарів, робіт, послуг);
 витрати на розробку та проведення заходів з паблік-рилейшнз;
 витрати на персональний продаж;
 витрати на прямий маркетинг;
 витрати на участь у торгових виставках та ярмарках;
 витрати на здійснення рекламних заходів на місці продажу.
2. Інші витрати, пов'язані із маркетинговими комунікаціями
підприємства.
Таким чином, облік витрат на зазначеному нами рахунку в розрізі його
субрахунків охоплює ключові сторони комплексу маркетингової діяльності.
Перспективним, на нашу думку, було б також внести зміни до П(С)БО 16
«Витрати», щодо назви та складу витрат, які відносяться до витрат
маркетингової діяльності підприємства, адже наведені вище субрахунки,
перейменованого рахунку 93 «Витрати на маркетингову діяльність» та
відповідний склад витрат в обліку можна використовувати у практичній
діяльності обліковців на вітчизняних підприємствах різних галузей економіки.
Таким чином, першочерговими напрямами вдосконалення обліку витрат
маркетингової діяльності є: виокремлення витрат на маркетингову діяльність із
складу витрат на збут, визначення номенклатури статей маркетингових витрат
та закріплення поняття «збут» як підсистеми маркетингу на законодавчому
рівні; розробка методичних рекомендацій щодо проведення змін до
нормативно-правової бази обліку маркетингових витрат, зокрема П(С)БО 16
«Витрати» та чинного Плану рахунків бухгалтерського обліку. Врахування
позитивних аспектів перспективних напрямів розвитку обліку маркетингових
витрат дозволяє по-новому підійти до організації та методики ведення обліку
даних витрат та управління маркетинговою діяльністю в цілому.
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3.12. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ В УМОВАХ
МАРКЕТИНГОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Маначинська Ю.А.
кандидат економічних наук, старший викладач
Чернівецький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
В умовах поглиблення ринкових перетворень особливого значення
набуває необхідність підсилення ринкової орієнтації торговельних
підприємств, що передбачає удосконалення не тільки окремих елементів
системи комерційної діяльності, що склалася, але й комплексне системне
використання
концепції
маркетингу
в
діяльності
підприємства.
Маркетинговий підхід до комерційної діяльності торговельних підприємств
дозволить вирішувати ринкові проблеми більш раціональним шляхом,
своєчасно виявляти ринкові можливості та використовувати їх, планувати
та організовувати комерційну діяльність на ринку з урахуванням
передбачених тенденцій споживчого попиту [2].
Основними джерелами інформаційного забезпечення прийняття
ефективних управлінських рішень на підприємствах торгівлі є система
бухгалтерського обліку товарних операцій. Набули особливої актуальності
проблеми обліку товарів у контексті задоволення інформаційних потреб
інвесторів, кредиторів та інших зацікавлених користувачів повної і достовірної
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інформації про стан та ефективність використання товарних запасів
торговельних підприємств.
Дослідженню проблем обліку товарних операцій приділили увагу у своїх
працях такі вітчизняні вчені як: Ю.В. Бакун [1], С.В. Бардаш [3], Ф.Ф.
Бутинець [4], І.В. Буфатіна [5], В.А. Василенко [13], О.М. Губачова [6], І.М.
Губенко [11], Т.В. Давидюк [3], Г. В. Міщенко [8], Ю. О. Ночовна [6], І.М.
Павлюк [10], А.А. Холодна [11], Н.В. Чебанова [13], О. Я. Чернін [14], Г.В.
Шафранова [15], та інші. Проте низка питань щодо організації та методики
обліку товарних операцій та раціональної політики управління товарорухом на
підприємствах сфери обігу потребує подальших досліджень та наукових
розробок. Дискусійність багатьох теоретичних положень, практична значимість
обліку товарних операцій торговельних підприємств, недостатній рівень їх
дослідження у контексті сучасних потреб управління визначили мету та
спрямованість дослідження.
Дотепер здійснення комерційної діяльності було спрямоване на
отримання високих фінансових результатів. Управління власними і
залученими коштами, витратами, збутом було підкорено одній меті –
досягненню високих прибутків. Рішення у галузі маркетингу щодо товару,
ціни, просування й збуту слугували лише інструментами управління
фінансовими змінами. На противагу цьому, комерційна діяльність на
основі маркетингової орієнтації передбачає концентрацію зусиль на
задоволенні потреб суб’єктів ринку.
Торговельне підприємство має виявляти цільові сегменти, вивчати
їхні потреби на підставі отриманих даних розробляти товарну, цінову,
збутову, комунікаційну політику, які найбільшою мірою відповідають
очікуванням споживачів. Комерційна діяльність в умовах маркетингової
орієнтації спрямована на досягнення певних цілей, будується на певних
принципах, реалізує специфічні функції, використовує необхідні засоби і
методи організації діяльності підприємства на ринку (табл. 1).
Таким чином, можна виділити основні елементи маркетингу в
комерційній діяльності торгових підприємств.
Функція маркетингові дослідження передбачає використання таких
елементів маркетингу в комерційній діяльності: вивчення ринку та його
кон’юнктури; вивчення
потреб
і
попиту
населення; дослідження
конкурентоспроможності товарів різних товаровиробників; оцінка і
прогнозування споживчого попиту.
Функція управління асортиментом та якістю товарів: розроблення
пропозицій щодо оновлення та удосконалення асортименту товарів з
урахуванням запитів споживачів; аналіз інформації про якість та
асортимент товарів, що реалізують, отриманих за каналами зворотного
зв’язку; формування торгового асортименту; закупівля товарів безпосередньо
у виробників, на товарних біржах, аукціонах, оптових ярмарках; облік і
контроль закупівель; пошук нових джерел закупівель; ведення обліку та
вивчення конкретних постачальників [2].
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Таблиця 1
Комплекс завдань з управління торговельною діяльністю підприємства
[2, с. 161]
Функції

Завдання управління комерційною діяльністю
Забезпечення маркетингової орієнтації комерційної діяльності
Маркетингові Своєчасне збирання й оброблення інформації про стан зовнішнього і
дослідження внутрішнього середовища
Сторення банку даних про покупців, постачальників, конкурентів, посередників
Формування товарного асортименту з урахуванням споживчих характеристик
товарів, стадій життєвого циклу, цін, конкурентоспроможності
Управління Розробка рекомендації виробництву щодо покращення якості та підвищення
асортиментом та конкурентоспроможності продукції
якістю товарів Встановлення раціональних господарських зв'язків з постачальниками товарів
Забезпечення закупки товарів в обсязі, що відповідає запитам ринку та
забезпечує оптимальний рівень товарних запасів
Забезпечення зростання обсягів збуту товарів з урахуванням вимог ринку та
можливостей підприємства
Управління
Забезпечення ефективної системи розподілу та безперебійного надходження
збутом і
товарів у продаж
розподілом
Удосконалення форм продажу товарів для забезпечення зручності покупцям
Підвищщення рівня торгового обслуговування покупців
Управління Активний вплив на споживачів за допомогою заходів і формвання попиту і
стимулюванням стимулювання збуту
збуту та
Координація рекламної, збутової та сервісної політики
рекламою
Підсилення дієвості рекламної політики підприємства

Сучасні умови ринкової економіки, пов’язані з підсиленням впливу
споживачів на виробництво товарів, загостренням конкурентної боротьби
за споживача, переходом від ринку продавця до ринку покупця,
обумовлюють
необхідність
поряд
із
комплексним
системним
використанням концепції маркетингу застосовувати логістичний підхід в
управлінні комерційною діяльність підприємств, що здійснюють торгівлю.
Логістичний підхід дозволить забезпечити наявність необхідного
асортименту товарів, успішне просування товарів на ринок; координоване
використання зовнішнього та внутрішнього транспорту, який гарантує
своєчасну доставку товарів відповідно до торгового процесу; раціональне
розміщення складського господарства; оптимальне управління товарними
запасами.
Комерційна логістика в торгівлі – це наука про планування,
реалізацію та контроль ефективних заходів щодо переміщення товарних та
інформаційних потоків від місць виробництва до місць споживання з
метою більш повного задоволення запитів споживачів і одержання
прибутку підприємства [2].
Маркетинг та логістику, суб’єкти комерційної діяльності можуть
використовувати одночасно, важливо наголосити, що саме вміле
поєднання цих двох концепцій дасть найбільший синергічний ефект (рис.
1).
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Рис. 1. Модель комерційної логістики, орієнтованої на маркетинг [2, c.168]
Об’єктом комерційної логістики є товарний та інформаційний
потоки, але на окремих ділянках управління ними має певну специфіку.
Відповідно до цієї специфіки функціональними областями комерційної
логістики
є
інформаційна,
закупівельна,
логістика
складського
господарства, збутова логістика. При цьому інформаційна логістика має
ґрунтуватися на використанні маркетингової інформації, оскільки в умовах
орієнтації діяльності підприємства на ринкові відносини це питання
необхідно, перш за все, з позицій системи маркетингової інформації,
метою використання якої є зменшення невизначеності в процесі прийняття
управлінських рішень [2].
Інформаційна логістика в комерційній діяльності організовує потік
даних, що супроводжують товарний потік, і є для підприємства тією
ланкою, яка пов’язує закупівлю, складське господарство та збут.
Одним із ключових понять інформаційної логістики є поняття
інформаційного потоку.
Інформаційний потік – це сукупність циркулюючих в логістичній
системі, між логістичною системою та зовнішнім середовищем
повідомлень, необхідних для управління та контролю логістичних
операцій.
Інформаційні потоки поділяються на первинні та вторинні. У свою
чергу потоки вторинної інформації поділяються на внутрішні та зовнішні.
Внутрішні інформаційні потоки являють собою сукупність даних, як
виникають на підприємстві у формі бухгалтерської та статистичної
інформації. Зовнішня інформація об’єднує відомості про стан зовнішнього
середовища торговельного підприємства.
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Ефективний та стійкий розвиток торговельних підприємств неможливий
без виконання комплексу заходів щодо удосконалення правового середовища, в
якому вони здійснюють фінансово-господарську діяльність. В основі ринкової
економіки лежить система прав і зобов’язань конкретних суб’єктів
підприємницької діяльності, які повинні діяти самостійно і вирішувати свої
локальні питання в рамках загальних законів, норм та правил. Підприємства
сфери обігу здійснюючи товарні операції включаються до цивільного обороту
та стають об’єктами цивільно-правових угод.
Щодо чинної нормативної бази з бухгалтерського обліку товарних
запасів, то існує чимало недоліків, зокрема під час оцінки товарів за
цінами продажу роздрібними торговельними підприємствами, що зумовлює
спірні питання в бухгалтерському обліку товарів.
Варто відмітити, що П(С)БО 9 «Запаси» [7], а саме викладені в ньому
методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про
товари підприємства та розкриття її у фінансовій звітності, в цілому
узгоджується із запровадженими у вітчизняній практиці міжнародними
стандартами, зокрема має ряд спільних моментів щодо умов визнання
товарів і основних понять пов’язаних з ними; рекомендацій щодо
використання методів оцінки товарів та розкриття інформації про товари у
фінансовій звітності.
Однак поряд з цим можна виділити наступні відмінні положення:
П(С)БО 9 «Запаси» [7] не встановлює єдину класифікацію запасів на класи
(групи), зокрема виділення в окрему групу товарів здійснюється
підприємством самостійно, виходячи з особливостей його діяльності та
розкривається у примітках до фінансових звітів.
Окрім того, у зарубіжній практиці обліку для роздрібних торговельних
підприємств запропоновано на вибір два методи: метод роздрібних цін
(retail method) та метод валового прибутку (gross profit method).
Виходячи з цього, доцільно удосконалити зміст П(С)БО 9 «Запаси» [7]
ще одним методом оцінки вибуття товарів для підприємств роздрібної
торгівлі, як альтернативу методу за цінами продажу, тобто метод валового
прибутку (gross profit method).
Метод валового прибутку (gross profit method) передбачає, що
коефіцієнт валового прибутку для підприємств залишається незмінним із
року в рік. Даний метод використовується підприємствами роздрібної
торгівлі замість методу роздрібних цін, у тому випадку коли на
підприємстві не ведеться облік роздрібної вартості товарів на початок і на
кінець періоду. Метод валового прибутку доцільно також застосовувати
при оцінці суми товарів, як убули в результаті крадіжки, пожежі чи
інших випадкових подій. Страхові компанії часто використовують даний
метод для перевірки позовів про відшкодування збитків [9].
Метод валового прибутку досить простий у застосуванні. Спочатку
розраховується собівартість товарів, що маються у наявності для продажу,
шляхом додавання до собівартості придбаних товарів (включаючи витрати
на транспортування) залишку товарів на початок періоду за собівартістю.
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Потім визначають собівартість проданих товарів, як різницю між
продажною вартістю
реалізованих товарів та
передбаченим рівнем
валового прибутку. В кінці від собівартості товарів, що маються у
наявності необхідно відняти собівартість проданих товарів, для того щоб
отримати передбачувану собівартість товарів на кінець періоду.
На думку американських вчених Б. Нідлза, Х. Андерсена і Д.
Колдуела [9], оцінка запасів одна з найцікавіших і широко обговорюваних
проблем бухгалтерського обліку. Помилка в оцінці запасів на кінець
поточного року може мати небажаний вплив на величину чистого
прибутку як у поточному, так і в наступних роках. У США федеральний
прибутковий податок сплачують із прибутку фірми. Оцінка запасів
безпосередньо впливає на розмір податку на прибуток, тому федеральна
влада особливу увагу приділяє регулюванню застосуванню різних методів
оцінки запасів для фінансової звітності. Основні з них, як стверджують
американські вчені, зокрема Ч. Хоргрен і Дж. Фостер [12], ґрунтуються на
собівартості або ринковій ціні.
Крім законодавчих актів бухгалтеру слід також керуватись і
спеціальною літературою. Адже публікації в економічних виданнях,
монографії дають роз’яснення щодо застосування законів, положень,
інструкцій тощо. Питання щодо обліку товарних операцій широко
розглядаються в періодичних
виданнях,
аналіз
одержаних
даних
представлений в табл. 2.
Таблиця 2
Питання щодо обліку товарних операцій розглянуті в періодичних виданнях
Питання з обліку товарних операцій, що розглядаються
Облік
Облік
Проблеми
Періодичні
Облік
Методи
№
товарних
Облік
надход- бухгалтервидання та
нестач та
оцінки
з/п
запасів у
торгової ження та
ського
автори статей
надлишків
вибуття
роздрібній
націнки реалізації
обліку
товарів
товарів
торгівлі
товарів
товарів
1
Дебет – Кредит
1.1 Бакун Ю.В.[1]
+
+
2
Бухгалтерський облік і аудит
2.1 Губачова О.М.[6]
+
+
+
2.2 Буфатіна Н.В.[5]
+
+
2.3 Павлюк І.М.[10]
+
+
+
+
3
Бібліотека головбуха
3.1 Губенко І.М.[11]
+
+
4
Баланс
Шафранова Г.В.
4.2
+
+
+
[15]
5
Бухгалтерія торговельного підприємства від А до Я
5.1 Міщенко Г.В.[8]
+
+
+
+
-
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Проблематикою обліку торгових націнок займалися такі автори як
О.М. Губачова, Ю.О. Ночовна [6], спірним питанням щодо обліку торгової
націнки є саме методика розрахунку середнього відсотка торгових націнок.
До
питання
обліку
результатів
проведення
інвентаризації
неодноразово зверталось багато вітчизняних авторів, зокрема, С.В. Бардаш
[3], Ф.Ф. Бутинець [4], Т.В. Давидюк [3], Г.В. Міщенко [8], Н.В. Чебанова
[13].
Саме під час обліку недостач та лишків товарів, виявлених у
результаті проведення інвентаризації виникає чимало спірних і проблемних
питань, які потребують доопрацювання з метою створення достовірної
системи звітності.
Г.В. Міщенко [8] вважає, що лишки необхідно оприбутковувати в
бухгалтерському обліку за справедливою вартістю (тому, що підприємство
саме нещодавно знайшло цей товар і, звичайно, не може знати вартіть, за
якою його було отримано. В цілому, щодо чинної нормативної бази з
бухгалтерського обліку товарних операцій, то існує чимало недоліків,
зокрема під час оцінки товарів за цінами продажу роздрібними
торговельними підприємствами, що зумовлює спірні питання в
бухгалтерському обліку товарів та потребує удосконалення з урахуванням
вищерозглянутих пропозицій.
Окрім того, для удосконалення обліку товарних операцій суб’єктам
торговельної діяльності слід активно впроваджувати в практику застосування
конфігурацію «Управління торговельним підприємством для України»
інформаційної системи «1С: Бухгалтерія 8.0», яка дозволить автоматизувати
завдання оперативного, управлінського, бухгалтерського та податкового обліку,
аналізу та планування договорів поставки, підготовку обов’язкової
(регламентованої звітності), що в кінцевому вигляді забезпечить ефективне
управління сучасним торговельним підприємством.
В цілому за результатами проведеного дослідження варто зазначити, що з
переходом від ринку споживача до ринку покупця виникає необхідність
використання логістичних та маркетингових підходів в управлінні
товарними потоками торговельних підприємств. Використання зазначених
концепцій дозволить забезпечити наявність необхідного асортименту
товарів на ринку, раціональне розміщення складського господарства,
оптимальне управління процесом товароруху в цілому.
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3.13. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ У ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА В БЮДЖЕТНИХ
УСТАНОВАХ
Надворняк Я.М.,
кандидат економічних наук, завідувач навчально-методичного відділу;
Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій;
Озарко Л.М.
магістрант економічного факультету
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Основні засоби відіграють важливу роль у діяльності господарських
підприємств та бюджетних установ. Тому питанням організації обліку
основних засобів необхідно приділяти належну увагу.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку та розкриття
у фінансовій звітності інформації про основні засоби господарські
підприємства визначають на основі Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 7 «Основні засоби», а бюджетні установи – Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби»
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та Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних
установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013
року № 611. Зокрема, Положення №611, що введено на заміну Інструкції з
бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженої
наказом ДКСУ (державної казначейської служби України) від 17.07.2000 року
№ 64, визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку
інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи,
нематеріальні активи та незавершене капітальне будівництво. Методологія
організації обліку основних засобів у господарських підприємствах та в
бюджетних установах повинна бути визначена в обліковій політиці на основі
зазначених нормативно-правових документів.
Відповідно до Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в
державному секторі на 2007 – 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 16.01.07 року № 34, в державному секторі відбувається
формування нової системи бухгалтерського обліку. Стратегія є складовою
програми модернізації державних фінансів та гармонізації обліку й звітності за
операціями у діяльності господарських підприємств та бюджетних установ.
Реалізація Стратегії стосується формування методології ведення обліку та
складання фінансової звітності, а також вирішення проблем, що будуть
виникати в процесі організації обліку та звітності.
Бюджетні установи маючи статус неприбуткових, то одночасно їм
дозволяється здійснювати господарську діяльність: надавати платні послуги,
здавати в оренду державне майно, продавати непотрібні установі основні
засоби та інші матеріали, вести наукову роботу за господарськими договорами
тощо, що дозволяє одержувати додаткові надходження спеціального фонду.
Тому своєчасна, повна та правильна організація обліку і звітності
операцій з надходження і вибуття основних засобів в господарських
підприємствах та бюджетних установах має важливе значення для подальшого
збереження грошових коштів та економічного підйому країни.
Дослідженням питань щодо удосконалення організації та ведення
бухгалтерського обліку основних засобів в господарських підприємствах та
бюджетних установах приділяють значну увагу економісти-науковці, серед
яких необхідно було б відзначити П.Й. Атамаса, Ф.Ф. Бутинця, Р.Т. Джоги,
В.П. Завгороднього, Г.Г. Кірейцева, С.О. Левицьку, В.І. Лемішевського, Н.О.
Лободи, Л.Г. Ловинську, С.В. Свірко, Г.М. Чепелюк та інших.
Мета дослідження – обґрунтування особливостей відображення операцій
з надходження та вибуття основних засобів у бухгалтерському обліку та
звітності господарських підприємств і бюджетних установ.
Активи (відповідно до розділу «Загальні положення» Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121
«Основні засоби») - ресурси, контрольовані суб’єктом бухгалтерського обліку
в державному секторі у результаті минулих подій, використання яких, як
очікується, приведе до отримання економічних вигід у майбутньому.
Активи (відповідно до розділу «Загальні положення» Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 2 «Баланс») 107

ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій,
використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигід у
майбутньому.
Необоротні активи (відповідно до розділу «Загальні положення»
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс») – всі активи, що не
є оборотними. Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, що не
обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи
споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з
дати балансу.
Облік необоротних активів — це така ділянка обліку, специфікою якої є
нечисленність операцій. Тому в організації синтетичного і аналітичного обліку
та документообігу особливої уваги потребують оцінка, визначення методу
нарахування амортизації, визначення групи основних засобів, а також сама
методика проведення в обліку операцій із надходження і вибуття необоротних
активів.
Бухгалтерський облік необоротних активів (основних засобів) – це процес
організації синтетичного і аналітичного обліку та документообігу операцій із
надходження і вибуття об’єктів необоротних активів. До об’єктів необоротних
активів в бюджетних установах належать: основні засоби, інші необоротні
матеріальні активи, нематеріальні активи, знос необоротних активів,
незавершене капітальне будівництво та довгострокові фінансові інвестиції
(клас 1 «Необоротні активи» Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
26.06.2013 року № 611). До об’єктів необоротних активів у господарських
підприємствах належать: основні засоби, інші необоротні матеріальні активи,
нематеріальні активи, знос (амортизація) необоротних активів, довгострокові
фінансові інвестиції, капітальні інвестиції, довгострокові біологічні активи,
відстрочені податкові активи, довгострокова дебіторська заборгованість та інші
необоротні активи, гудвіл (клас 1 «Необоротні активи» Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій
підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України
від
30.11.99
N291
(z0892-99)
(у
редакції
наказу
Міністерства фінансів України 09.12.2011 N 1591) (z1556-11) ). До об’єктів
необоротних активів у суб’єктів малого підприємництва належать: основні
засоби, знос необоротних активів, довгострокові фінансові інвестиції,
капітальні інвестиції, довгострокові біологічні активи, інші необоротні активи
(План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, затверджений
наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року № 186). Таким
чином, у плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств та організацій і суб’єктів малого
підприємництва, в порівнянні із планом рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ, передбачено синтетичні рахунки та субрахунки 1-го рівня
з обліку довгострокових біологічних активів, відстрочених податкових активів,
довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів.
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Використання зазначених рахунків є необхідним для підприємств та
організацій, що здійснюють сільськогосподарську та інші види діяльності.
Основні засоби (відповідно до розділу «Загальні положення»
Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному
секторі 121 «Основні засоби») – матеріальні активи, які утримуються для
використання їх у виробництві/діяльності або при постачанні товарів,
виконанні робіт і наданні послуг для досягнення поставленої мети та/або
задоволення потреб суб’єкта бухгалтерського обліку в державному секторі або
здавання в оренду іншим особам і використовуються, за очікуванням, більше
одного року.
Основні засоби (відповідно до розділу «Загальні положення» Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби») – матеріальні активи,
які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або
постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік).
З метою бухгалтерського обліку до основних засобів (господарських
підприємств та бюджетних установ) належать: земельні ділянки; капітальні
витрати на поліпшення земель; будинки і споруди; машини та обладнання;
транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар; робочі і продуктивні
тварини; багаторічні насадження та інші основні засоби.
Установи зараховують до інших основних засобів сценічно-постановочні
засоби вартістю понад 5000 гривень за одиницю (декорації, меблі і реквізити,
бутафорії, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття,
перуки тощо). Сценічно-постановочні засоби вартістю, що не перевищує 5000
гривень за одиницю, обліковують на субрахунку 113 «Малоцінні необоротні
матеріальні активи».
На субрахунку 109 «Інші основні засоби» (підприємства та організації)
ведуть облік тих об’єктів основних засобів, які не ввійшли до попередніх
субрахунків. Таким чином, Положення з бухгалтерського обліку необоротних
активів бюджетних установ № 611 від 26.06.2013 року визначає чіткі
методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про
основні засоби та інші об’єкти необоротних активів.
Основні засоби відображаються в бухгалтерському обліку за первісною
вартістю тобто за фактичними витратами на їх придбання, спорудження і
виготовлення, без податку на додану вартість, що відноситься на фактичні
видатки установи, а об’єкти, які зазнали переоцінки - за відновною вартістю.
Не збільшують вартість придбаних необоротних активів, а відносяться на
фактичні витрати установи:
• витрати на наймання транспорту для перевезення необоротних активів.
• податки, збори, інші послуги та інші витрати, що сплачуються під час
придбання необоротних активів.
• витрати на поточний та капітальний ремонт необоротних активів.
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• при проведенні ремонту необоротних активів у випадках, не пов’язаних
із дообладнанням, реконструкцією, модернізацією, що спричинив заміну
запасних частин, їх вартість не відноситься на збільшення вартості необоротних
активів, а відноситься на витрати установи.
Облік необоротних активів ведеться у повних гривнях без копійок. Сума
копійок під час придбання необоротних активів списується на витрати
установи.
Для організації обліку та забезпечення контролю за збереженням
необоротних активів кожному об’єкту (крім білизни, постільних речей, взуття,
одягу, малоцінних необоротних матеріальних активів, бібліотечних фондів)
присвоюється восьмизначний інвентарний номер.
Присвоєні об’єктам необоротних активів інвентарні та номенклатурні
номери зберігаються за ними на весь період їх перебування в установі. Номери
об’єктів, що вибули чи ліквідовані, не присвоюються іншим об’єктам, що
надійшли протягом трьох років.
Аналітичний облік основних засобів ведеться на інвентарних картках
обліку основних засобів у бюджетних установах за формою № 03-6 (бюджет),
затвердженою спільним Наказом Держказначейства та Держкомстату від
02.12.0997р. № 125/70.
За місцем зберігання всі необоротні активи перебувають на
відповідальному зберіганні у матеріально-відповідальних осіб. Перелік таких
осіб по бюджетній установі, затверджується розпорядженням керівника
установи із зазначенням дати, номера та теми розпорядження (наприклад:
розпорядження від 12.01.2014 року № 3 «Про призначення матеріальновідповідальних осіб»).
Дані обліку об’єктів необоротних активів у матеріально-відповідальних
осіб мають відповідати даним обліку у фінансово-господарському відділі.
Бюджетні установи у меморіальному ордері № 9 «Накопичувальна
відомість про вибуття та переміщення необоротних активів» форми № 438
(бюджет) (затверджена Наказом № 68) відображають вибуття і переміщення
необоротних активів. Господарські підприємства аналогічні операції щодо
вибуття і переміщення необоротних активів відображають у розділі І Журналу
4 «Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів,
нематеріальних активів та зносу необоротних активів».
З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку,
шляхом їх зіставляння з фактичною наявністю майна, проводиться
інвентаризація необоротних активів перед складанням річної фінансової
звітності .
Терміни обов’язкового проведення інвентаризації встановлюються згідно
з Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінетом
Міністрів України від 28.02.2000 року №419 та прийнятим щорічно
розпорядженням керівника установи.
Для визначення непридатності матеріальних цінностей та встановлення
неможливості чи неефективності проведення їх відновного ремонту, а також
для оформлення необхідної документації на списання цих цінностей
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розпорядженням керівника установи створюється постійно діюча комісія
(розпорядження керівника установи від 21.11.2013 року № 51 «Про постійно діючу комісію бюджетної установи … з прийому-передачі, списання основних
засобів та матеріальних цінностей »).
Порядок оцінки та обліку об’єктів основних засобів є регламентований
П(С)БО 7 «Основні засоби».
При визначенні вартості об’єктів основних засобів та відображення їх в
обліку дотримують вимог трьох основних принципів обліку таких об’єктів:
1. Принцип вартості використовують при здійсненні оцінки об’єктів
основних засобів при їх надходженні.
2. Принцип погодженості означає, що визначені витрати підприємства, які
пов’язані із придбанням (створенням) та введенням в експлуатацію
об’єкта основних засобів повинні бути погоджені із тим доходом, який
підприємство отримало як результат експлуатації таких об’єктів.
3. Принцип визначення прибутку і збитку означає, що після закінчення
терміну експлуатації об’єкта основних засобів повинен бути визначений
фінансовий результат від експлуатації таких об’єктів.
Згідно із принципом вартості кожний об’єкт основних засобів, який
поступив на підприємство повинен бути оцінений за первісною вартістю із
врахуванням тих витрат, які понесло підприємство при придбанні (створенні),
транспортуванні та обслуговуванні при транспортуванні, а також витрати,
пов’язані з підготовкою та введенням об’єкта в експлуатацію.
При оцінці об’єкта в момент запису на баланс принцип вартості повинен
бути поєднаний із принципом історичної собівартості такого об’єкта.
Згідно із вимогами зазначених принципів до первісної вартості
включають наступні витрати:
1. Витрати на оплату вартості об’єкта за ціною придбання або витрати,
пов’язані із створенням такого об’єкта.
2. Витрати на сплату мита і митних платежів, податків.
3. Витрати на транспортування, перевезення, обслуговування при
транспортуванні.
4. Витрати, які пов’язані з приведенням об’єкта до готовності.
5. Витрати по виконанню пусконалагоджувальних робіт.
Крім первісної балансової вартості може бути визначена підприємством
ліквідаційна вартість – це вартість об’єкта в момент його ліквідації.
Може бути визначена залишкова вартість об’єкта на кінець або початок
звітного періоду – це різниця між первісною балансовою вартістю або
залишковою вартістю на початок відповідного звітного періоду за мінусом
суми нарахованого зносу.
Реальна справедлива вартість – це вартість об’єкта, яка є визначена на
основі реальної фактичної оцінки того об’єкта із врахуванням витрат
пов’язаних із підготовкою, введення об’єкта в експлуатацію.
Переоцінена вартість – це вартість, яка визначена в результаті комісійної
дооцінки або оцінки об’єкта (після капітального ремонту).
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При нарахуванні амортизації (зносу) об’єктів можуть використовувати
наступні методи нарахування амортизації:
1. Метод лінійної амортизації (рівномірний або пропорційний).
2. Метод подвійної амортизації (метод прискореного нарахування
амортизації або метод подвійного зменшення залишкової вартості).
3. Метод зменшення залишкової вартості.
4. Виробничий метод.
5. Кумулятивний метод.
В міжнародній практиці діяльності підприємств при нарахуванні
амортизації (зносу) об’єктів можуть використовувати також метод прогресивно
зростаючої (спадної) амортизації складається з методу амортизаційного фонду
та методу ануїтету.
Метод амортизації обирається підприємством самостійно з урахуванням
очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання
(абзац 1 пункту 28 П(С)БО 7 «Основні засоби»). Нарахування амортизації
проводиться щомісячно (абзац 1 пункту 29 П(С)БО 7 «Основні засоби»).
Амортизацію основних засобів (крім інших необоротних матеріальних
активів) суб’єкти бухгалтерського обліку в державному секторі нараховують із
застосуванням прямолінійного методу (пункт 6 розділу ІV «Амортизація
основних засобів» Національного положення (стандарту) бухгалтерського
обліку в державному секторі 121 «Основні засоби»).
Підсумовуючи сказане, необхідно зазначити, що як Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» так і Національне положення
(стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби»
регулюють питання методологічних засад формування в бухгалтерському
обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації про основні засоби, інші
необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та незавершені капітальні
інвестиції в необоротні матеріальні активи. Та одночасно бухгалтерський облік
основних засобів у державному секторі, а також у господарських підприємствах
має свої особливості, необхідно враховувати в процесі організації ведення
обліку і формування фінансової звітності, а також передбачати в обліковій
політиці.
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3.14. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ВТРАТ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ З
ПРИЧИН СУБ’ЄКТИВНОГО ХАРАКТЕРУ
Очеретько Л.М.
к.е.н., доцент
Федоряк А.В.
Запорізький національний технічний університет
Господарська діяльність підприємства здійснюється в динамічних умовах
і тому постійно супроводжується ризиками втрати майна. Втрати майна можуть
виникати з різним причин, які умовно прийнято поділяти на причини
суб'єктивного та об'єктивного характеру [3].
Різноманітність причин втрати матеріальних цінностей, недосконалість
чинного податкового законодавства ускладнює їх відображення в податковому
обліку, тож питання облікового відображення втрат матеріальних цінностей до
тепер вимагають на подальше їх дослідження.
Питання бухгалтерського та податкового обліку втрат матеріальних
цінностей широко представлені у працях вітчизняних вчених таких, як
Бутинець Ф.Ф., Грабова Н.Н., Грачова Р.Є., Голов С.Ф., Кобилянська О.І.,
Костюченко В.М., Матвєєва В.А., Нашкерська Г.В., Пархоменко В.М.,
Ткаченко Н.М., Швець В.Г. та інші. Проте, із введенням у дію Податкового
кодексу України (далі - ПКУ) було внесено низку принципових змін щодо
списання втрат матеріальних цінностей, у зв’язку із чим значна частина
попередніх досліджень та напрацювань втратили свою актуальність.
Податковий облік втрат матеріальних цінностей варто розглядати з
урахуванням причин, з яких вони виникли. Традиційно говорячи про втрати
матеріальних цінностей, мова в першу чергу йде про втрати матеріальних
цінностей з причин об’єктивного характеру, а саме які виникли внаслідок
природних змін фізичних властивостей
(усушка, вивітрювання, розпил,
розкришення, виморожування, розлив при перекачуванні, продажу рідких
товарів, випаровування речовин тощо) [4, с.34]. Втрати, які виникають
внаслідок змін фізичного стану матеріальних ресурсів прийнято називати
природними втратами [10], до їх складу відносяться (рис.1):
Природний убуток, що виникає
при:
транспор
-туванні

зберіганн
і

використанні

Втрати, викликані
технологічним процесом
(технічні втрати зачистки, обрізки,
відходи тощо)

Природнє
псування
(прострочування)

Природні втрати матеріальних цінностей

Рис.1. Втрати матеріальних цінностей з причин об’єктивного характеру
(природні втрати)
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Списання нестач та втрат матеріальних цінностей регулюється
нормами розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» ПКУ, а отже
обов’язково повинне мати відображення в податковому обліку. Оскільки
втрати матеріальних цінностей з причин об’єктивного характеру поділяються
на кілька груп (рис.1), то найбільш обґрунтованим буде розглядати порядку їх
відображення в податковому обліку за кожною з груп втрат.
Так, природні втрати у межах норм природного убутку згідно абз. «и» пп.
138.10.1 ПКУ відносяться до складу загальновиробничих витрат і в
податковому обліку включаються до складу собівартості виготовлених та
реалізованих матеріальних цінностей, виконаних робіт та наданих послуг.
Водночас ПКУ передбачено ряд обмежень щодо списання втрат
матеріальних цінностей у межах норм природного убутку, зокрема:
- без установлення факту нестачі цінностей попереднє списання
природного убутку навіть за затвердженими нормами не допускається;
- якщо норми природного убутку дозволяють списати більшу суму, ніж
сума виявленої нестачі, то списується тільки сума нестачі на підставі
відповідного розрахунку, складеного бухгалтерською службою підприємства за
участю матеріально відповідальних осіб і затвердженого керівником
підприємства;
- за відсутності норм, затверджених в установленому законодавством
порядку, втрата матеріальних цінностей розглядається як нестача понад норми
природнього убутку;
- положення абз. «и» пп. 138.10.1 ПКУ можуть застосовуватись лише
платниками податку на прибуток, які займаються виробничою діяльністю:
виготовленням товарів, виконанням робіт чи наданням послуг [5].
Втрати, викликані технологічним процесом (зачистки, крихти, обрізки
тощо), тобто іншими словами технічні (виробничі) витрати згідно п.140.3 ПКУ
також можуть бути включені до сукупності податкових витрат лише в межах
норм, визначених Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним
центральним органом виконавчої влади, або іншим органом, визначеним
законодавством України.
Що стосується відходів, які мають місце на підприємстві як втрати
матеріальних цінностей, то слід зазначити, що порядок їх відображення в
податковому обліку неоднозначний. Оскільки відходи прийнято умовно
поділяти на зворотні та безповоротні, тож і порядок відображення їх в
податковому обліку різний.
Відходи, економічну вигоду від використання яких отримати неможливо,
вважають безповоротними. Їх не визнають активами та не оцінюють, а
оприбутковують лише в кількісному виразі – для контролю за дотриманням
норм відходів у виробництві, тож їх вартість не може включатися до сукупності
податкових витрат при оподаткуванні прибутку [10, с. 16].
Водночас відходи від використання, яких можна одержати економічну
вигоду називають зворотними. Такі відходи у фінансовому обліку
оприбуткуються, як у кількісному, так і вартісному виразі [7]. Тож, вважаємо за
доцільне у податковому обліку вартість зворотних відходів відображати у
H

H

H

H
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складі інші витрати (р.06 Декларації), а отримані доходи від їх подальшого
використання, як інші доходи (р.03 Декларації та р.03.28 Додатку ІД). З цією
метою необхідно внести зміни як до пп. ст.135.5 (шляхом доповнення складу
доходів доходом від використання та реалізації зворотних відходів, визначених
з урахуванням положень статей 146 і 147 ПКУ) та пп. 138.12 ПКУ.
До складу природних втрат матеріальних цінностей відносяться також
втрати в результаті природнього псування товару [6]. Проте дані втрати згідно
чинного податкового законодавства не можуть бути списані на податкові
витрати, оскільки обов’язково мають бути встановлені особи з необережності,
неуважності чи недбалості яких було допущенно просторочення використання
матеріальних цінностей.
Таким чином, згідно ПКУ до податкових витрат можна віднести лише
втрати матеріальних цінностей в межах відповідних норм втрат (пп. 138.8.5 «и»
п. 138.10.1 щодо нестач і втрат внаслідок псування матеріальних цінностей,
п. 140.3 ст. 140 щодо втрат у межах норм природного убутку чи технічних
(виробничих) втрат). Отже, понаднормові суми втрат матеріальних цінностей
не потрапляють до податкових витрат, оскільки їх вважають такими, що не
використані в господарській діяльності. Утім, і дохід згідно пп. 136.1.5 ПКУ не
визнається [5].
Природний убуток

Податковий
облік втрат ТМЦ

Втрати, викликані
технологічним
процесом

Враховується згідно пп.
138.10.1 ПКУ у межах норм
природнього убутку
Враховуються технічні
втрати згідно пп. 140.3 ПКУ
у межах встановлених норм
Враховується вартість
зворотні відходів та доходи
від їх реалізації

Природнє псування
(прострочування)

Враховується згідно п «и»
пп. 138.10.1 ПКУ у межах
встановлених норм

Рис.2. Схема податкового обліку втрат матеріальних цінностей з причин
об’єктивного характеру
Що стосується ПДВ, то ситуація майже аналогічна. Природні втрати не
впливають ні на податковий кредит, ні на податкові зобов’язання. Однак
податковий кредит за понаднормовими втратами слід відсторнувати. При цьому
сторнування має відбуватись шляхом нарахування податкових зобов’язань.
Принаймні, так зазначено в п. 189.1 ПКУ.
Отже, схема облікового відображення втрат матеріальних цінностей з
причин об’єктивного характеру набуває наступного вигляду (рис.2).
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Відмінною рисою втрат матеріальних цінностей з причин суб’єктивного
характеру є те, що вони виникають за участі людського фактору. Тож, чітко
можна стверджувати, що порядок облікового відображення в податковому
обліку втрат матеріальних цінностей з причин суб’єктивного характеру
залежить від причини виникнення та можливості встановлення винних осіб.
Причини втрат матеріальних цінностей суб’єктивного характеру умовно
слід поділити на дві групи: причини зумовлені зовнішнім та внутрішнім
середовищем підприємницької діяльності (рис.3).
Причини втрати матеріальних
цінностей суб’єктивного характеру

Причини зумовлені внутрішнім
середовищем підприємницької
діяльності

Причини зумовлені зовнішнім
середовищем підприємницької
діяльності
Нестачі з вини постачальника

Крадіжка працівниками
підприємства

Рейдерство

Бездіяльність чи неналежне
виконання обов’язків (брак,
пересортиця і т.д)

Крадіжка сторонніми особами

Псування чи навмисне
знищення матеріальних
цінностей
Фальсифікація документів
працівниками підприємства
та ін.

Рис. 3. Причини втрати матеріальних цінностей суб’єктивного характеру
Запаси, яких не дорахувалися (зокрема через крадіжку), згідно п.140.3
ПКУ визнаються як ті, що не приймали участі в господарській діяльності, а
тому при визначенні суми податкових зобов’язань з податку на прибуток не
можуть мати місце у складі податкових витрат. Аналогічно суми коштів або
вартість майна, отримані за рішенням суду або в результаті задоволення
претензій у порядку, установленому законом, як компенсація прямих втрат або
збитків, понесених платником податку в результаті порушення його прав та
інтересів, що охороняються законом згідно пп.136.1.5 ПКУ при оподаткуванню
прибутку також не враховуються до сукупності доходів [5].
Розглядаючи порядок нарахування податкових зобов’язань з ПДВ при
втраті матеріальних цінностей внаслідок крадіжки, слід зазначити, що чинним
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податковим законодавством передбачається, що якщо платником податку суми
ПДВ сплачені при придбанні товарно-матеріальних цінностей і віднесені до
складу податкового кредиту, то оскільки у зв’язку з їх викраденням вони не
можуть бути використані у господарській діяльності, платник податку повинен
нарахувати податкові зобов’язання незалежно від того, чи встановлено винних
осіб та чи стягуються з таких осіб втрати.
У випадку якщо платник податків не здійснив відповідного нарахування
податкових зобов’язань з ПДВ за результатом викрадення товарноматеріальних цінностей, а органом ДПС в ході проведення документальної
перевірки буде встановлений факт заниження податкових зобов’язань з ПДВ та
донараховані податкові зобов’язання з ПДВ, до даного платника податку
будуть застосовані відповідні фінансові санкції [2]. Проте дане прагнення
податкових органів вважаємо неправомірним, оскільки р.V «Податок на додану
вартість» ПКУ, а саме ст.185 передбачається, що об’єктом оподаткування ПДВ
є операції з постачання та ввезення товарів, з постачання послуг тощо. У разі ж
компенсації винною особою втрати матеріальних цінностей об’єкта
оподаткування ПДВ немає, бо при отриманні компенсації поставка товарів не
відбувається [5]. Тому вважаємо, що сума податкового кредиту має дійсно
коригуватись, проте не методом додаткового запису податкових зобов’язань, а
методом «червоного сторно» податкового кредиту (у разі, якщо факт крадіжки
та факт виникнення податкового кредиту з ПДВ відбулись в одному
податковому періоді). У випадку, якщо факт крадіжки та факт виникнення
податкового кредиту з ПДВ відбулись в різних податкових періодах, то
безспірно сума податкового кредиту з ПДВ має коригуватись методом
додаткового запису податкових зобов’язань.
Що стосується втрат матеріальних цінностей внаслідок бездіяльності чи
неналежне виконання обов’язків працівниками підприємства, зокрема у
вигляді браку, псування матеріальних цінностей тощо, то слід зазначити, що
згідно пп. 138.7 фактична вартість остаточно забракованої продукції не
включається до складу витрат платника податку, крім втрат від браку, які
складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин
продукції (технологічних втрат) та витрат на виправлення такого технічно
неминучого браку, в разі реалізації такої продукції.
Норми втрат/витрат встановлюються Кабінетом Міністрів України. У
випадку, якщо такі нормативи КМУ не розроблено, то ПКУ платнику податку
надано право самостійно визначати допустимі норми технічно неминучого
браку в наказі по підприємству за умови обґрунтування його розміру. Проте
такі самостійно встановлені платником податку норми діють до встановлення
відповідних норм Кабінетом Міністрів України [5].
Слід наголосити, у разі виявлення браку необхідно відкоригувати
податковий кредит на суму вхідного ПДВ з товарів та послуг, використаних для
виготовлення забракованої продукції. Це має бути здійснено шляхом
нарахування податкових зобов’язань за зазначеними товарами та послугами у
сумі, що дорівнює раніше відображеному податковому кредиту, тобто,
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виходячи з вартості, порядок визначення якої передбачено пп. 189.1 та 198.5
ПКУ.
Так, відповідно до п. 189.1 ст. 189 Податкового кодексу у разі
використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в
господарській діяльності база оподаткування визначається виходячи
з їх балансової вартості на момент переведення (постачання), а для
товарів/послуг - не нижче цін придбання.
Але при визначенні бази оподаткування слід враховувати також п. 188.1
ст. 188 Податкового кодексу, в якому наведено загальне правило визначення
бази оподаткування. Вона визначається виходячи з договірної (контрактної)
вартості товарів, але не нижче звичайних цін [5].
Отже, база оподаткування має визначатися виходячи з договірної вартості
матеріальних цінностей, але не нижче звичайних цін і не нижче цін
їх придбання.
Податкове зобов'язання з ПДВ у цьому випадку слід нараховувати на дату
втрати. Таким чином, підстави для нарахування цього податку будуть відсутні
у тому випадку, якщо підприємство не є платником ПДВ або якщо
викраденими чи іншим чином втраченими цінностями є об'єкти основних
засобів. У всіх інших випадках ПДВ слід нараховувати в порядку, наведеному
вище [3]. Нараховані по ПДВ податкові зобов’язання мають бути віднесені до
складу інших витрат операційної діяльності.
Слід звернути увагу, що в податковому обліку мають відображатись не
лише втрати матеріальних цінностей з суб’єктивних причин, а і витрати,
понесені у зв’язку зі списанням втрат матеріальних цінностей.
Говорячи про витрати, понесені у зв’язку зі списанням втрат
матеріальних цінностей доцільно нагадати, що починаючи з 16.12.2011 р.,
розрахунок збитків від втрат матеріальних цінностей визначається у
відповідності до Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі,
знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженим постановою КМУ
від 22.01.1996 р. № 116 (далі - Постанова № 116), якою передбачається
здійснення оцінки заподіяної шкоди шляхом проведення незалежної оцінки
відповідно до національних стандартів оцінки (п. 2 Постанови № 116) [9]. А
оскільки незалежною оцінкою майна вважається оцінка майна, що проведена
суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання (ст. 3 Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні» від 12.07.2001 р. № 2658-III) [1], то фактично це означає, що
підприємство не може самостійно проводити оцінку втрат, а тому повинно
звернутися до професіонала - оцінника, уклавши з ним відповідний договір й
оплативши його послуги. Витрати на оцінку збитків від втрат матеріальних
цінностей, пов’язані з контролем за збереженням матеріальних цінностей
підприємства у податковому обліку згідно пп. «г» пп. 138.10.2 ПКУ мають
відображатись у складі адміністративні витрат платника [5].
Слід уточнити, що необхідність звертатися до Порядку № 116 виникає
тільки тоді, коли мова йде про факти спричинення втрат майна підприємства
особами, які перебувають з ним у трудових відносинах. Проте до тепер
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тривають дискусії про доцільність звернення до Порядку №116. Так. деякі
фахівці переконані, що всі підприємства обов’язково повинні застосовувати
його, деякі - що тільки бюджетні, інші вважають, що його вимоги застаріли і не
відповідають чинному законодавству, тому використовувати їх взагалі не треба.
Що ж, цей порядок чинний, проте жодним нормативним актом не встановлено
санкції за його незастосування. Тому підприємство самостійно має визначити,
керуватися Порядком №116 під час визначення втрат матеріальних цінностей
чи ні.
Отже, схема облікового відображення втрат матеріальних цінностей з
причин суб’єктивного характеру з урахуванням запропонованих змін щодо
відображення в податковому обліку сум ПДВ набуватиме наступного вигляду
(рис.4).
За результатами проведеного дослідження запропоновано класифікацію
втрат матеріальних цінностей підприємства за причинами виникнення, яка в
повній мірі відповідає потребам ведення податкового обліку, гарантує
отримання детальної інформації за аналітичними розрізами та сприятиме
уточненню відображення втрат матеріальних цінностей у податковому обліку.
Крадіжка
працівниками
підприємства

Податковий
облік втрат ТМЦ

Бездіяльність чи
неналежне виконання
обов’язків (брак,
пересортиця і т.д)

Втрати та доходи не
враховуються згідно
пп.136.1.5 та п.140.3 ПКУ
Коригування суми
податкового кредиту ПДВ
Втрати та доходи не
враховуються згідно пп.138.7
та п.140.3 ПКУ
Коригується сума вхідного
ПДВ з товарів, використаних
для виготовлення браку

Псування чи навмисне
знищення
матеріальних
цінностей

Витрати по списанню
втрат матеріальних
цінностей

Втрати та доходи не
враховуються згідно пп.138.7
та п.140.3 ПКУ
Коригується сума вхідного
ПДВ з товарів, використаних
для виготовлення
некондиційної продукції
Витрати враховуються згідно
пп.138.10.2 ПКУ

Рис.4. Схема податкового обліку втрат матеріальних цінностей з причин
суб’єктивного характеру
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Запровадження на практиці поданих пропозицій сприятиме підвищенню
якості ведення податкового обліку суб’єктами господарювання та запобігти
застосування до них фінансових санкцій зі сторони органів ДПС.
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3.15. КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ
ОПЕРАЦІЙ БАНКУ З КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ НА
УМОВАХ «СВОП»
Ружанська Т. В.
аспірант
Університет банківської справи Національного банку України, м. Київ
Зростання рівня ризику діяльності банків на валютних ринках унаслідок
інтенсифікації валютних операцій та необхідність забезпечення належної
ліквідності стало причиною зародження й швидкого розвитку сучасних
стратегій хеджування ризиків, пов’язаних з їх здійсненням. Однією з інновацій
валютних ринків стало розроблення і впровадження похідних фінансових
інструментів, які давали можливості управляти валютними ризиками.
Валютний своп (currency swap) – валютна операція за договором, умови
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якого передбачають купівлю (продаж, обмін) іноземної валюти зі зворотним її
продажем (купівлею, обміном) на певну дату в майбутньому з фіксацією умов
цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування) під час укладення договору.
Банки використовувати валютні своп-угоди з метою спекуляції
(отримання прибутку від наявності з часом різниці в курсах, у разі
несприятливих умов з часом – понесення збитків), хеджування (компенсація
збитків від об’єкта хеджування за рахунок прибутку від інструмента
хеджування, що ліквідує як ризик, так і можливість отримання прибутку) та
арбітражу (отримання прибутку за рахунок одночасної купівлі-продажу
інструменту).
Зважаючи на зазначене вище та особливості операцій валютного свопу,
викладених в угодах, операції валютного свопу класифікуються так, як це
представлено на рис. 1.
Валютні свопи
справедлива
вартість
позитивна
Фінансові активи

справедлива
вартість
негативна
Фінансові зобов’язання

на початку хеджування оформлена документація про відносини хеджування, цілі
управління ризиком, стратегію цього виду хеджування; та очікується, що значення
коефіцієнта ефективності хеджування буде в межах 0,8 – 1,25; та справедливу вартість або
грошові потоки від об’єкта хеджування та справедливу вартість інструмента хеджування
можна достовірно оцінити; та існує висока імовірність здійснення прогнозованої операції,
яка є об’єктом хеджування грошових потоків; та на основі постійної оцінки ефективності
хеджування протягом звітного періоду встановлено фактичне значення коефіцієнта
ефективності хеджування в межах 0,8 – 1,25.
Критерії не виконані

Критерії виконані

Валютний своп укладено з метою торгівлі

Валютний своп укладено з метою
хежування

Хеджування справедливої вартості

Хеджування грошових потоків

хеджування змін справедливої вартості
визнаного активу чи зобов'язання або
ідентифікованої частини такого активу чи
зобов’язання, яка відноситься до
конкретного ризику і впливатиме на чистий
прибуток (збиток).

хеджування зміни грошових потоків щодо
ризику, пов’язаного з визнаним активом
чи зобов’язанням або з прогнозованою
операцією, що впливатиме на чистий
прибуток (збиток).

Рис. 1. Класифікація валютних свопів для цілей обліку
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З подальшим збільшенням обсягів операцій валютного свопу банками
України й переходом до моделі ведення обліку в банках на засадах
міжнародних стандартів постає ряд важливих питань щодо удосконалення
організації та ведення їх обліку.
По-перше, не врегульовані питання методології відображення операцій
валютного свопу в обліку банку. Типової схеми обліку валютних своп-угод не
розроблено, оскільки кожна угода має індивідуальний характер і відображає
потреби та можливості конкретних учасників. По-друге, не з’ясованими
залишаються питання первинного обліку, а також організаційного забезпечення
проведення операцій валютного свопу, що включає розробку первинних
регістрів для документування операцій, методику їх відображення в обліку із
застосуванням принципу переваги сутності над формою, та детальний опис
бізнес-процесів проведення даних операцій. По-третє, подальшого розвитку
потребують підходи до визначення справедливої вартості валютного свопу.
Розглянемо зазначені питання та сформуємо пропозиції, що забезпечать
усунення виявлених недоліків за основними етапами їх обліку.
На першому етапі здійснюється визнання валютного свопу як
призначеного для хеджування або торгівлі за тими критеріями, що наведені на
рисунку 1. Другим етапом є оцінка – визначення справедливої вартості
валютних свопів (табл. 1).
Таблиця 1
Узагальнення підходів до оцінки валютних свопів
Застосування

Торгівля

Хеджування
справедливої
вартості

Хеджування
грошових
потоків

Облік валютного свопу
За
справедливою
вартістю,
причому
нереалізований прибуток (збиток) визнається
як доходи (витрати). Витрати на операції
визнаються за рахунками витрат під час їх
первісного визнання.
За
справедливою
вартістю,
причому
нереалізований прибуток (збиток) вiд
переоцiнки визнається як доходи (витрати).
Витрати на операції визнаються за рахунками
витрат під час їх первісного визнання.
За
справедливою
вартістю,
причому
нереалізований
прибуток
(збиток)
відображається у власному капіталі та
визнається доходами, коли грошові потоки
від операції хеджування впливають на дохід.
Витрати на операції визнаються за рахунками
витрат під час їх первісного визнання.

Облік об’єкта хеджування

Не здійснюється
За справедливою вартістю,
причому
нереалізований
прибуток
(збиток)
вiд
переоцiнки визнається як
доходи (витрати)
Згідно з вимогами інших
відповідних
положень
(стандартів) бухгалтерського
обліку

Вимоги та зобов'язання за валютними свопами на дату операції
обліковуються за позабалансовими рахунками за курсом (ціною), зафіксованим
у контракті, вимоги дорівнюють зобов’язанням. Справедлива вартість
валютних свопів на дату операції дорівнює нулю. На кожну наступну після
первісного визнання дату балансу валютні свопи оцінюються за справедливою
вартістю без будь-яких витрат на операції.
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У табл. 2 наведено способи визначення справедливої вартості при
переоцінці похідних фінансових інструментів та виокремлено ті з них, що
можуть бути використані для операцій валютного свопу.
Таблиця 2
Способи визначення справедливої вартості похідних фінансових інструментів
при переоцінці
Спосіб
визначення
справедливої
вартості
За
ціною,
визначеною
на активному
ринку

Біржовий ринок
Ф’ючерс Опціон

Похідні фінансові інструменти
Позабіржовий ринок
Форвард

Опціон

Своп

За
ціною За ціною покупця, за ціною продавця, об’єктивного
продавця,
за визначення не існує, оскільки не існує котирувальної
ціною покупця, за ціни біржі
інформацією
клірингової
палати
Основа: ціна на Основа:
зміна
спотовому ринку вартості
базового
Не доцільно
базового активу
активу
з
застосовувати,
урахуванням премії
оскільки
Не доцільно
об’єктивною є
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Застосовуються у випадку наявності у штаті банку фінансового аналітика
фінансові
або фінансиста. Вибір конкретного способу здійснюється на розсуд
методи
керівника або фінансового директора.

Як свідчать дані табл. 2, першим методом є визнання, виходячи з
визначення активного ринку, а саме: оцінка здійснюється за ціною, визначеною
у випадку здійснення операції між незалежними, обізнаними та бажаючими
здійснити таку операцію сторонами. Розглядаючи перший підхід, не можна
стверджувати, що наявність двох зацікавлених сторін в угоді валютного свопу
вже є активним ринком. Відповідно, складно визначити об’єктивний підхід
щодо визначення справедливої вартості валютної своп-угоди. Зважаючи на
зазначене вище, вважаємо за доцільне здійснювати переоцінку за другим
підходом, а саме – за іншими фінансовими методами.
Визначення справедливої вартості за операціями валютного свопу на
звітну дату та переоцінка похідного фінансового інструменту проводиться в
наступному порядку: визначення форвардного курсу; визначення вартості по
форвардному курсу на звітну дату; переоцінка похідного фінансового
інструменту.
Наступним етапом є врегулювання питань методичного забезпечення
первинного відображення в обліку операцій валютного свопу та їх результатів в
обліковій системі банку. Як відомо, облік не може існувати без первинного
оформлення операцій, тому важливим кроком щодо удосконалення обліку
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операцій валютного свопу є розробка первинної документації, на основі якої
безпосередньо здійснюються записи до регістрів бухгалтерського обліку.
Вважаємо, що обов’язково у банку повинні бути розроблені наступні
первинні форми документів для операцій валютного свопу: реєстри укладених
угод на позабіржовому ринку, графіки документообігу, аналітичні відомості,
звіти про виконання планів за минулі періоди тощо. Вони повинні
затверджуватися в окремих положеннях про документообіг або фіксуватися в
обліковій політиці банку з посиланням на окреме положення та мати
обов’язкові реквізити.
При здійсненні операцій з валютними свопами та укладанні угод за ними
банкам доцільно орієнтуватися на стандарти, запропоновані Міжнародною
Асоціацією по Свопам і Дериваривам (ISDA) [1], за якими правове оформлення
цих операцій передбачає укладання генеральної угоди та обміну письмовими
підтвердженнями між учасниками. У випадку, коли між сторонами існує
домовленість про будь-які зміни в умовах угоди, вони повинні фіксуватися у
додатку до генеральної угоди, що є невід’ємною частиною генеральної угоди
разом з письмовим підтвердженням.
Регістри фінансового
обліку

Звіти про справедливу
вартість валютних
свопів

Відомість щодо
переоцінки

Регістри обліку: первинні документи

Звіт про ефективність операцій з
валютними свопами
Баланс
Звіт про рух грошових
коштів за операціями
валютного свопу

Відомість обліку
доходів за угодами
валютного свопу

Регістри обліку
операцій за угодами

Відомість обліку
витрат за угодами
валютного свопу

Регістри обліку
угод

Оборотно-сальдові
відомості

Відомість відкритих позицій
Регістри обліку
специфікації угод

Відомість закритих позицій
Відомість виконаних угод

Рис. 2. Регістри бухгалтерського обліку операцій валютного свопу, що
пропонується вести в банках України
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На основі даних первинних документів, що розробляються та
впроваджуються у банках, пропонуємо формувати такі регістри
бухгалтерського обліку операцій валютного свопу (рис. 2).
Вважаємо, що кінцевою метою, важливою для аналізу, при складанні
регістрів бухгалтерського обліку в банку, є формування звіту про ефективність
операцій валютного свопу. Первинні документи містять дані, що виражаються в
грошових та кількісних вимірниках, крім того, самі вони є одиницею обліку, а,
отже, на їх основі можна сформувати регістри фінансового обліку, регістри
обліку операцій за угодами валютного свопу та регістри обліку специфікації
угод валютного свопу.
Відповідно до цього, регістри обліку специфікації угод валютного свопу
та регістри обліку операцій за угодами валютного свопу формують регістри
обліку угод валютного свопу. На нашу думку, вони повинні мати відповідні
дані, що будуть уточнювати та розкривати сутність інформації, що міститься в
угодах валютного свопу та відповідним чином їх групувати. Дані з регістрів
обліку угод валютного свопу формують звіт про рух грошових коштів за
угодами валютного свопу. Вважаємо, що необхідність даного звіту зумовлена
потребою у виокремленні руху грошових коштів за ними, що забезпечить як
ефективний контроль за грошовими потоками, так і дозволить визначити
ефективність проведення таких операцій.
Перевагою використання запропонованої схеми для банку є можливість
врахування як кількісного складу угод за валютними свопами, так і їх
вартісного вираження.
Також ведення окреслених регістрів обліку операцій валютного свопу
дозволить здійснювати додатковий контроль за проведенням таких операцій
завдяки тому, що пропонуються узагальнені регістри обліку показників, що вже
сформовані в інших відомостях, а отже, контрольні суми можна отримати з
регістрів фінансового обліку і обліку угод, що зробить облік більш прозорим і
зрозумілим. І, нарешті, зі схеми зрозуміло, що звіт про ефективність операцій
валютного свопу, який, перш за все, може зацікавити керівників та інвесторів,
формується на основі звітів про фінансовий стан та рух грошових коштів, а,
отже, при складання звітності додаткового контролю потребують саме вони.
Аналізуючи стан організаційного забезпечення обліку операцій
валютного свопу у банках України, можна дійти висновку, що ця операція має
таке забезпечення більше формального значення, ніж практичного, а, отже,
впровадження опису бізнес-процесів операцій валютного свопу зможе
допомогти визначити додаткові ризики при проведенні операцій.
Вважаємо, що розробка опису бізнес-процесу повинна мати постійний
характер, бути постійним процесом розроблення, впровадження, моніторингу,
перегляду опису. В свою чергу, система інформаційної безпеки повинна
забезпечувати надійність функціонування бізнес-процесу. У зв’язку з цим
постає необхідність впровадження в банках України стандартів з управління
інформаційною безпекою, що дозволить постійно відслідковувати та оцінювати
ризики банківської діяльності, ефективно виявляти найбільш критичні ризики
та знижати ймовірність їх реалізації, забезпечити розуміння питань
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інформаційної безпеки усіма працівниками банку, тощо.
Запровадження в банках України стандартів з управління інформаційною
безпекою здійснюється на основі листа НБУ від 03.03.2011 № 24-112/365 [2],
що ґрунтується на вимогах Базельського комітету Basel ІІ з управління та
зменшення операційних ризиків.
В основу розробки концепції системи управління інформаційною
безпекою покладено розробку і впровадження описів бізнес-процесів та
визначення критичних операційних процесів.
Сьогодні банками не розробляються окремі внутрішні документи щодо
операційних процесів, і описи операційних процесів, як правило, є частиною
технологічної картки. (рис. 3).
Технологічна картка
Учасники

Оперограма

Терміни та визначення

Опис процесу

Залучення коштів в національній та іноземній валюті
Розміщення коштів в національній та іноземній валюті
Валюто-обмінні операції

Рис. 3. Структура технологічної картки операції валютного свопу
Операції валютного свопу є додатковими джерелами ризику для банку,
оскільки є нерозповсюдженими та слабко регульованими. Пропонуємо під час
опису операційного процесу залучати фахівців з питань інформаційної безпеки
та осіб, що безпосередньо працюють з конкретним бізнес-процесом.
Проблемним питанням для банку залишається визначення рівня
обмеженості доступу до інформації про валютні операції з похідними
фінансовими інструментами. Сьогодні законодавчо виділяють такі категорії
інформації з обмеженим доступом: банківська таємниця; комерційна таємниця;
персональні дані; інша конфіденційна інформація.
При розробці опису операційного процесу операцій валютного свопу
пропонуємо банку створити докладний перелік відомостей, що відносяться до
інформації з обмеженим доступом. Це полегшить працівникам банку
визначення відношення певної інформації до конкретної категорії.
Жодна з банківських операцій не діє відокремлено одна від одної тому,
необхідно розробити та впровадити блок-схему взаємопов’язаних операційних
процесів (рис. 4). Наприклад, операції валютного свопу тісно пов’язані з
операціями розміщення та залучення депозитів з одними й тими самими
контрагентами. Ці дані обов’язково повинні бути зазначені в описі
операційного процесу.
Таким чином, візуалізація взаємопов’язаних критичних операційних
процесів спростить розуміння всього обсягу робіт, що виконуються банком та
дозволить контролювати розголошення інформації з обмеженим доступом за
системою критичних операційних процесів.
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Депозитні операцій банків
Кредитні операції банків
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рахунків банків
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Операції валютного свопу

Фінансовий
моніторинг
Бухгалтерський
облік

Ведення рахунків юридичних осіб
Ведення рахунків фізичних осіб

Рис. 4. Приклад блок-схеми взаємозв’язку операційних процесів у банку
Проблемним питанням залишається і наповнюваність опису операційного
процесу. Так, за Методичними рекомендаціями НБУ обов’язково кожен опис
бізнес-процесу повинен містити [3]: назву; цілі; гриф інформації з обмеженим
доступом, яка обробляється операційним процесом; власника операційного
процесу; підрозділи банку, які забезпечують функціонування операційного
процесу; наявність зобов’язань перед третіми сторонами; вхідні та вихідні дані;
перелік процедур операційного процесу та блок-схема послідовності їх
виконання з визначенням взаємозв’язків; вимоги щодо забезпечення
безперервності операційного процесу; типи ролей (груп) для операційного
процесу; існування забороненого суміщення типів ролей; програмно-технічний
комплекс, що забезпечує функціонування операційного процесу; кількість
користувачів програмно-технічного комплексу; архітектура і технологія роботи
(зокрема, файловий обмін або режим реального часу); географічне розміщення
робочих місць програмно-технічного комплексу тощо.
Кожна складова опису розроблюється банком, виходячи з рівня
забезпеченості програмними продуктами, кваліфікованими працівниками,
фінансовими можливостями.
Визначення власника операційного процесу допоможе визначити
власника програмно-технічного комплексу, що приймає рішення стосовно
доступу до інформації. Перелік процедур операційного процесу та блок-схема
послідовності їх виконання з визначенням взаємозв'язків буде дуже корисним
під час аналізу та визначення ризиків, йому притаманних. Вважаємо, що
перелік та блок-схема мають бути у достатньому ступені узагальненими. Дуже
детальний перелік може призвести до ускладнення під час визначення ризиків.
Однак, якщо цей перелік та блок-схема будуть занадто узагальненими, це може
призвести до небезпечних ризиків. Для більшого розуміння зв’язків між
операційними процесами доцільно створити блок-схему цих зв’язків із
додаванням структурних підрозділів банку, які їх забезпечують.
Таким чином, розробка опису операційного процесу операцій валютного
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свопу на основі технологічної картки є кроком до процесів глобалізації і
інтеграції облікової системи, зниження ризиків та підвищення власного іміджу
серед клієнтів банку.
На рис. 5 запропоновано методику опису операційного процесу операції
валютного свопу в банку.
Письмове фіксування
мети, завдань, вимог до
опису процесу

Визначення мети,
завдань, вимог до опису
операції валютного свопу

Створення робочої
групи

Наказ Голови
Правління

Визначення
програмного
забезпечення

Письмове фіксування
власника процесу
операції валютного свопу

Визначення власника
продукту своп та
дерева процесу

План опису операції
валютного свопу

Розробка плану
проекту опису операції
валютного свопу

Положення про операції
валютного свопу,
регламенти, посадові
інструкції, тощо

Детальний опис
процесу банківської
операції валютного
свопу

Блок-схема визначення
процесу операції валютного
свопу та пов’язаних з нею
процесів

Схематичний матеріал,
що описує процес
операції валютного свопу

Рис. 5. Методика опису операційного процесу операції валютного свопу в
банку
Отже, на першому етапі активно залучаються менеджери вищої ланки
управління, формуючи стратегію та необхідність опису операційного процесу
операції валютного свопу. На другому етапі основна роль відводиться
керівнику департаменту, що здійснює керівництво проектом опису процесу, що
відповідає за координацію робіт та представлення результатів; та спеціалістам
відділів, що займаються розробкою технологічних карток і регламентів. На
наступному етапі відбувається визначення з методичним та технологічним
забезпеченням опису процесу. При цьому повинно розроблятися узгодження по
моделюванню, що містить: загальні положення, глосарій проекту опису,
структури бази даних проекту, обрану методику опису, ролі учасників, досвід,
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тощо.
Наступним етапом є розробка плану проекту операційного процесу, який
необхідний для того, щоб розробка опису процесу операції валютного свопу
дала результати у конкретні строки.
На рис. 6 наведено послідовність проведення детального опису
операційного процесу операції валютного свопу.
Бізнес-процес 1-го рівня:
операція своп

Середовище операції своп

Створення робочої групи з
опису процесу операції своп

Документальне оформлення параметрів
оточуючого середовища процесу операції
своп

Наказ
Детальний опис процесу
(анкетування власника )
Схематичний матеріал: детальний опис
бізнес-процесу операції своп
Узгодження опису з іншими
учасниками дерева процесу
Схематичний матеріал: детальний опис
бізнес-процесу операції своп
(доопрацьований та узгоджений)

Узгодження опису процесу з
контролюючими підрозділами

Розробка регламентів та
положення по процесу операції
своп

Схематичний матеріал: детальний опис
бізнес-процесу операції своп (затверджений)

Регламенти, положення
Ознайомлення з регламентами,
положенням, формами
відповідальних працівників

Рис. 6. Послідовність детального опису бізнес-процесу операції валютного
свопу в банку
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Так, пропонуємо спочатку визначити процес першого рівня, що є
складовою частиною визначення дерева процесу. При побудові дерева процесу
доцільно визначатися з рівнем деталізації. Так, операції валютного свопу є
процесом першого рівня. Укладання угоди з банком-контрагентом про
проведення операції валютного свопу можна вважати процесом другого рівня,
тощо.
При розгляді питання середовища процесу операції валютного свопу
доречно зібрати інформацію про учасників операції, нормативні документи,
конкретні відомості про можливість автоматизації процесу, тощо. Вважаємо,
що такі дані можна отримати шляхом анкетування власника процесу.
Важливим етапом є визначення робочої групи з опису бізнес-процесу
операції валютного свопу. До неї необхідно залучати власника процесу,
ключових осіб (керівники та працівники інших підрозділів), аналітиків банку.
Оскільки операції валютного свопу є достатньо гнучким фінансовим
інструментом і можуть мати достатню кількість альтернатив, доцільно
розробити повну деталізацію опису операційного процесу з метою
забезпечення можливості опису процесу мовою програмування в
автоматизованій банківській системі. Після цього проводиться доопрацювання
опису, його узгодження та розповсюдження серед відповідальних працівників.
Таким чином, опис операційного процесу є деталізованим документом та
повинен бути розроблений і затверджений окремим положенням. Отже,
запропонований підхід до відображення в обліковій системі банку операцій
валютного свопу включає розробку регістрів первинного обліку, методику
обліку та впровадження детального опису бізнес-процесів операцій.
Розроблений комплексний підхід забезпечить облік відповідно до
принципів міжнародного обліку, а саме – переваги сутності операції над її
юридичною формою. Запропонована методика удосконалення обліку операцій
дозволить визначати справедливу вартість та порівнювати результат за
проведеними двосторонніми операціями. Введення запропонованих регістрів
первинного обліку дозволить проводити додатковий контроль, що зробить
облік прозорим і зрозумілим. Розробка опису бізнес-процесів операцій
забезпечить зниження ризиків та підвищення ефективності контролю.
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3.16. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ
Сиротюк Г.В., Петришин Л.П.
к.е.н., доценти
Львівський національний аграрний університет
Сучасний етап розвитку української економіки характеризується
незавершеністю формування інституційних основ ринкових відносин.
Неефективність таких формальних правил як контроль і примус привели до
поширення специфічних відносин і укорінення в інституційному середовищі
неформальних норм. Постійні зміни в політичній сфері неминуче приводять до
серйозних прогалин в правовій інфраструктурі (держава збирає податки, але не
виконує повною мірою свої зобов’язання перед суб’єктами економіки).
Державне регулювання як сукупність принципів, методів та засобів
впливу на господарське життя країни є складовою кожної із розвинутих
економік світу. Завдяки цілеспрямованим діям урядів послаблюються впливи
негативних явищ ринкового механізму, створюються передумови для успішного
розвитку бізнесу, забезпечуються соціальна справедливість, захист
національних інтересів. Державне втручання в економіку країни потребує
постійного вдосконалення, оскільки дія цього механізму є затратною і у вигляді
трансакційних витрат істотно впливає на загальний рівень сукупних суспільних
витрат.
Високі трансакційні витрати блокують нормальний господарський
процес. За оцінками економістів, частка цих витрат у масштабах економіки
може бути достатньо великою. Проте, запропоновані методики вимірювання
трансакційних витрат вченими-економістами можуть надати лише приблизні
оцінки їх величини. Впроваджування в бухгалтерський облік нової
інституціональної ознаки дасть можливість виміру трансакційних витрат як на
рівні підприємства, так і на макрорівні, а це, в свою чергу, дозволить
сформувати базис для вироблення напрямків оптимізації розміру та структури
вітчизняного трансакційного сектору, створення умов ефективного
функціонування української економіки.
Сутність трансакційних витрат є предметом вивчення багатьох вчених.
Істотний внесок у розвиток теорії трансакційних витрат і їх формалізації внесли
зарубіжні вчені: Р. Коуз, Дж. Коммонс, Д. Норт, Т. Еггертсон, К. Менар, О.
Вільямсон, А. Алчіан, X. Демсец, С. Чанг, П. Мілгром, Д. Робертс, Т. Фішер, Д.
Белл, А. Тоффлер, Р. І. Капелюшніков та інші. З розвитком ринкових відносин в
Україні все більше уваги до трансакційних витрат приділяється вітчизняними
економістами, серед яких С. І. Архієреєв, О. В. Шепеленко, О. В. Тарасенко, В.
І. Милошик. Проте переважна більшість досліджень трансакційних витрат
здійснюється в межах економічної теорії. Проблеми трансакційних витрат на
рівні підприємства є малодослідженими як вченими, так і недостатньо
опрацьованими практикуючими бухгалтерами.
Метою дослідження є обґрунтування теоретичної суті трансакційних
витрат.
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Поняття «трансакції» було вперше впроваджено у науковий обіг Дж.
Коммонсом і означало не обмін товарами, а відчуження і привласнення прав
власності і свобод, створених суспільством [1]. Він стверджував, що таке
визначення має сенс через те, що інститути забезпечують поширення волі
окремої людини за межі області, в рамках якої вона може впливати на довкілля
безпосередньо своїми діями, тобто за рамки фізичного контролю, і отже,
виявляються трансакціями у відмінності від індивідуальної поведінки як такої
або обміну товарами.
Якщо звернутися до англійського слова «трансакція» (transaction), то в
ньому можна виділити дві складові частини. «Транс» (trans) у даному контексті
означає «між», «акція» (action) – «дія». Найближче за змістом до цього
іноземного терміну знаходиться слово «взаємодія». Проте, поняття
«трансакція» є відмінне від більш ширшого поняття – «операція». Операція
може відбуватися суб’єктом без прямого контакту з ким-небудь. Трансакція,
навпаки, відбувається «колективно». Таким чином, трансакція – це будь-яка
операція (дія, акт) суб’єкта економіки, в якому бере участь хоча б один
контрагент. У відповідності з цим визначенням, трансакції можуть бути як
«внутрішньо фірмові» (у ролі контрагентів виступають колеги - співробітники
однієї і тієї ж фірми), так і «ринкові» (у цьому випадку взаємодіють сторонні
партнери). Приклади трансакцій різноманітні: від видання наказу і відпуску
матеріалів зі складу до підписання контракту і відправки партії товару
клієнтові.
Дж. Коммонс розрізняв три види трансакцій:
1. Трансакція угоди (добровільний обмін) – служить для здійснення
фактичного відчуження і привласнення прав власності і свобод, і при її
здійсненні необхідна взаємна згода сторін, заснована на економічному інтересі
кожної з них. В цій трансакції дотримується умова симетричності стосунків між
контрагентами. Відмінною ознакою трансакції угоди, на думку Дж. Коммонса, є
не виробництво, а передача товару з рук в руки.
2. Трансакція управління – у цьому виді взаємодії поведінка явно
асиметрична, що є наслідком нерівноправного становища сторін і відповідно
асиметричності правових відносин. Право приймати рішення належить лише
одному учаснику трансакції, і добровільний обмін поступається місцем
відносинам підпорядкування. Прикладом такого типу трансакцій може бути
наказ про найм на роботу робітника, розпорядження про відкриття рахунку в
банку тощо.
3. Трансакція раціонування (нормування) – при ній зберігається
асиметричність правового положення сторін, але зникає управління. Місце
сторони, що управляє, займає колегіальний орган, який виконує функцію
специфікації прав. До трансакцій раціонування можна віднести: складання
бюджету компанії радою директорів, державного бюджету урядом і
затвердження органом законодавчої влади, рішення арбітражного суду з
приводу суперечки, щодо розподілу майна між суб’єктами господарювання.
Критика положення неокласичної теорії про те, що обмін відбувається без
витрат, послужила базисом для введення в економічний аналіз нового поняття –
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трансакційні витрати. Це поняття було введене Р. Коузом в 30-ті роки в його
статті «Природа фірми». Вона була використана для пояснення існування таких
протилежних до ринку ієрархічних структур, як фірма.
Вчений пов’язував
утворення цих «острівців свідомості» з їх відносними перевагами в плані
економії на трансакційних витратах. Специфіку функціонування фірми він
убачав у придушенні цінового механізму і заміні його системою внутрішнього
адміністративного контролю [2, с. 32]. Розвиваючи свою ідею в більш пізній
роботі 1960 року, американський економіст пише, що витрати «використання
ринкового механізму» виникають з необхідності «з’ясувати, з ким можна
здійснити операцію, вийти до контрагента зі своїми пропозиціями, провести
переговори, скласти контракт, переконатися в тому, що його умови прийнятні»
і т.д. Ринкові витрати складаються, таким чином, з витрат на проведення
переговорів і пошук інформації [3].
В рамках сучасної економічної теорії трансакційні витрати отримали
безліч тлумачень, інколи багатих на суперечності та розбіжності. Визначення
сутності феномену трансакційних витрат історично зумовлене існуванням двох
шкіл, двох підходів, які існують незалежно один від одного —
неоінституціоналізму і неокласичного. Розглянемо докладніше у табл. 1
трактування економічної категорії трансакційних витрат.
Таблиця 1
Альтернатива визначень трансакційних витрат
№ з/п

Вчені економісти

1.

Дж. Коммонс

2.

Д. Норт

3.

С. Малахов

4.

П. Мілгром, Д.
Робертс

5.

А. Алчіан

6.
7.

А. Олейник
К. Ерроу

8.

Т. Еггертсон

9.
10.
11.
12.

Дж. Стиглер
М.Дженсен,У.Меклінг
Й. Барцель
Г. Хансманн

13.

К. Далман

14.

Дж. Джоунс,
С. Хілл

15.

С. Чанг

16.
17.

Д. Ален
А. Е. Шастітко

18.

С. І. Архієреєв

Визначення трансакційних витрат
Витрати на відчуження та присвоєння прав власності і свобод, створених
суспільством [1].
Складаються з витрат оцінки корисних властивостей об’єкта обміну і витрат
забезпечення прав і примусу до їх дотримання [4].
Ціна, яку платить будь-яка економічна система за недосконалість власних
ринків [5].
Будь-які витрати, пов’язані з координацією та взаємодією економічних
суб’єктів [6]
Виникають, оскільки існують проблеми спілкування, обробки інформації,
дотримання умов договору, нечіткі визначення прав тощо [7].
Витрати, пов’язані з обміном та захистом правочинностей [8].
Витрати експлуатації економічної системи [9].
Витрати, що виникають за обміну індивідів правами власності на економічні
активи і забезпечення своїх прав на власність [10].
Інформаційні витрати [11].
Витрати моніторингу за поведінкою агента і витрат його самообмеження [12].
Витрати вимірювання якості товару [13].
Витрати колективного прийняття рішень [14].
Витрати збору і переробки інформації, витрати проведення переговорів і
прийняття рішень, витрати контролю і юридичного захисту виконання
контракту [15].
Витрати на переговори, моніторинг і виконання угод, які дозволяють
сторонам дійти згоди [16, с. 160].
Будь-які інституційні витрати, що виникають у будь-якій економіці, яку
організовано не за Вальрасом. У самому широкому сенсі слова, «трансакційні
витрати» складаються з тих витрат, існування яких неможливо собі уявити в
економіці Робінзона Крузо [17, с. 52].
Це витрати встановлення і забезпечення права власності [18].
Це цінність ресурсів, що витрачається на здійснення трансакцій [19].
Сукупність втрат, що виникають при обміні правами власності, й затрат,
спрямованих на зменшення цих втрат [20].
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Вважаємо, що найбільш точним визначенням трансакційних витрат є
трактування нобелівського лауреата О. Вільямсона – еквівалент тертя у
механічних системах. Він припускає, що ідеальних механізмів не буває, а
трансакційні витрати нагадують сили тертя, що гальмують економічні процеси і
у ринкових, і в ієрархічних системах [21].
Потрібно сказати, що ця категорія витрат – одна з найскладніших в
економічній теорії, і вона, безумовно, ширша, ніж просто різновид виробничих
витрат. Це ціле явище економічного життя, яке, як і тертя, зустрічається
повсюдно і визначає сутність і форми перебігу багатьох інших процесів і явищ.
З трансакційними витратами зустрічаються і підприємства, і домогосподарства,
і державні органи. У якій ролі не виступав би суб’єкт (продавця, споживача,
платника податків), йому не уникнути витрат ресурсів, пов’язаних з пошуком
інформації, контролем, вибором і прийняттям рішень.
Отже, під трансакційними витратами розуміють витрати взаємодії
суб’єктів економіки. Цей вид витрат включає використання будь-яких
необхідних ресурсів, які не направлені безпосередньо на виробництво
економічних благ, а забезпечують успішну реалізацію цього процесу.
Природно, що рівень трансакційних витрат визначається особливостями
здійснюваних операцій. Трансакції різняться тим, які вимоги вони ставлять до
обмежено раціональних економічних агентів і який простір залишають для їх
опортуністичної поведінки. Для кожного типу угод створюються спеціальні
координуючі та захисні механізми, що пом’якшують пов’язані з ними тертя і
втрати.
Трансакції (тобто типи взаємодії) можуть характеризуватися цілою
низкою ознак. Вони можуть бути:
1) загальними або специфічними (стосуватися стандартних чи достатньо
унікальних ресурсів);
2) швидкоплинними або тривалими, однократними або постійно
повторюваними;
3) слабо або сильно залежними від непередбачуваних майбутніх подій;
4) з легко- або важковимірними кінцевими результатами (допускають
більш-менш ефективний контроль за виконанням учасниками взятих на себе
зобов’язань);
5) автономними або тісно переплітатися з іншими операціями.
Зупинимося дещо докладніше на кожній з цих ознак.
1. Ступінь специфічності. Вперше протиставлення загальних і
спеціальних активів було проведено Г. Беккером для інвестицій в освіту і
виробничу підготовку. Загальним називається ресурс, який становить інтерес
для великої кількості виробників (в граничному випадку - для всіх). Його
ринкова цінність мало залежить від того, де він використовується.
Специфічним називається ресурс, який може знайти застосування лише у
конкретного виробника. Для всіх інших він представляє нульову цінність.
Ресурс може бути спеціальним не обов’язково по відношенню до одної фірми,
але і по відношенню до будь-якої однієї галузі, регіону, країни. Про міру
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специфічності можна судити по тому, наскільки скоротилася б цінність активу
при його використанні в іншому місці.
О. Вільямсон виділив чотири класи ресурсів з точки зору їхньої
спільності/специфічності. Приклад загального ресурсу серед фізичних активів –
бензин стандартної марки, специфічного – унікальне обладнання, зроблене за
індивідуальним замовленням (оскільки воно відповідає особливостям саме
фірми-замовника, для будь-якої іншої його цінність буде нижча). Приклад
загального людського капіталу – знання правил арифметики, приклад
спеціального – знання менеджером адміністративних особливостей та
управлінської культури тієї фірми, де він пропрацював багато років. Прикладом
специфічності місця розташування може служити зведення електростанції в
районі вуглевидобутку, що забезпечує економію транспортних витрат (вартість
електроенергії при перенесенні будівництва у будь-яке інше місце була б
вища). Деякі ресурси можуть також бути «призначеними» (dedicated) для
єдиного користувача не тому, що вони являють інтерес тільки для нього, а
тому, що в цей момент попит на них з боку інших користувачів відсутній
(наприклад, ними вже накопичений достатній запас потужностей цього типу).
Після того, як будь-який агент здійснив інвестиції у спеціальні активи,
його положення стає вразливим. Він виявляється «замкненим» в угоду зі своїм
нинішнім партнером. Так, як ні для кого іншого його спеціальні активи не
представляють особливої цінності, переривання ділових відносин з ним
означало б втрату капіталу. Тому угоди зі специфічними ресурсами вимагають,
як правило, продуманих, часом досить дорогих заходів щодо захисту інтересів
власників.
2. Ступінь регулярності і тривалості угод. Якщо угода одноразова і її
виконання займає короткий час, відносини будуть будуватися переважно на
безособовій, формалізованій основі (скажімо, з використанням типових
контрактів). Коли угоди між одними і тими ж партнерами повторюються
регулярно і / або їх виконання вимагає, щоб учасники знаходилися в
постійному тісному контакті, то тоді, кожен з них отримує можливість краще
дізнатися про іншого і почати повніше враховувати його інтереси. Їх відносини
набувають менш формальний, більш персоніфікований характер. Так, більшість
спірних питань між фірмою і найнятим на неї працівником вирішуються у
процесі особистого спілкування, без посилань на умови договору та залучення
будь-яких зовнішніх інстанцій. Це дозволяє уникати витрат, що виникають при
використанні таких формальних механізмів як суд, арбітраж або державні
регулюючі органи.
3. Ступінь невизначеності. Здатність економічних агентів передбачати
майбутнє обмежена. Коли угода є довготривалою, то на момент її укладання
може існувати велика невизначеність щодо того, в якому стані опиниться ринок
до моменту її завершення. Це має спонукати учасників до того, щоб складати
більш детальні контракти, які обумовлюють обов'язки сторін при настанні тих
чи інших можливих подій, або до того, щоб переносити конкретизацію багатьох
пунктів угоди на майбутнє, коли ситуація на ринку вже визначиться. Проте,
використання більш гнучких контрактів з численними відкритими позиціями
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вимагає додаткових заходів із захисту від несумлінної поведінки партнера, який
може відмовитися від своїх початкових намірів, переконавшись, що в нових
умовах це перестало бути для нього вигідним.
4. Ступінь вимірності характеристик угоди. Будь-який товар чи послуга це пучок властивостей. Кількість і якість одних благ легко піддаються
вимірюванню (приклад - торгівля зерном або нафтопродуктами), тоді як інших
- з величезними труднощами (отримання медичних або юридичних послуг).
Тому покупці нерідко змушені вдаватися до дорогої перевірки кількості та
якості придбаних ними важко вимірюваних благ.
5. Ступінь взаємозалежності угод. Угоди можуть бути автономними і
такими, що тісно переплітаються з іншими. Наприклад, рішення фірми
звукозапису про перехід до випуску лазерних дисків повинно бути пов’язане з
рішеннями фірм, що виготовляють відповідну звуковідтворюючу апаратуру.
Інакше воно просто не має сенсу. Чим сильніша залежність економічного
агента від рішень, прийнятих іншими агентами, тим більші він понесе витрати,
щоб скоординувати свої дії з діями інших суб’єктів і, щоб бути застрахованим
від несподіваних змін у планах.
Чим більш загальний, короткочасний, певний, контрольований і
автономний характер носить угода, тим більше підстав або взагалі обходитися
без її юридичного оформлення, або обмежуватися складанням найпростішого
типового контракту. І навпаки, чим більш спеціальний, довготривалий,
невизначений, важко вимірний і взаємопов'язаний характер контракту, тим
сильніші стимули до встановлення довготривалих відносин на формальній або
неформальній основі. Відповідно, рівень трансакційних витрат буде низьким
або високим.
Отже, введення в економічний аналіз поняття трансакційних витрат стало
великим теоретичним досягненням. Визнання не безкоштовного процесу
взаємодії між людьми дозволило абсолютно по-новому висвітлити природу
економічної реальності. Без поняття трансакційних витрат неможливо
зрозуміти як працює економічна система, продуктивно проаналізувати цілий
ряд проблем, що виникають в ній. Економіст, який ігнорує існування
трансакційних витрат, буде стикатися з такими ж труднощами при поясненні
економічної поведінки, з якими стикався б фізик, що ігнорує факт тертя при
описі руху фізичних об’єктів.
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3.17. МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ
ЛАКОФАРБОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ
Столяр Л.Г.
к.е.н., ст.викладач
Чернівецький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Облік витрат виробництва на підприємствах лакофарбової промисловості
розглядають як сукупність взаємопов’язаних послідовних, логічних,
розрахункових операцій і процедур формування інформації про витрати та
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собівартість виготовленої продукції.
Сучасна практика ведення обліку витрат виробництва та калькулювання
собівартості продукції ґрунтується на єдності завдань, які стоять перед обліком
витрат та калькулюванням собівартості. Ці дві існуючі взаємопов’язані системи
зобов’язані забезпечити своєчасне, повне, достовірне відображення фактичних
витрат, понесених на виробництво продукції, а також контроль за
використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів процесу
виробництва.
Відповідно, процес обліку витрат виробництва та калькулювання
собівартості продукції складається з двох етапів. Перш за все враховуються
витрати виробництва продукції, а на другому етапі формується собівартість
калькуляційної одиниці.
У наш час існують різні методи обліку витрат і калькулювання
собівартості продукції, які регламентовані нормативними документами, проте
саме визначення терміна «метод обліку» відсутнє.
У теорії бухгалтерського обліку визначено, що метод – це спосіб
організації практичного і теоретичного освоєння дійсності, зумовлений
закономірностями відповідного об’єкта. А метод бухгалтерського обліку
залежить від об’єктів, які відображаються та контролюються, а також від
поставлених перед обліком завдань та вимог.
В.Ф. Палій розрізняє методи обліку витрат і методи калькулювання.
Метод обліку витрат повинен характеризувати з необхідною повнотою та
деталізацією процес їх виникнення під час формування у конкретному
виробничому процесі. А метод калькулювання є сукупністю прийомів, які
використовують для розрахунку собівартості калькуляційної одиниці [1, с.196,
202]. Автор також визначає, що калькуляція – це тільки один з кінцевих
результатів обліку витрат виробництва. Отже певною мірою автор поєднує
методи обліку витрат з калькулюванням як кінцевим етапом обліку витрат
виробництва.
Ф.Ф. Бутинець розглядає облік витрат виробництва як єдиний процес,
який містить два етапи: облік витрат з організацією аналітичного обліку та
калькулювання собівартості. Під методом обліку витрат слід розуміти
сукупність способів відображення, групування та систематизації даних про
витрати, що забезпечують досягнення визначеної мети, вирішення конкретного
завдання. Метод калькулювання автор визначає як сукупність прийомів
розподілу витрат підприємства за калькуляційними статтями та віднесення їх
до об’єкта калькулювання [2, с.194].
У працях Л.В. Нападовської подається наступне визначення: метод обліку
затрат на виробництво продукції – це сукупність способів та прийомів, у
процесі яких здійснюється групування й розподіл виробничих затрат за
об’єктами калькулювання (носіями затрат) для обчислення собівартості
окремих видів продукції [3, с.156].
О.В. Лишиленко зараховує метод калькулювання до методів обліку
витрат, визначаючи його як сукупність аналітичного обліку витрат на
виробництво та економічних розрахунків з метою визначення собівартості
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продукції, робіт і послуг [4, с.191].
Слід зазначити, що методи обліку витрат визначаються технологічними
та організаційними особливостями процесу виробництва продукції і мають
відображати процес формування витрат в його конкретних умовах. При цьому
накопичення витрат має не тільки забезпечити обчислення собівартості
виробленої продукції, а й відповідати інтересам ефективного управління
виробництвом.
Залежно від об’єкта обліку виробничих витрат всі існуючі системи
розподіляються на основні методи: позамовний, попередільний, попроцесний.
Усі перераховані методи мають однакову мету – зібрати, а потім розподілити
між об’єктами обліку витрати. Залежно від повноти охоплення витрат
розрізняють два методи: за повними витратами і за неповними витратами;
залежно від оперативності обліку – нормативний та фактичний метод. Варто
зауважити, що єдиним нормативним документом, який регламентує порядок
використання методів обліку витрат у промисловості, є Методичні
рекомендації № 373. Крім окреслених вище методів, п. 545 Методичних
рекомендацій встановлюється можливість використання системи «директкостинг» [5, с. 218].
Проте, якщо звернутись до нормативних документів попередніх років,
зокрема Типового положення з планування, обліку і калькулювання
собівартості продукції, підприємствам пропонувалось використовувати тільки
нормативний, попередільний та позамовний методи. Методичні рекомендації з
формування собівартості продукції (робіт, послуг) № 47 визначали
використання промисловими підприємствами позамовного, попередільного
методу та зручного для управлінського обліку методу «директ-костинг». Отже,
на методичному рівні для потреб управлінського обліку пропонується п’ять
методів обліку витрат та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг),
зокрема позамовний, попередільний, попроцесний, нормативний та директкостинг.
Проведений аналіз спеціальної літератури з управлінського обліку
визначив, що пропонується більше двох десятків методів, що зумовлено
впливом зарубіжного досвіду, зокрема позамовний метод, індивідуальний
метод, позамовний метод, попередільний метод (напівфабрикатний,
безнапівфабрикатний), однопередільний метод, багатопередільний метод,
попроцесний метод, простий метод, нормативний метод, безнормативний
метод, стандарт-кост, директ-костинг. Проте різні тлумачення сутності цих
методів у науковій та спеціальній літературі не дають чіткого розмежування в
особливостях цих методів. Проведене дослідження засвідчило, що найбільш
пропонованими методами є позамовний, попроцесний або попередільний та
нормативний в зв’язку з пристосуванням даних методів до особливостей
технології виробництва. Така класифікація не відповідає принципу єдиної
ознаки, оскільки перших три методи пов’язані з технологією виробництва, а
нормативний – з оперативністю обліку та контролю витрат виробництва.
Деякі науковці класифікують методи обліку витрат:
1. Залежно від побудови системи рахунків: інтегрований, неінтегрований.
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Витрати на виробництво

Метод обліку фактичних витрат

Центри
обліку
витрат

Цехи,
дільниці,
бригади

Нормативний метод обліку

Елементи
витрат

Центри
відповідальності

За нормами
Місця
виникнення

Статті
собівартості

Зміни норм
Цехи,
дільниці,
бригади

Відхилення
від норм
Центри
відповідальності

Методи калькулювання

Позамовний

Попередільний

Попроцесний

Нормативний

Рис. 1. Взаємозв’язок методів та об’єктів обліку витрат на виробництво та методів калькулювання [1,с.202]
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика методів обліку витрат та їх застосування на
підприємствах лакофарбової промисловості
№ п/п

1

2

3

4

5

Метод

Позамовний метод

Попередільний
метод

Використання на ЛФП
Може
бути
використаний
при
виробництві
продукції
під
спецзамовлення незначними партіями,
зокрема від 5-10кг.
Використовується на підприємствах
відповідно до Методичних рекомендацій
№
373.
Виробництво
продукції
здійснюється в один етап без обробки
сировини на переділах та виготовлення
напівфабрикатів.

Попроцесний метод

Метод, що передбачає узагальнення витрат, пов’язаних з
виробництвом продукції (робіт, послуг) протягом звітного
періоду загалом по підприємству. Собівартість продукції
визначається діленням загальної суми виробничих витрат
понесених за певний проміжок часу на кількість одиниць
виготовленої продукції за цей час. Застосовують підприємства
добувної галузі та енергетики. Підприємства
мають
характеризуватись масовим виробництвом, нетривалим
виробничим циклом, незначними розмірами незавершеного
виробництва

Запропонований для використання на
підприємствах

Нормативний метод

Основний метод обліку витрат, який сприяє впровадженню
прогресивних норм витрат, дієвого контролю за рівнем витрат,
для виявлення резервів зниження собівартості продукції для
оперативного управління. Застосовується на підприємствах з
масовим та крупносерійним виробництвом, які виготовлюють
різну складну продукції. (машинобудування, швейне
виробництво, взуттєве, меблеве)

Окремі елементи методу можуть бути
на
підприємствах
застосовані
лакофарбової промисловості

Стандарт-кост

Окремий облік витрат стандартів (по нормах) і відхилень від
стандартів (від норм) і розглядається як один з інструментів
контролю витрати у системі управлінського обліку. Всі витрати
розраховуються до початку виробництва у кількісному і
вартісному виразах. Фактичні витрати збираються на
спеціальних рахунках. Різниця між фактичною і стандартною
собівартістю збираються на окремих рахунках.
Недоліками методу є важкість складання стандартів згідно з
технологічною картою та неможливість використання при
випуску різнорідної продукції

Можливе
використання
елементів
методу в частині виявлення відхилення
фактичних витрат від стандартних

6

Директ-костинг

7

Абзоршен-костинг
(система
обліку
повних витрат)

8

Характеристика
Об’єктом обліку і калькулювання є окреме індивідуальне
замовлення, контракт, проект або партія продукції, що
складається з ідентичних зразків, які проходять однаковий
технологічний процес виготовлення. Використовується в
індивідуальних та дрібносерійних виробництвах (суднобудівне,
меблеве, авіабудівництво)
Об’єктом обліку є окремий (самостійний) переділ. Суть методу
полягає в тому, що прямі витрати відображаються не за видами
продукції, а за переділами, незалежно від того що можуть
виготовлюватись продукція різних видів.
В метод рекомендація № 373 визначено можливість
використання попередільно напівфабрикатний варіант та
попередільно-нормативний метод обліку витрат

Метод АВС
(за
видами
діяльності)

Базується на обчислення собівартості тільки на основі прямих
(змінних) виробничих витрат та визначення маржинального
доходу, встановлення точки беззбитковості. Постійні витрати
вважаються витратами поточного періоду, і не відносяться на
собівартість продукції а прямо відносяться на результат
діяльності
Передбачає включення у собівартість всіх виробничих витрат
на її виготовлення. Прямі витрати належать до окремих
об’єктів калькулювання на підставі первинних документів,
непрямі витрати розподіляються за конкретними об’єктами
витрат пропорційно до бази розподілу
Метод пов’язаний з управлінням окремими господарськими
операціями, системою господарських операцій. Характерними
особливостями методу на основі діяльності є велика кількість
центрів витрат, розподіл непрямих витрат за видами діяльності
та розподіл їх між видами продукції. Всі операції та види
діяльності із застосуванням даного методу поділяються на
чотири групи: певний виріб; партія виробів; певний вид
продукції; операції та види діяльності на рівні підприємства.
Калькулювання на основі діяльності поділено на стадії:
ідентифікація та визначення видів діяльності; віднесення
витрат до видів діяльності; віднесення витрат на продукти
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Може
бути
застосований
управлінських цілях

в

Фактично є метод обліку витрат, що
16
визначений
нормами
П(С)БО
«Витрати»
Може
бути
застосований
для
підприємств,
що
мають
високотехнологічну
структуру
виробництва
та
виробляють
продукцію.
Більшість
різноманітну
підприємств досліджуваної галузі не
володіють такою ознакою. Крім того
недоліком даного методу є складність
розподілити всі операції на чотири
категорії

9

10

Метод JIT(точно в
час)

Передбачає відмову від виробництва крупними партіями і
створення безперервного та поточного, масового виробництва.
Мета методу - знищення зайвих витрат та ефективне
використання
виробничого
потенціалу
підприємства.
Виробничий облік перетворюється на систему управління
вартістю. Орієнтація обліку не на контроль за складськими
запасами і їх використання, а на можливі тенденції розвитку
виробничого процесу, підвищення якості

Може бути застосований для прийняття
управлінських
рішень
мінімізації
складських запасів

Метод
секцій

Характерний для країн, які дотримуються французької системи
обліку. Методологія обліку полягає в тому, що підприємство
поділяють на однорідні секції (цехи, відділи, служби),
розподіляють між цими секціями непрямі витрати, визначають
по кожній секції суму витрат, яку відносять на продукцію чи
замовлення, при виробництві яких були використані послуги
відповідної секції

Недоліком
методу
є
умовність
однорідних секцій і неможливість
абсолютно
точного
встановлення
одиниць роботи. Не характерний для
промисловості

однорідних

*Джерело: узагальнено на основі Методичних рекомендацій № 373, наукових праць та
дослідження діяльності лакофарбових підприємств

2. Залежно від способу накопичення інформації: нормативний та
безнормативний.
3. Залежно від повноти віднесення витрат: стандарт-кост, директ-кост,
повне поглинання [6].
Сутність інтегрованого методу полягає в застосуванні сукупності
бухгалтерських засобів, які використовують загальне введення даних для всіх
облікових завдань як для ведення фінансових результатів, так і для обліку
витрат. Неінтегрований метод обліку передбачає використання системи, у якій
рахунки витрат відокремлені від фінансових [6, с.85].
У сучасній ринковій економіці керівники та менеджери потребують
своєчасної та точної інформації для потреб управління. Інформація про
загальну суму витрат виробництва накопичується в підсистемі первинного та
фінансового обліку, а для визначення собівартості продукції (випуску та
окремої одиниці) передається в підсистему управлінського обліку.
В.Ф. Палій у своїх наукових працях виділяє два методи обліку витрат
(нормативний метод обліку та метод обліку фактичних затрат) та чотири
методи
калькулювання
(позамовний,
попроцесний,
попередільний,
нормативний) (рис. 1). Поділ витрат за об’єктами обліку й об’єктами
калькулювання дає змогу виділити самостійні методи обліку витрат, яківідмінні
від способів калькулювання, проте між ними існує тісний взаємозв’язок.
Існування різних методів обліку витрат зумовлено наявністю різних
управлінських цілей, що має бути враховано під час обґрунтування облікової
політики в частині витрат і собівартості [6, с.91].
Отже підприємства постають перед вибором методу, який стане
об’єктивною основою для визначення собівартості продукції, ціни,
рентабельності, окупності та прийняття ефективних управлінських рішень. В
табл. 1 наведена характеристика методів, що можуть бути застосовані на
підприємствах лакофарбової промисловості.
Після проведення дослідження особливостей лакофарбового виробництва
зроблено висновок, що на підприємствах застосовується в основному
попередільний метод, а в окремих випадках – позамовний. Лакофарбові
підприємства, як і будь-які інші промислові підприємства, мають право
самостійно обирати методи обліку витрат виробництва та калькулювання
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собівартості продукції. Проте на вибір одного з методів впливають наступні
чинники:
 галузева приналежність,
 технологія виробництва,
 асортимент продукції,
 індивідуальні особливості підприємств.
Отже, метод обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості є
логічним продовженням способу організації виробництва та обліку витрат
виробництва та встановленого порядку документообігу на кожному
підприємстві. У свою чергу, обраний метод (методи) та порядок його
застосування в кожному окремому підприємстві затверджується в Наказі про
облікову політику.
Позамовний метод використовується при обчисленні собівартості
продукції за окремими індивідуальними замовленнями (виробництво емалі
певного відтінку, наприклад бірюза у кількості 5-10 кг). На масовий потік
покладено виробництво емалей, фарб, грунтівок, мастик базових кольорів
(білий, чорний, червоний, жовтий, коричневий). Для визначення собівартості
цих видів продукції застосовується попередільний метод, використання якого
обумовлено Методрекомендаціями № 373, де визначено, що даний метод
застосовується для підприємств хімічної та нафтопереробної галузі
(лакофарбова промисловість відноситься до хімічної) [5]. Згідно з яким,
виробництво продукції проходить в декілька етапів, в результаті з одного
переділу виходить напівфабрикат, а в іншому з напівфабрикату виготовляється
продукція. Проте, хоч лакофарбова промисловість і є підгалуззю хімічної,
даний метод не може бути застосовуваний для обліку витрат. Процес
виробництва лакофарбової продукції не можна розподілити на окремі переділи,
в результаті проходження кожного з яких утворюється напівфабрикат
завершеного вигляду.
На вибір методу обліку витрат та калькулювання на лакофарбових
підприємствах впливають організаційно-технологічні особливості процесу
виробництва, якості вхідної сировини тощо (табл. 2).
Проведене дослідження засвідчило, що в процесі простого виробництва
готова продукція у закритих апаратах з обмеженим часом виготовлення. Крім
того, після завершення технологічного процесу відсутні відходи виробництва,
супутня продукція, залишки незавершеного виробництва, проте може бути
незначний виправний брак.
На наш погляд, беручи до уваги наведені фактори, для підприємств
лакофарбової промисловості доцільно використовувати попроцесний метод. В
окремих випадках, коли випускається продукція невеликими партіями під
індивідуальне спецзамовлення або продукція дослідного зразка в дослідних
виробництвах, доцільно застосовувати позамовний метод.
Підтвердження такої думки знаходимо в працях зарубіжних вченихекономістів. Так, К. Друрі зазначає: «Система попроцесной калькуляции затрат
на производство используется в отраслях промышленности с серийным
выпуском изделий, когда одинаковые изделия проходят в определенной
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последовательности через все этапы производства, называемые процессами,
например в химической, цементной, нефтеперерабатывающей, лакокрасочной и
текстильной промышленности» [7, с. 179].
Таблиця 2
Фактори впливу на вибір методу обліку витрат та калькулювання на
підприємствах лакофарбової промисловості
Фактори
Галузь

Хімічна

Технологія виробництва

Просте виробництво

Тип виробництва

Індивідуальний та масовий

Готова продукція

Незначна номенклатура продукції:
лаки, фарби, емалі, грунтівки,
шпаклівки, мастики, розчинники

Стадії виробництва

Час виробництва

Незавершене
виробництво
Відходи виробництва,
Супутня продукція,

Брак у виробництві

Виробництво продукції відбувається
в закритих апаратах в 5 етапів

Обмежений в часі

Відсутнє, або незначні обсяги
незавершеного виробництва

Характеристика
Виробництво основної хімії (виробництво фарб та лаків)
В результаті з декількох видів сировини під дією електричної,
механічної та теплової енергії виготовлюється один продукт
Індивідуальний або одиничний тип виробництва на підприємствах
характерний для дослідного виробництва, або виробництва
продукції невеликим обсягом випуску тільки під приватні
замовлення, що не повторюється
Головною ознакою масового типу виробництва є виготовлення
великого обсягу однорідної продукції. Характерна незмінна
номенклатура продукції, що виготовляється, спеціалізація робочих
місць на виконанні однієї постійно закріпленої операції,
застосування спеціального обладнання та незначною тривалістю
виробничого циклу, висока механізація та автоматизація
виробничих процесів
Асортимент: продукція розчинена в водному середовищі та
продукція основна на органічному розчиннику. Широка кольорова
гамма. Можливість виробництва певного виду продукції в межах
2024 кольору.
Виготовлена
готова
продукція
може
бути
одночасно
напівфабрикатом, для виробництва іншого виду. Так на
виробництві лаку, лак – готова продукція для реалізації та лак, як
напівфабрикат для виробництва емалі
завантаження сировини;
приготування пігментної пасти (не є напівфабрикатом в зв’язку з
тим, що не всі компоненти завантажені та не відбувся процес
перетиру);
диспергування;
постановка на «тип» (перевірка на якість та добавка
потрібних компонентів );
подача на фасування, фільтрація та фасування.
Технологічний процес можна поділити на етапи: завантаження
сировини – 40 хв., змішування в дисольвері – 60-90 хв.,
диспергування – 5-6 год., фасування – 60 хв. Дані технологічні
показники розраховані на max завантаження апаратів. Процес
виробництва можна зупинити для визначення властивостей та
якостей продукту та внаслідок закінчення зміни при (двохзмінному
виробництві). Єдине, що рекомендується, процес диспергування
здійснювати за один етап
-

Відсутні
Продукція відсутня. Відповідно до
особливостей процесу змішування
відбувається в закритих апаратах
Відсутній, або незначний, якій
підлягає подальшій переробці, при
виробництві інших видів продукції
(мастики)

-

*Джерело: власні дослідження

І. Івакіна в своїй праці «Калькулювання витрат: сучасний погляд. Різні
витрати для різних цілей» визначає, що система попроцесної калькуляції
характерна для підприємств хімічної, нафтохімічної та текстильної
промисловості [8, с.35].
Ч.Т. Хорнгрен та Дж. Фостер визначають, що попроцесне калькулювання
(process-costing systems) знаходить застосування у виробництвах, що
виробляють масову однорідну продукцію [9, с. 330].
Однак Я.В. Соколов зазначає, що термін «process costing» перекладений
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як попроцесне калькулювання. Він застосовується в хімічній, нафтопереробній,
текстильній, лакофарбовій, цементній промисловості, тобто там, де під час
тривалого виробництва виробляється масова продукція, яка проходить через
декілька стадій обробки [9, с, 87].
Попроцесний метод також відомий під назвою «простий». У це поняття
вкладався нескладний зміст: описаний метод використовується, коли
розрахунок собівартості здійснюється шляхом ділення всіх витрат на загальну
кількість продукції за звітний місяць. Цей метод може використовуватися, коли
не виготовляються напівфабрикати, відсутні залишки незавершеного
виробництва, виробляється однорідна проста продукція [1, с.255]. Такої ж
думки дотримується С.А. Щенков. Він зазначає, що головна відмінність даного
методу – виробничі витрати звітного періоду повністю відносяться на
продукцію, що вироблена, відповідно, не існує розподілу між випуском та
незавершеним виробництвом [1, с.255].
А.Ш. Маргуліс визначив попроцесний метод та його особливості, такі як
обмеження щодо об’єктів калькулювання, що дозволяє узагальнювати витрати
за процесами та відносити їх на конкретний вид продукції, та відсутність
незавершеного виробництва [1, с.256].
На думку В.Ф. Палія, попроцесний метод може застосовуватись для
визначення собівартості продукції одного або декількох видів, яка проходить
один або декілька технологічних процесів, в яких не виготовляються
напівфабрикати, відсутнє незавершене виробництво [1, с.257].
Досліджуючи зарубіжний досвід, слід відзначити праці Т.П. Карпової, яка
підкреслює, що система попроцесної калькуляції собівартості використовується
в тих виробництвах, де серійно або масово виробляють однакову продукцію або
є неперервний процес виробництва. Собівартість одиниці виробу
розраховується діленням собівартості виробництва за певний період на
кількість виробів, що виготовлені за даний період [10, с.204].
Схему попроцесної калькуляції та обліковий процес накопичення витрат з
точки зору Т.П. Карпової можна розподілити на п’ять етапів:
1. Облік виробництва в натуральних та планово-облікових одиницях.
2. Облік випуску в натуральних або планово-облікових одиницях.
3. Сума облікових витрат за дебетом рахунку «Основне виробництво».
4. Підрахунок собівартості одиниці продукції.
5. Розподіл витрат між готовою продукцією та незавершеним
виробництвом на кінець періоду [10, с.213].
Крім того, в практиці застосовується три варіанти попроцесного методу
обліку витрат на виробництво: послідовний, паралельний та роздільний.
Послідовний варіант передбачає послідовне накопичення витрат разом з
передачею готової продукції одного переділу для обробки в подальшому
переділі. Вартість готового виробу переходить на рахунок готової продукції із
останнього цеху, де незавершене виробництво доводять до кінцевої продукції
підприємства [10, с.219].
Паралельний облік використовується тими підприємствами, де обробка
напівфабрикатів та сировини відбувається одночасно в декількох цехах,
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передбачених для випуску одного виробу або групи виробів. Роздільний метод
застосується в технологіях виробництва однорідних продуктів, що мають різні
процеси обробки [10, с.219].
Узагальнюючи вищевикладене, слід зазначити, що попроцесний метод
називають «простим» у зв’язку з простотою обрахунку собівартості продукції,
тому що всі виробничі витрати повністю відносяться на випущену продукцію.
Це можна пояснити тим, що виробництво лакофарбової продукції є простим
закритим процесом з коротким циклом виробництва, в якому поки всі
завантажені компоненти не стануть готовою продукцією і не відбудеться
фасування та переналагодження обладнання, завантажувати іншу партію
сировини неможливо. В такому виробництві вся готова продукція стає або
незавершеним виробництвом, або браком, тобто в одній партії продукції
відсутній поділ на готову продукцію, брак, напівфабрикат та незавершене
виробництво. Об’єкт витрат при використанні такого методу є одночасно і
об’єктом калькулювання.
Попроцесний метод обліку витрат на підприємствах лакофарбової
промисловості необхідно поділити на окремі складові:
1. Документування і облік прямих матеріальних
На кожну
витрат у процесі завантаження сировини,
партію
постановці на «ТИП», фасуванні готової продукції.
виготовленої
продукції
2. Документування та облік прямих витрат на оплату
(Емаль ПФпраці в процесі завантаження сировини,
115,
сіра партія
перемішуванні та приготуванні пігментної пасти,
№ 35)
фільтрації і фасуванні готової продукції.
3. Документування та облік загальновиробничих
витрат у цілому по цеху за місяць.
4. Розподіл загальновиробничих витрат за місяць.
5. Визначення витрат на виробництво за місяць
на кожну партію продукції.
6. Калькулювання виробничої собівартості продукції.
У свою чергу, витрати кожного цеху накопичуються за звітний період
(місяць) на окремих синтетичних рахунках третього порядку стосовно рахунку
23 «Виробництво». Прямі та непрямі витрати виробництва будуть
обліковуватись за статтями калькуляції, зокрема:
1. Сировина та основні матеріали.
2. Напівфабрикати куповані та власного виробництва.
3. Тара і тарні матеріали.
4. Допоміжні матеріали.
5. Послуги виробничого характеру сторонніх організацій.
6. Паливо й енергія.
7. Основна заробітна плата виробничих робітників.
8. Додаткова заробітна плата виробничих робітників.
9. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування.
10. Втрати від браку.
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11. Загальновиробничі витрати.
12. Виробнича собівартість.
Собівартість одиниці продукції на підприємствах, де виробляється один
вид продукції, не виникають запаси напівфабрикатів, відсутні залишки готової
продукції, визначається діленням всіх виробничих витрат на загальний обсяг
виготовленої продукції, або метод простої калькуляції. Для визначення повної
собівартості продукції, для потреб ціноутворення включаються такі статті, як
виробнича собівартість продукції, адміністративні витрати та витрати на збут.
Таблиця 3
Розрахунок повної собівартості одиниці продукції методом простої
двохступінчастої калькуляції
№
п/п

1.
2.

Стаття витрат

Сировина та основні матеріали, в т. ч. транспортнозаготівельні витрати
Напівфабрикати куповані та
власного виробництва

ЗагальОбсяг
на сума виготовлевитрат,
ної
грн.
продукції, кг

-

Тара і тарні матеріали

724,6

4.

Допоміжні матеріали
Послуги виробничого характеру сторонніх організацій
Паливо й енергія
Основна заробітна плата
виробничих робітників
Додаткова заробітна плата
виробничих робітників
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування

192,72

6.
7.
8.
9.

Повна
собівартість
одиниці
продукції
грн.

5762,96

3.
5.

Виробнича
собівартість
одиниці
продукції,
грн.

177,88
152,1
15,21
61,6

10.

Втрати від браку

-

11.

Загальновиробничі витрати

1767,94

12.

Виробнича собівартість

8855,01

13.

Адміністративні витрати

1417,87

1,97

14.

Витрати на збут

476,12

0,66

15.

Повна собівартість

10749

14,93

720

12,30

Для розрахунку повної собівартості необхідно застосовувати метод
простої двоступінчастої калькуляції, який складається з трьох етапів:
1. Розрахунок виробничої собівартості шляхом поділу всіх виробничих
витрат за місяць на кількість одиниць продукції, виготовленої за місяць.
147

2. Розподіл адміністративних та витрат на збут за звітний місяць на
кількість виробленої продукції за місяць.
3. Сумування та визначення повної собівартості одиниці продукції:
CП 

В В ВУ

ОВ ОВ

(1)

де СП – повна собівартість одиниці продукції;
ВВ – всього витрат на виробництво за звітний місяць;
ВУ – адміністративні витрати та витрати на збут за звітний місяць;
ОВ – обсяг виготовленої продукції за звітний місяць.
Наведемо порядок розрахунку повної собівартості на прикладі
виробництва емалі ПФ-115 на матеріалах ТДВ «Чернівецький хімзавод» (табл.
3).
Використання простої двоступінчастої калькуляції на практиці дає
можливість оцінити готову продукцію за фактичною виробничою собівартістю,
виділити адміністративні та збутові витрати виробництва, визначити їх рівень в
повній собівартості одиниці готової продукції.
Для визначення виробничої собівартості окремого виду виготовленої
продукції на підприємствах необхідно розподілити непрямі витрати, тобто
загальновиробничі. Для визначення повної собівартості розподілу підлягають
адміністративні та збутові витрати підприємства. Розподіл непрямих витрат є
досить трудомістким процесом, який пов’язаний з високим ступенем умовності
[3, с. 127]. Визначення повної собівартості для підприємств є важливим етапом,
оскільки на основі цієї собівартості визначають і розраховують ціни реалізації
та найнижчу ціну, рівень рентабельності. Розподіл непрямих витрат включає
наступні етапи:
1. Вибір об’єкта калькулювання, на який припадають витрати.
2. Вибір бази розподілу.
3. Розрахунок коефіцієнта розподілу.
4. Визначення непрямих витрат, що припадають на об’єкт
калькулювання.
Виділяють два методи розподілу непрямих витрат: спрощений метод
розподілу та двоступеневий процес розподілу [3, с. 128]. Перший з цих методів
передбачає розподіл всіх непрямих витрат на всі види продукції, що виготовляє
підприємство, незалежно від того, в якому виробничому підрозділі виготовлена
продукція. Цей метод досить простий в розрахунках і використовується для
розподілу загальновиробничих витрат (рис. 2).
Двоступеневий процес розподілу непрямих витрат характеризується тим,
що витрати на першому етапі розподіляються між виробничими підрозділами,
на другому – між дільницями, а надалі – за об’єктами калькулювання. За таким
методом розподілу при визначенні повної собівартості продукції
розподіляються адміністративні витрати та витрати на збут.
Загальновиробничі
витрати
на
лакофарбових
підприємствах
запропоновано узагальнювати на однойменному рахунку в розрізі субрахунків
(статей загальновиробничих витрат). Всі накопичені загальновиробничі витрати
у кінці місяця доцільно списувати на витрати виробництва без розподілу їх між
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рахунками, зокрема 90 «Собівартість реалізації». Отже, основним етапом у
розподілі загальновиробничих витрат є розподіл між виробленою продукцією
звітного періоду.
Витрати виробництва

Емаль

Прямі витрати

Непрямі витрати

Види лакофарбової
продукції

Розподіл залежно від
обраної бази

Грунтівка

Лак

Шпаклівка

Виробнича собівартість

Рис. 2. Розподіл непрямих витрат на підприємствах лакофарбової
промисловості на основі спрощеного методу
Перш ніж розподіляти витрати для підприємства, необхідно визначити та
обґрунтувати базу розподілу непрямих витрат. Під базою розподілу розуміють
таку характеристику виробничого процесу, зміна якої найбільшою мірою
впливає на зміну величини загальновиробничих витрат. При виборі бази
розподілу підприємства мають звертати увагу на те, що між зміною
загальновиробничих витрат і зміною бази розподілу може існувати пропорційна
залежність. При розподілі загальновиробничих витрат підприємства
лакофарбової промисловості можуть використовувати такі бази розподілу:
 основна заробітна плата виробничих робітників;
 години роботи основних виробничих робітників;
 машино-години;
 прямі витрати;
 прямі матеріальні витрати (вартість сировини та матеріалів);
 обсяг виробництва промислової продукції.
Методичними рекомендаціями № 373 визначено, що для хімічних
виробництв характерно розподіляти загальновиробничі витрати пропорційно до
суми основних витрат на переробку, які включають матеріальні витрати,
витрати на основну і додаткову заробітну плату, відрахування на соціальні
страхування, витрати на утримання й експлуатацію устаткування [5, с.183].
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Серед вчених-економістів відсутня єдина точка зору щодо методів
розподілу загальновиробничих витрат. Так, крім основних наведених баз,
виділяють такі як виручка від реалізації продукції, кількість машин і
устаткування; балансова вартість машин і обладнання; основні витрати.
Обираючи критерії щодо бази розподілу загальновиробничих витрат,
необхідно визначити, чи існує зв’язок між загальновиробничими витратами і
причинами, що впливають на них. Наприклад, чим більше годин працюватиме
устаткування, тим більші витрати електроенергії, що потім включатимуться до
складу загальновиробничих витрат і повинні бути розподілені на кожен об’єкт
калькулювання. Проведений аналіз статей загальновиробничих витрат
лакофарбових підприємств дав можливість дійти висновку, що статті
загальновиробничих витрат змінюються залежно від зміни обсягу виробництва
продукції або зміни кількості вхідної сировини, матеріалів.
Проте слід зауважити, що яким би чином не розподілялися витрати,
абсолютної точності у визначенні собівартості окремих видів продукції досягти
неможливо. Тому в організації обліку значна увага повинна приділятись
збільшенню питомої ваги саме прямих витрат.
Проведене дослідження обліку витрат на підприємствах лакофарбової
промисловості засвідчило, що за базу розподілу на більшості підприємств
досліджуваної галузі беруть прямі витрати, які містять: сировину і матеріали,
допоміжні матеріали, заробітну плату, відрахування на соціальні заходи та
паливо й енергію. Слід зауважити, що питома вага заробітної плати в
собівартості лакофарбової продукції складає 6%, а питома вага прямих
матеріальних витрат (сировина і матеріали, допоміжні матеріали, тара і тарні
матеріали) – 80-87%. Відповідно, результати дослідження доводять, що на
лакофарбових підприємствах доцільно розподіляти загальновиробничі витрати
прямо пропорційно прямим матеріальним витратам, у зв’язку з тим, що
загальновиробничі витрати знаходяться в прямій залежності від зміни цих
витрат.
У наш час актуальним при використанні попроцесного методу є
впровадження елементів нормативного методу визначення відхилення
фактичних витрат від діючих норм, а також виявлення зміни норм. У повному
обсязі застосування нормативного методу неможливе, проте раціональним є
поєднання окремих елементів нормативного методу з попроцесним, адаптуючи
його до технологічних особливостей виробництва на лакофарбових
підприємствах.
Застосування нормативного методу можна впровадити при визначенні
відхилень в частині норм та фактичних витрат прямих матеріальних витрат на
досліджуваних лакофарбових підприємствах. Інформація про відхилення
фактичного витрачання сировини від нормативів надасть змогу вчасно
отримувати інформацію та контролювати процес виробництва. У багатьох
випадках при визначенні прямих матеріальних витрат враховувались лише
фактичні витрати, не визначались норми завантаження, що призводило до
викривлення інформації. Як показали результати дослідження, на
підприємствах даному питанню не приділялась увага, працівники списували на
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Таблиця 4

№
п/
п

Вид
продукції

Випуск, тн.

Планова собівартість

виробнича
на 1тн.

на
випуск

повна
на 1тн.

на
випуск

Фактична собівартість по нормі

виробнича
на 1тн.

повна

на
випуск

на 1тн.

на
випуск

Фактична собівартість по
закладці

виробнича
на 1тн.

на
випуск

повна
на 1тн.

на
випуск

Відхилення
фактичної
виробничої
собівартості по
закладці
випуску від
(+,-)
факти
чної
плано собіва
вої
ртості
по
нормі

1

Емаль ПФ
сіра RAL
7004

0,74

9891,89

7320,00

11691,8

8652,00

9732,03

7201,70

11532,0

8533,70

9722,01

7194,29

11521,0

8525,55

-125,71

-7,41

2

Шпаклівка
автомобільна

1,004

18500,0
0

18574,0

20450,0

20531,8

18492,6

18566,6

20430,0

20511,7

18676,9

18751,6

20465,0

20547,6

177,61

184,96

3

Грунтівка
ГФ-021
сіра

4,08

9600,00

39168,0

11000,0

44880,0

9558,89

39000,7

10980,0

44798,6

9479,19

38675,0

10870,0

44349,8

-492,92

-325,19

Всього

5,82

37991,8

65062,0

43141,8

74063,8

37783,6

64768,6

42942,0

73844,0

37878,1

64620,9

42856,9

73423,1

-441,02

-147,64
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Причини відхилення

ЗВІТ
про витрати виробництва та собівартість лакофарбової продукції за жовтень 20__р.

Зменшення
кількості
Лаку ПФ060
внаслідок
погіршення
показників
в’язкості та
збільшення
витрат
розчинників
Збільшення
кількості
мікротальку
для
покращення
адгезії
Заміна
цирконійово
го бісеру
скляним
(дешевшим)

виробництво продукції фактичні витрати, не враховуючи норми та допустимі
відхилення від них.
Крім того, вважаємо за необхідне, для контролю за собівартістю
лакофарбової продукції та відображення планових, фактичних показників
витрат виробництва, для потреб управлінського персоналу складати внутрішню
звітність «Звіт про витрати виробництва та собівартість лакофарбової
продукції» (табл.4). Запропонований звіт відображає оперативну інформацію в
розрізі видів лакофарбової продукції, що виготовлена на відповідному
виробництві в звітному періоді (місяці) та розкриває основні показники:

найменування виготовленої продукції, фактичний випуск в тонах;

планову собівартість на одну тонну та на випуск, відповідно в
розрізі повної та виробничої собівартості;

фактичну собівартість продукції за нормами та фактичною
закладкою (на 1т та на випуск);

відхилення від планових показників та фактичних показників за
нормами;

причини відхилення.
Застосування запропонованої форми внутрішньої звітності забезпечить
своєчасне виявлення економії або навпаки, додаткових витрат, пов’язаних з
порушенням технології виробництва, неналежною якістю вхідної сировини,
заміною чи взаємозаміною сировини і матеріалів, а також дозволить виявляти
наднормативні прямі витрати та проаналізувати результати відхилень і
забезпечити ефективне управління витратами виробництва.
Дослідивши методи обліку витрат, які можуть використовувати
підприємства лакофарбової промисловості, робимо висновок, що кожний метод
має свої переваги та недоліки.
Проте, на нашу думку, найбільш доцільним для застосування на
лакофарбових підприємствах, у зв’язку з особливостями організації та
технології виробництва продукції і потреб управління щодо виробничих витрат
та собівартості готової продукції, є попроцесний метод обліку витрат з
елементами нормативного методу в частині обліку прямих матеріальних
витрат.
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3.18. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЛОГІСТИЧНИХ
ВИТРАТ НА ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
ЕКОНОМІКИ
Сумець О.М.
кандидат технічних наук, доцент
Харківський національний технічний університет сільського
господарства імені Петра Василенка
У Державній цільовій програмі розвитку села на період до 2015 р. [2]
зазначено, що аграрний сектор є одним із основних бюджетоутворюючих
секторів національної економіки, частка якого у зведеному бюджеті України за
останні роки становить 8–9 %, а також займає друге місце серед секторів
економіки у товарній структурі експорту.
Олійно-жирова галузь в аграрному секторі національної економіки на
сьогодні є однією з ключових. Вона має вельми стабільний розвиток, що робить
Україну лідером по виробництву та експорту соняшникової олії [1; 3; 7].
В умовах зростаючої конкуренції на ринку виробників соняшникової олії
зростає потреба в створенні та реалізації економічних можливостей для
підвищення ефективності й результативності функціонування підприємств
олійно-жирового підкомплексу та забезпеченні конкурентоспроможності їх
продукції. У роботах [5; 7] відзначено, що для максимальної реалізації
економічних можливостей розвитку олійно-жирової галузі та зміцнення її
позицій на міжнародних ринках необхідно вирішити низку проблем, пов’язаних
із раціональним нарощуванням сировинної бази та переробної сфери,
підвищенням ефективності їх функціонування, вдосконаленням регуляторної
політики держави.
На сьогодні одним із визнаних інструментів реалізації економічних
можливостей підприємств олійно-жирової галузі є логістика, ефективність якої
залежить від рівня організації обліку логістичних витрат на різних фазах
виробництва соняшникової олії – приймання й підготовки насіння соняшнику
до переробки, процесу безпосередньої переробки насіння в олію, пакування
олії, складування і відвантаження споживачам.

153

Логістичні витрати у структурі вартості товарів складають левову частку:
в різних галузях економіки вони коливаються в межах від 10 до 30% [6, с. 31].
Проведені у Великобританії дослідження виробничого циклу продукції,
включаючи її доставку кінцевому споживачеві, показали, що у вартості товару,
що потрапив до споживача, більше 70 % становлять витрати, що пов’язані зі
зберіганням, транспортуванням, упакуванням й іншими операціями, які
забезпечують просування матеріального потоку, тобто з безпосередніми
витратами на логістику [6, с. 39].
Досить висока частка витрат на логістику в кінцевій ціні товару вказує на
досить значні резерви покращення економічних показників суб'єктів
господарювання за рахунок мінімізації саме логістичних витрат [4].
Зважаючи на вище наведене можна зробити однозначний висновок, що
необхідність формування системи реєстрації, обліку та контролю логістичних
витрат на будь-якому підприємстві є нагальною необхідністю організації
ефективної його господарської діяльності й, зокрема логістичної.
У монографії [6, с. 159] автором запропонована до впровадження на
виробничих підприємствах система реєстрації, обліку та контролю логістичних
витрат (СРОКЛВ). У загальному плані структурно вона складається із трьох
підсистем (рис. 1):
ОЛВ

КОН

Заступник
директора з
логістики

СРОКЛВ
Бухгалтерія
БЛВ

– узагальнена інформація про витрати
Рис. 1. Взаємозв’язок підсистем СРОКЛВ (Джерело: [6, с. 159])
1) облікової, метою якої є реєстрація і облік логістичних витрат (ОЛВ) за
кожною виконаною логістичною активністю;
2) бюджетної, метою якої є формування бюджету логістичних витрат
(БЛВ) відповідно за центрами відповідальності на підприємстві;
3) контрольної, метою якої є безперервний контроль логістичних витрат
за процесами і функціями (КОН).
Реєстрація, облік і контроль логістичних витрат на підприємстві повинен
проводитися безпосередньо на місцях виконання логістичних операцій
(логістичних активностей – ЛА). Виконання цієї вимоги можливе за умови
належної ідентифікації місць виникнення й виконання ЛА, встановлення виду
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логістичних витрат, що необхідні для повної реалізації останніх у межах
логістичної системи підприємства.
Запровадженню до реалізації на підприємствах олійно-жирової галузі
СРОКЛВ повинен передувати підготовчий етап, що складається з таких видів робіт:
1. Складання карти переміщення матеріального потоку в межах
логістичної системи підприємства та її окремих ланках.
2. Встановлення місць виникнення ЛА і нанесення позначок на карті.
3. Опис ЛА та ідентифікація витрат, що несе логістична система
підприємства для виконання останніх.
4. Встановлення належності ЛА і відповідних їм витрат до підрозділу
служби (відділу) логістики підприємства.
5. Встановлення інформаційного зв'язку між підрозділами служби
логістики, службою логістики та бухгалтерією підприємства, організація
маршрутів передачі інформації про логістичні витрати.
Найскладнішими і відповідальними видами робіт підготовчого етапу є
перша, друга і третя. Їх виконання вимагає знання виробничого і
технологічного процесів підприємства та особливостей їх реалізації, розуміння
структури і специфіки функціонування логістичної системи, уміння
виокремлювати й ідентифікувати ЛА у виробничому і технологічному процесах
та встановлювати відповідність їм логістичних витрат.
Розглянемо приклад виконання першого, другого і третього видів робіт
підготовчого етапу для реально функціонуючого підприємства олійно-жирової
галузі.
З цією метою у якості базового підприємства було обрано
Приколотнянський олійно-екстракційний завод (ОЕЗ), що територіально
розташований у Харківській області. Виконаний аналіз виробничого процесу
отримання олії із соняшникового насіння на обраному олійно-екстракційному
заводі дозволив скласти карту організації переміщення матеріального потоку в
межах внутрішньовиробничої логістичної системи заводу (рис. 2) і зробити
позначки місць виникнення ЛА (на карті позначки зроблені цифрами 0, 1, 2, …
10). Встановлення місць виникнення ЛА дозволило ідентифікувати види
логістичних витрат, що утворюються у виробничому процесі заводу для
виконання останніх. Опис їх наведено в табл. 1.
У межах четвертого виду робіт підготовчого етапу виконується
встановлення належності ЛА і відповідних їм витрат до підрозділів служби
логістики заводу. Для полегшення процедури встановлення належності ЛА і
відповідних їм витрат до структурних підрозділів служби логістики
відповідальним виконавцям за реалізацію певного набору логістичних
активностей присвоюються номери шифру, наприклад І.А, …, ІІ.А, ІІ.В, ІІ.С,
…, і т.д. Шифрування виконувати обов’язково. Це потрібно для подальшої
автоматизації процесу передавання, накопичення та зберігання інформації про
логістичні витрати.
П’ятий вид роботи – встановлення інформаційного зв'язку між службою
логістики та бухгалтерією заводу, організація маршрутів передачі інформації про
логістичні витрати – по суті є проектувальним.
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Таблиця 1
Логістичні активності й витрати на їх виконання
Позначення
логістичної
активності
(див. рис. 2)
1

Опис логістичної активності

Група логістичних витрат
(шифр і зміст)

2

3

0

Приймання сировини (насіння соняшника) від
постачальника

ЛВ 0. Витрати на приймання сировини

0.1

Укладання договорів на постачання сировини

0.2

Закупівля сировини

0.3

Одержання й приймання сировини

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

Внутрішньозаводське переміщення
матеріальних потоків
Переміщення сировини з дільниці зважування
в пункт прийому і очищення сировини
Переміщення сміття з пункту прийому і
очищення сировини на склад зберігання
відходів виробництва
Переміщення сировини з пункту прийому і
очищення сировини на склад зберігання
сировини
Переміщення сировини з дільниці сушіння на
склад зберігання сировини
Переміщення сировини зі складу зберігання
сировини в цех виробництва олії
Переміщення формпресової ракушки з цеху
виробництва олії в цех екстракції
Переміщення відходів виробництва олії з
цеху виробництва олії (лузги) в цех
пресування лузги в брикети
Переміщення нерафінованої олії з цеху
виробництва олії в цех фільтрації
Переміщення фосфатидного концентрату з
цеху виробництва олії на склад готової
продукції
Переміщення шроту до елеватору шроту
Переміщення шроту з елеватору штоку на
дільницю відвантаження споживачам
Переміщення нерафінованої олії зі складу
готової продукції в цех рафінації
Переміщення рафінованої олії з цеху
рафінації на склад готової продукції
Переміщення рафінованої олії зі складу
готової продукції в цех фасування
Переміщення фосфатидного концентрату зі
складу готової продукції на дільницю
відвантаження споживачам
Переміщення рафінованої олії (нефасованої)
зі складу готової продукції на дільницю
відвантаження споживачам
Переміщення гідратованої олії зі складу
готової продукції на дільницю відвантаження
споживачам
Переміщення сирого лецитину до ротаційноплівочного апарату цеху виробництва олії для
отримання фосфатидного концентрату

1.19

Переміщення фасованої рафінованої олії на
дільницю відвантаження споживачам

1.20

Переміщення брикетів лузги з цеху
пресування на склад зберігання відходів
(лузги в брикетах)
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ЛВ 0.1. Витрати на укладання договорів на постачання
сировини
ЛВ 0.2. Витрати на закупівлю сировини
ЛВ 0.3. Витрати на одержання й приймання сировини
ЛВ 1. Витрати на переміщення матеріального потоку
ЛВ 1.1. Витрати на переміщення сировини з дільниці
зважування в пункт прийому і очищення сировини
ЛВ 1.2. Витрати на переміщення сміття з пункту
прийому і очищення сировини на склад зберігання
відходів виробництва
ЛВ 1.3. Витрати на переміщення сировини з пункту
прийому і очищення сировини на склад зберігання
сировини
ЛВ 1.4. Витрати на переміщення сировини з дільниці
сушіння на склад зберігання сировини
ЛВ 1.5. Витрати на переміщення сировини зі складу
зберігання сировини в цех виробництва олії
ЛВ 1.6. Витрати на переміщення форм пресової
ракушки з цеху виробництва олії в цех екстракції
ЛВ 1.7. Витрати на переміщення відходів виробництва
олії з цеху виробництва олії (лузги) в цех пресування
лузги в брикети
ЛВ 1.8. Витрати на переміщення нерафінованої олії з
цеху виробництва олії в цех фільтрації
ЛВ 1.9. Витрати на переміщення фосфатидного
концентрату з цеху виробництва олії на склад готової
продукції
ЛВ 1.10. Витрати на переміщення шроту до елеватору
шроту
ЛВ 1.11. Витрати на переміщення шроту з елеватору
штоку на дільницю відвантаження споживачам
ЛВ 1.12. Витрати на переміщення нерафінованої олії зі
складу готової продукції в цех рафінації
ЛВ 1.3. Витрати на переміщення рафінованої олії з
цеху рафінації на склад готової продукції
ЛВ 1.14. Витрати на переміщення рафінованої олії зі
складу готової продукції в цех фасування
ЛВ 1.15. Витрати на переміщення фосфатидного
концентрату зі складу готової продукції на дільницю
відвантаження споживачам
ЛВ 1.16. Витрати на переміщення рафінованої олії
(нефасованої) зі складу готової продукції на дільницю
відвантаження споживачам
ЛВ 1.17. Витрати на переміщення гідратованої олії зі
складу готової продукції на дільницю відвантаження
споживачам
ЛВ 1.18. Витрати на переміщення сирого лецитину до
ротаційно-плівочного апарату цеху виробництва олії
для отримання фосфатидного концентрату
ЛВ 1.19. Витрати на переміщення фасованої
рафінованої олії на дільницю відвантаження
споживачам
ЛВ 1.20. Витрати на переміщення брикетів лузги з
цеху пресування на склад зберігання відходів (лузги в
брикетах)

Продовження табл. 1
1

2

3

1.21

Переміщення лузги з цеху виробництва олії в
котельну заводу для спалювання

1.22

Переміщення лузги з цеху виробництва олії на
склад зберігання відходів виробництва

1.23
1.24
1.25
1.26
1.27

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3

Переміщення міцели з цеху
екстракції до установки дистиляції на подальшу
обробку
Переміщення олії екстракційної з установки
дистиляції до цеху гідратації
Переміщення нерафінованої олії з цеху
фільтрації до цеху гідратації
Переміщення олії гідратованої з цеху гідратації
в цех вакуумного сушіння
Переміщення олії гідратованої з цеху
вакуумного сушіння на склад готової продукції

Складування і утримання запасів
Складування сировини, управління запасами
сировини
Складування готової продукції, її зберігання
управління запасами готової продукції
Складування лузги в брикетах, їх зберігання,
управління запасами лузги в брикетах
Складування відходів виробництва, їх
зберігання, управління запасами відходів
виробництва
Складування, зберігання шроту на елеваторі
шроту, управління запасами шроту
Транспортування відходів на полігон твердих
відходів
Транспортування виробничих відходів на
полігон твердих відходів
Транспортування продуктів спалювання лузги
на полігон твердих відходів
Фасування олії
Фасування олії
Упакування олії
Зберігання олії

Відвантаження готової продукції
Оформлення документів на відправлення
готової продукції замовникам
Завантаження транспорту
Відправлення готової продукції замовникам

6

Зберігання незавершеного виробництва

7

Інформаційний зв'язок

8

10.2

Оформлення й передача документації
Диспетчеризація пересування матеріального
потоку в межах логістичної системи заводу
Витрати на логістичне адміністрування
Добір, навчання, ротація, перепідготовка й
утримання персоналу, що приймає участь в
управлінні матеріально-технічними ресурсами
Управління службою логістики

10.3

Інформаційне забезпечення служби логістики

10.4

Збір і обробка документації

10.5

Організація логістичної діяльності

10.6

Інші операції, що пов’язані з управлінням
логістичної системою заводу

9
10
10.1
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ЛВ 1.21. Витрати на переміщення лузги з цеху
виробництва олії в котельну заводу для спалювання
ЛВ 1.22. Витрати на переміщення лузги з цеху
виробництва олії на склад зберігання відходів
виробництва
ЛВ 1.23. Витрати на переміщення міцели з цеху
екстракції до установки дистиляції на подальшу
обробку
ЛВ 1.24. Витрати на переміщення олії екстракційної з
установки дистиляції до цеху гідратації
ЛВ 1.25. Витрати на переміщення нерафінованої олії з
цеху фільтрації до цеху гідратації
ЛВ 1.26. Витрати на переміщення олії гідратованої з
цеху гідратації в цех вакуумного сушіння
ЛВ 1.27. Витрати на переміщення олії гідратованої з
цеху вакуумного сушіння на склад готової продукції
ЛВ 2. Витрати на складування сировини, зберігання і
управління запасами сировини
ЛВ 2.1. Складування сировини, управління запасами
сировини
ЛВ 2.2 Складування готової продукції, її зберігання,
управління запасами готової продукції
ЛВ 2.3 Складування лузги в брикетах, їх зберігання,
управління запасами лузги в брикетах
ЛВ 2.4 Складування відходів виробництва, їх
зберігання, управління запасами відходів виробництва
ЛВ 2.5 Складування, зберігання шроту на елеваторі
шроту, управління запасами шроту
ЛВ 3. Витрати на транспортування відходів на
полігон твердих відходів
ЛВ 3.1. Витрати на транспорту-вання виробничих
відходів на полігон твердих відходів
ЛВ 3.2. Витрати на транспорту-вання продуктів
спалювання лузги на полігон твердих відходів
ЛВ 4. Витрати на фасування олії
ЛВ 4.1. Витрати на фасування олії
ЛВ 4.2. Витрати на упакування олії
ЛВ 4.3. Витрати на зберігання олії

ЛВ 5. Витрати на відвантаження готової продукції
ЛВ 5.1. Витрати на оформлення документів на
відправлення готової продукції замовникам
ЛВ 5.2. Витрати на завантаження транспорту
ЛВ 5.3. Витрати на відправлення транспорту
ЛВ 6. Витрати на зберігання незавершеного
виробництва
ЛВ 7. Витрати на інформаційний зв'язок щодо
передавання інформації про пересування
матеріального потоку
ЛВ 8. Витрати на документообіг

ЛВ 9. Витрати на диспетчеризацію
ЛВ 10. Витрати на логістичне адміністрування
ЛВ 10.1. Витрати на добір, навчання, ротацію,
перепідготовку й утримання персоналу, що приймає
участь в управлінні матеріально-технічними ресурсами
ЛВ 10.2. Витрати на управління службою логістики
ЛВ 10.3 Витрати на інформаційне забезпечення
служби логістики
ЛВ 10. 4. Витрати на збір і обробку документації
ЛВ 10.5. Витрати на організацію логістичної діяльності
на заводі
ЛВ 10.6. Інші витрати, що пов’язані з управлінням
логістичною системою заводу
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Рис. 2. Карта організації переміщення матеріального потоку в межах
внутрішньовиробничої логістичної системи ОЕЗ із позначеннями місць виконання
логістичних активностей (Джерело: власна розробка автора)

Результатом її виконання є формалізація СРОКЛВ спочатку у вигляді аналогової
моделі, а потім – фізичної. Механізм функціонування СРОКЛВ на заводі
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наведено на рис. 3. Вся інформація про логістичні витрати на реалізацію ЛА у
визначені періоди заноситься у табл. 2, яка у режимі реального часу
передається в службу логістики заводу відповідальній особі й паралельно в
бухгалтерію заводу. Далі ця інформація аналізується і за необхідності
використовується для коригування плану логістичної діяльності заводу,
внесення змін у стратегію управління нею. Всі ці дії виконуються у межах
загальної стратегії заводу та у відповідності до його генеральної мети.
Логістичні витрати від здійснення ЛА
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управління
заводом

Реєстрація
Бухгалтерія
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діяльністю

Рис. 3. Аналогова модель функціонування системи реєстрації, обліку
та контролю логістичних витрат на заводі
(Джерело: власна розробка автора)

Таблиця 2
Карта обліку і контролю логістичних витрат
ЛА (шифр,
назва)
…
…
…

Центр
відповідальності
…
…
…

Логістичні
витрати
(шифр, назва)
…
…
…

Значення витрат за
Рекоменконтрольними датами, тис. грн
дації
за бюджетом
фактично
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Для ефективного здійснення управління логістичними витратами на
олійно-жировому заводі ключова роль повинна відводитися службі логістики
підприємства. Згідно з цією концепцією одним із завдань служби логістики
повинно бути обліковування, аналіз і контроль витрат на здійснення логістичної
діяльності заводу (див. пункт 3.3 типового положення [8, c. 197-198]).
Таким чином, відповідно до сформульованого завдання на службу
логістики заводу повинна бути покладена функція ведення реєстрації, обліку і
контролю логістичних витрат на виконання логістичних операцій, процесів.
Для менеджера з логістики в посадовій інструкції повинно бути вказано
завдання, спрямоване на реєстрацію, облік, оцінку, аналіз і контроль витрат, що
пов’язані з виконанням логістичних активностей.
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Отже, у представленому матеріалі сформульовано й змістовно описано
визначальний принцип організації та впровадження в практику діяльності
підприємств олійно-жирової галузі системи реєстрації, обліку та контролю
логістичних витрат. Даний принцип є загальним і може бути використаним для
налагодження управління логістичними витратами підприємствами інших
галузей економіки України.
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3.19. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВІДХОДІВ ТА ЇХ УТИЛІЗАЦІЇ ПРИ
ВИРОБНИЦТВІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ:
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ, КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ЗБОРУ
ІНФОРМАЦІЇ
Тимрієнко І.Ю.
к.е.н., доцент
Вінницький фінансово-економічний університет
На сьогоднішній день підприємства з виробництва та продажу
металопластикових конструкцій є досить новим явищем в економіці країни, і їх
число з кожним роком збільшується. Якщо ще кілька років тому говорити про
ринок металопластикових конструкцій України не доводилося, то за останні
кілька років він перетворився в один з найбільш конкурентних, насичених,
динамічних ринків України. Важливою складовою цього ринку є виробництво
та продаж ПВХ (полівінілхлорід) вікон і дверей. В цілому за минулий 2013рік
цей ринок виріс приблизно на 4 %, що відповідає загальному обсягу продажів
майже в шістдесят мільйонів квадратних метрів ПВХ вікон і дверей[6].
На сьогоднішній день виробники металопластикових вікон і дверей
перебувають у досить складній ситуації. З одного боку, падіння рівня
платоспроможності населення, з іншого - все зростаюча конкуренція серйозно
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ускладнює ведення бізнесу. Пошуки резервів зниження собівартості продукції і
підвищення рентабельності вимагають інформації про реальний рівень витрат,
про раціональність використання тих чи інших ресурсів у системі управління
витратами на виробництво і монтаж пластикових конструкцій. Вважаємо, що
поряд з даними про витрати сировини повинен здійснюватися детальний облік
відходів, що виникають при виробництві. Лише після підведення балансу втрат
у зв'язку з виникненням відходів з'являється можливість визначити розміри
витрат і розробити концепції раціонального використання відходів у
майбутньому.
До відходів на підприємствах з виробництва ПВХ - конструкцій
відносяться початкові відрізки профілів і профілі, що не відповідають вимогам
якості . Вони залишаються у внутрішньозаводському кругообігу матеріалів та
піддаються подрібненню на пластмасову крихту безпосередньо на
підприємстві, а одержана при цьому сировина додається в новий матеріал.
Відходи у вигляді пластмасових та металевих шматків від профілю, армування,
підвіконня, відливів, стружка ПВХ, шматки гуми тощо, які неможливо
переробити самостійно на підприємстві , продаються на сторону. Транспортна
упаковка й інші пакувальні матеріали відправляються на відповідні
підприємства з утилізації цих матеріалів. Відходи, що вимагають відповідно до
законодавства особливого контролю, відправляються на спеціальні
підприємства з переробки та утилізації цих відходів.
Таким чином, в процесі роботи підприємства з виробництва та монтажу
пластикових конструкцій виникає необхідність урахування нових об'єктів, що
виникають при випуску готової продукції - відходів виробництва. Оскільки при
цьому обов'язково виникає необхідність їх переробки або реалізації іншим
підприємствам, важливим є питання правильної класифікації відходів,
відображення цих об'єктів в бухгалтерському обліку, документальне
оформлення таких операцій.
Питання організації обліку відходів досліджені в роботах багатьох
вітчизняних економістів: О. Папінової, В.В. Пікінер, Т.М.Сторожук,
С.Г. Михалевич та ін. Але не всі розроблені теоретичні положення можуть
бути застосовані у виробництві пластикових конструкцій в силу технічних і
економічних особливостей і вимагають доопрацювань та адаптації в
конкретних умовах кожного підприємства.
Законодавство України у сфері поводження з відходами регламентує
роботи, які виконують спеціалісти підприємства - це інвентаризація,
паспортизація, нормування відходів. Крім того, поводження з відходами - це
аспект фінансового і податкового обліків , зокрема багато небезпечних відходів
є об'єктами для обчислення збору за розміщення відходів [3].
Виходячи з цього, для вирішення проблем, пов'язаних з обліком відходів
виробництва, слід організувати виконання певних робіт, зокрема:
• виявлення , ідентифікацію, класифікацію та паспортизацію відходів;
• нормування утворення відходів;
• поводження з відходами (утилізація або видалення);
• організацію обліку і контролю над утворенням відходів і поводження з
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ними.
Ці роботи, що виконуються в межах чинних законодавчих і нормативних
актів, є послідовними етапами, кожен з яких пов'язаний і обумовлений
попереднім.
Для організації цієї роботи може бути рекомендований наступний
схематичний план дій:
І . Виявлення, ідентифікація, класифікація та паспортизація відходів.
У процесі інвентаризації відходи мають буті ідентифіковані, тобто
зараховані до певних категорій і класифікаційних груп відповідно до
походження, стану, небезпеки для довкілля, здоров'я людини, можливості
утилізації чи знешкодження тощо.
Почнемо з ідентифікації терміну «відходи». Визначення поняття
«відходи» міститься в декількох нормативно-правових актах (табл. 1).
Положення (стандарти ) бухгалтерського обліку (далі - П (С)БО) не дають
визначення поняттю «відходи». Однак, виходячи з економічної суті відходів,
доцільно віднести їх до складу запасів підприємства, тому що частина з них
«утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської
діяльності», а частина «утримуються для споживання під час виробництва
продукції, виконання робіт і надання послуг, а також управління
підприємством» [8].
Таблиця 1
Зміст терміну «відходи» у нормативно-правових актах України
Назва нормативноправового акту

ЗУ «Про відходи» [3]

Класифікатор відходів
ДК 005-96 [1]

Державні санітарні
правила і норми № 29
ДСанПіН 2.2.7.029-99)
[2]

Зміст терміну «відходи»
Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що
утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також
товари (продукція), що повністю або частково втратили свої
споживчі властивості і не мають подальшого використання за
місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник
позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом
утилізації чи видалення
Відходи - будь-які речовини та предмети, утворювані у процесі
виробництва та життєдіяльності людини, внаслідок техногенних
чи природних катастроф, що не мають свого подальшого
призначення за місцем утворення і підлягають видаленню чи
переробці з метою забезпечення захисту навколишнього
середовища і здоров'я людей або з метою повторного їх
залучення у господарську діяльність як матеріально-сировинних
і енергетичних ресурсів, а також послуги, пов'язані з відходами
до промислових відходів відносяться відходи як сфер
виробництва, так і сфер споживання. Промислові відходи сфер
виробництва - побічні продукти, які отримані на всіх
технологічних етапах виробництва основного продукту і не
використовуються як вторинна сировина на даному
підприємстві. Відходи сфер споживання - це промисловий
продукт (об'єкт), непридатний для подальшого використання
(споживання).
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І тільки в Методичних рекомендаціях з формування собівартості
продукції (робіт, послуг) у промисловості [6] містяться визначення і
класифікація відходів для цілей бухгалтерського обліку. Так, згідно даних
рекомендації поділяють відходи підприємства на зворотні і безповоротні.
Зворотними відходами виробництва є залишки сировини, матеріалів,
напівфабрикатів та інших видів матеріальних цінностей, що утворилися в
процесі виробництва продукції (робіт, послуг), втратили повністю або частково
споживчі властивості початкового матеріалу (хімічні та фізичні) і в силу цього
використовуються з підвищеними витратами (зниженням виходу продукції) або
зовсім не використовуються за прямим призначенням [5].
Якщо ж відходи не можуть бути використані або реалізовані, вони
вважаються безповоротними. Безповоротними відходами вважаються відходи
сировини і матеріалів, які в процесі виробництва повністю втратили свої
корисні споживчі якості і не представляють цінності для підприємства: вони не
можуть надалі бути використані на самому підприємстві або реалізовані. Такі
відходи активом не визнають.
Відходи виробництва не треба плутати з браком. Брак у виробництві - це
продукція, напівфабрикати, деталі, вузли і роботи, які не відповідають за своєю
якістю встановленим стандартам або технічним умовам, їх неможливо
використовувати за своїм прямим призначенням або можна використовувати
тільки після додаткових витрат на виправлення. А відходи - це залишки
сировини або їх змінена форма, а не готової продукції.
З точки зору визнання відходів у бухгалтерському обліку необхідно
відмітити, що всі відходи відносяться до засобів підприємства, але не всі вони
є активами. Так, якщо відходи є зворотними, то від їх використання можна
одержати економічну вигоду. Безповоротні відходи не є активами, тому що не
представляють для підприємства цінності. Від них потрібно позбутися утилізувати, знищити, передати на переробку спеціальним підприємствам залежно від того, що необхідно зробити з такими відходами згідно з чинним
законодавством.
На відміну від зворотних відходів безповоротні відходи відображаються в
обліку лише в кількісному вираженні. У разі, якщо пряме віднесення
одержаних відходів на собівартість окремих виробів і замовлень ускладнено,
безповоротні відходи враховуються загальною масою по всій продукції, а
розподіл їх на окремі вироби здійснюється пропорційно випущеній кількості
продукції. Витрати на утилізацію цих відходів включаються до інших
операційних витрат [10].
Таким чином, зворотними відходами є тільки ті, від використання яких
можна отримати економічну вигоду, а якщо відходи не можуть бути
використані - вони вважаються безповоротними. Таким чином, одні й ті ж
відходи на одному підприємстві можуть бути безповоротними, а на іншому зворотними.
Форми паспортів відходів та інструкції щодо їх ведення розробляє
Мінприроди за участю інших зацікавлених центральних органів виконавчої
влади і затверджує їх за погодженням з Міністерством охорони здоров’я
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України (МОЗ). Форми паспортів відходів погоджуються на місцях − в
обласних держуправліннях охорони навколишнього природного середовища.
У зв'язку з інформаційними потребами конкретних користувачів виникає
необхідність у розробці науково-обґрунтованої класифікації відходів для
правильної організації їх бухгалтерського обліку. Це необхідно і для усунення
неоднозначного трактування напрямів їх обліку в різних галузях виробничої
сфери.
Аналіз нормативних документів та економічної літератури з даного
питання дозволив встановити, що в переважній більшості відходи
класифікуються за такими ознаками:

походженням;

видами виробництв;

агрегатному і фізичному стану;

небезпечним властивостям і ступеня шкідливого впливу на
навколишнє природне середовище;

по можливості використання.
Дослідження існуючих класифікацій відходів дозволяє зробити наступні
висновки:

відсутній комплексний підхід до об'єкта дослідження;

наявні з даного питання наукові роботи стосуються системи
управління і лише іноді - бухгалтерського обліку;

класифікації відходів не взаємопов'язані з інформаційними
потребами певних користувачів.
Отже, науково - обґрунтована класифікація відходів необхідна для
перебудови методики обліку відходів та витрат на утилізацію за новими
принципами з метою отримання повної та об'єктивної інформації для
користувачів різних рівнів. Вибір конкретних ознак, покладених в основу
класифікації відходів, залежить від специфіки діяльності підприємства, а також
від його стратегії і тактики. При цьому у своїй діяльності підприємству
доцільно використовувати ті класифікації, які не тільки найбільшою мірою
відповідають поставленим цілям і завданням, але і можуть бути реалізовані в
рамках системи бухгалтерського обліку, отже, визначають основні елементи
облікової політики в частині фінансового, управлінського та податкового
обліку. Класифікація дозволяє визначити шляхи подальшого руху відходів. На
її основі розробляються схеми централізованого збору, вивезення та переробки
промислових відходів для використання як вторинної сировини і для
запобігання їх негативного впливу на навколишнє середовище. У зв'язку з цим
пропонуємо класифікацію відходів, яка охоплює найбільш повний перелік її
ознак і може бути використана з метою організації обліку відходів і витрат на їх
утилізацію на підприємствах з виробництва та продажу конструкцій з ПВХ. У
табл. 2 наводиться пропонована класифікація відходів.
Проведене дослідження процесів підприємства, пов'язаних з
класифікацією відходів виробництва, дозволить правильно обґрунтувати,
розробити і застосовувати методику обліку названих об'єктів.
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Таблиця 2
Класифікація відходів виробництва для організації обліку на підприємствах з виробництва
та продажу конструкцій з ПВХ
Ознаки класифікації
1. За видами діяльності
2. За фазами та елементами
процесу, на яких утворилися
відходи

3.За найменуванням

4. За походженням

5. За фізичним станом
6. За класом небезпеки
7. За можливістю утилізації
на підприємстві

8.За сферою використання

Класифікаційні групи відходів
Для віднесення відходу до того чи іншого класу, необхідно перш за все визначити вид
економічної діяльності, за якої утворилися відходи згідно із Класифікатором видів
економічної діяльності (КВЕД) ДК 009:2010.
Згідно із Класифікатором відходів (КВ) ДК 005-96 або упаковки за ДК 016-97. Наприклад:
Відходи механооброблення [2521.2.1]
Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від
комбінованих процесів [2521.2.9]
Відходи кінцевої продукції виробництва пластин, листів, труб та профілів пластмасових
Найменування відходів наведено за чинними нормативними документами: обирають
відповідний термін з додатка А ДК 005-96 «Класифікатор відходів»., а для складних
відходів − з додатка Б до ДСТУ 3910-99 «Охорона природи. Поводження з відходами.
Класифікація відходів». Наприклад:
Стружка від оброблення склопластиків [2521.2.1.01]
Пил від оброблення склопластиків [2521.2.1.02
Матеріали пакувальні пластмасові зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені 7730.3.1.02]
1. Промислові відходи (пластмасові та металеві шматочки від профілю, армування,
підвіконня, відливів, стружка ПВХ, шматки гуми тощо)
1.2. Будівельні (монтажні) відходи (захисні плівки віконних профілів, транспортна
упаковка й інші пакувальні матеріали, профілі, що залишилися після демонтування
віконних конструкцій і дверей тощо)
Згідно Додатку 1 до пункту 3.5 Інструкції щодо заповнення
форми
державного статистичного спостереження N 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення,
оброблення та утилізацію відходів I-III класів небезпеки"
Клас небезпеки відходу визначається інформаційно-аналітичним шляхом і є компетенцією
обласного Державного управління охорони навколишнього природного середовища.
1. Які можна утилізувати
2. Які важко утилізувати
3. Які неможливо утилізувати
1. Невикористані відходи, що підлягають ліквідації
2.Відходи, що використовуються в якості сировини для виготовлення тих же або інших
видів основної продукції
3. Відходи, що використовуються в якості допоміжних матеріалів або для отримання
енергії
4. Відходи, що реалізуються за оплату стороннім організаціям і т.д.

9. По відношенню до
господарських процесів

1.Відходи на стадії придбання
2. Відходи на стадії виробництва
3. Відходи на стадії реалізації

10. По відношенню до
виробничих процесів

1. Відходи основного виробництва
2. Відходи допоміжного виробництва
3. Відходи обслуговуючого виробництва

11. За необхідністю
додаткової переробки до їх
повторного використання

1. Відходи, для яких існує можливість повторного використання без додаткової обробки
2. Відходи, для яких існує можливість повторного використання після додаткової обробки

14. За можливістю оцінки

1. Технологічні
2. Технічні
3. Організаційні
1. Відходи сировини і матеріалів.
2. Відходи напівфабрикатів
3. Відходи готової продукції.
4. Відходи товарів
1. Відходи, що підлягають грошовій оцінці
2.Відходи, що не мають грошову оцінку, але враховуються в кількісному вираженні

15. За способами оцінки

1. Відходи за ціною можливого використання.
2. Відходи за ціною реалізації

16. За джерелами
відшкодування

1. Собівартість продукції
2. Прибуток
3. Інші витрати

12. По причинами
виникнення

13. За об’єктом
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ІІ. Нормування відходів.
Сировинні відходи (зворотні і безповоротні) ділять на: нормативні заплановані відходи, без яких не обійтися при виготовленні продукції.
Кількість утворення таких відходів передбачає технологія виробництва
конкретного виду продукції. Якщо норми відходів не встановлені, але
фактично відходи є, технологічна служба підприємства повинна їх розробити ,
а керівник підприємства або особи, уповноважені на те керівництвом
(наприклад, головний технолог або головний інженер), - затвердити. Для
розробки залучають фахівців, контролюючих технологічний процес
(наприклад, технологів).
Норми відходів сировини, матеріалів, напівфабрикатів, утворених в
процесі виробництва продукції (виконання робіт), можуть передбачатися в
технологічних умовах (картах), кошторисі технологічного процесу або інших
аналогічних документах на виготовлення продукції, а також в технічній
документації на обладнання. Наднормативні - відходи, які перевищують норми,
встановлені технологією виробництва, утворюються через: порушення
технології виробництва, вимог нормативно-технічної документації на
виробниче обладнання, недостатньої кваліфікації робочих тощо.
ІІІ. Поводження з відходами (утилізація або видалення). Законом про
відходи [3] передбачено два альтернативних напрями поводження з відходами:
утилізація (використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних
ресурсів) та видалення (в основному шляхом захоронення та знищення або
знешкодження).
Для вирішення завдання обліку утилізації відходів необхідна система
інформаційного забезпечення, яка відповідала б сучасним вимогам і знаходила
відображення
в
системі
бухгалтерського
обліку
та
відповідної
звітності. Раціональна постановка обліку утилізації відходів дозволить
вирішити комплекс екологічних проблем, пов'язаних з діяльністю
підприємства. У цьому випадку центри збору відходів в структурних
підрозділах будуть одночасно бути і центрами обліку якості продукції, втрат
від браку виробництва і, відповідно, постановки обліку екологічних витрат.
Зібрана інформація знайде відображення у внутрішньофірмової звітності по
цих центрах і може використовуватися в управлінні для вирішення завдань з
різних напрямків діяльності підприємства та оптимізації її ефективності в
цілому.
IV. Організація обліку і контролю над утворенням відходів і поводження
з ними.
Ст. 26 Закону України "Про відходи" [3] передбачено ведення первинного
обліку відходів на підприємстві, який є одним із найбільш критичних
елементів, оскільки на його основі базуються усі звіти. Первинний облік у сфері
поводження із відходами повинен:
- забезпечувати прив'язку до конкретних дат та конкретного місця
(об'єкту) кількості та типів відходів, що утворюються, одержуються від інших
власників, утилізуються, передаються іншим власникам, тощо;
- базуватися на технологічних процесах.
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Таблиця 3
Організація облікових номенклатур за напрямом «Облік надходження, переробки та утилізації і відходів» (первинний облік)
Первинний облік
Складові характеристики
№

Облікова
номенклатура

якісні

кількісні

1

2

3

4

1

Одержані з виробництва
безповоротні
промислові відходи

• Від кого •
Кому • Дата •
Причина

•Кількість•

Причини
виникнення
факту
5
Облік наявності
та руху
матеріалів

Документи, в яких фіксуються факти
господарської діяльності
6
Прибутковий ордер (типова форма № М-4),
накладна-вимога на відпуск (внутрішнє
переміщення) матеріалів (типова форма № М-11),
матеріально-сировинний баланс виробництва
Прибутковий ордер (типова форма № М-4),
накладна-вимога на відпуск (внутрішнє
переміщення) матеріалів (типова форма № М-11),
облік відходів та пакувальних матеріалів і тари
(типова форма № 1-ВТ), матеріально-сировинний
баланс виробництва
Лімітно-забірна картка (типова форма № М8),облік відходів та пакувальних матеріалів і тари
(типова форма № 1-ВТ), картка складського обліку
матеріалів

Завдання, в яких
використовуються
інформаційні дані
7
Облік надходження та
відходів

2

Одержані з виробництва
поворотні промислові
відходи

• Від кого •
Кому • Дата •
Причина

•Кількість•
Сума

Облік наявності
та руху
матеріалів

3

Відпущені відходи для
переробки

• Від кого •
Кому • Дата •
Підстави

•Кількість•
Сума

Облік наявності
та руху
матеріалів

4

Витрачання в цеху для
потреб виробництва

• Хто • Для
чого • Дата •
Підстави

•Кількість• •
Сума

Облік витрат
виробництва

Матеріальний звіт (типова форма № М-19)

Облік утилізації
відходів

5

Видалення відходів

• Хто • Для
чого • Дата •
Підстави

•Кількість• •
Сума

Облік наявності
та руху
матеріалів

Договір про надання послуг з утилізації відходів,
акт утилізації відходів, облік відходів та
пакувальних матеріалів і тари (типова форма № 1ВТ

Облік утилізації
відходів

6

Реалізація відходів на
сторону

• Хто • Для
чого • Дата •
Підстави

•Кількість• •
Сума

Облік наявності
та руху
матеріалів

Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє
переміщення) матеріалів (типова форма № М-11),
облік відходів та пакувальних матеріалів і тари
(типова форма № 1-ВТ)

Облік утилізації
відходів
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Облік надходження
відходів

Облік утилізації
відходів

Згідно п.п. «Г» ст. 17 Закону про відходи суб'єкти господарської
діяльності у сфері поводження з відходами зобов'язані на основі матеріально сировинних балансів виробництва виявляти и вести первинний поточний облік
кількості, типу и складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться,
зберігаються , обробляються, утилізуються , знешкоджуються та видаляються і
подавати щодо них статистичну звітність у встановленому порядку. При цьому
первинний облік відходів підприємства ведуть відповідно до типових форм
первинної облікової документації з використанням технологічної, технічної
нормативної, планово- економічної, бухгалтерської та іншої документації. У
цих документах відображають дані по первинному обліку відходів, які
необхідні для заповнення форм державної статистичної звітності та ведення
паспорта відходів.
У таблиці 3 наведений перелік облікових номенклатур щодо операцій
первинного обліку відходів стосовно до особливостей діяльності підприємств з
виготовлення ПВХ-конструкцій.
З метою організації первинного обліку всіх видів відходів, які виникають
на підприємстві, Мінприроди розробило типову форму первинної облікової
документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» та
Інструкцію № 342 щодо її заповнення. Разом з тим вважаємо, що дана форма є
надто складною, оскільки містить необґрунтовану кількість класифікаторів, як
зовнішніх, так і внутрішніх. Навіть дозволи на розміщення та ліміти на
утворення та розміщення відходів мають меншу кількість класифікаційних
граф. Таким чином, зміст даної форми потребує удосконалення.
Таким чином, недотримання принципів обліку відходів може призвести
до спотворення результатів фінансово-господарської діяльності підприємства ,
до втрати частини інформації про запаси підприємства, до неефективності
процесів управління виробництвом тощо.
Напрямом подальших досліджень щодо обліку відходів та поводження з
ними є проблеми їх оцінки та облікового відображення відповідних операцій.
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РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
4.1. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ В УМОВАХ
ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Височина А.В.
аспірант кафедри банківської справи
ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Тихенко В.С.
аспірант кафедри управління
Сумський державний університет
Активізація глобалізаційних та інтеграційних процесів визначає
необхідність
виявлення
та
підтримання
на
високому
рівні
конкурентоспроможності країни, регіону чи конкретних підприємств, що, у
свою чергу, дозволяє кожному із суб’єктів, що належать до конкретного
ієрархічного рівня виступати повноправним учасником економічних відносин.
Слід відзначити, що в сучасних умовах особливо актуальним є дослідження
саме регіонального аспекту забезпечення конкурентоспроможності, оскільки
більшість регіонів України є дотаційними, неповністю використовують свої
можливості і тому не є самодостатніми суб’єктами економічної системи країни.
Одним з можливих шляхів вирішення означеної проблеми є адекватна оцінка
економічних можливостей конкретної території, тобто її економічного
потенціалу. Варто відзначити, що ідентифікація економічного потенціалу
регіону повинна враховувати головні тенденції розвитку держави та
наднаціональних економічних зв’язків. Важливість оцінки економічного
потенціалу території саме з позиції екологізації економіки обумовлена
активізацією уваги світової спільноти до проблеми забезпечення сталого
розвитку території, побудови соціально відповідального бізнесу в регіоні, у
рамках яких екологічний аспект є надзвичайно важливим, що і визначає
актуальність обраної теми.
Необхідно відмітити, що передумовою ефективної практичної
імплементації певної системи заходів є комплексна ідентифікація її
концептуальних засад, саме тому особливої актуальності набуває теоретичне
обґрунтування змісту, структури та значення економічного потенціалу регіону.
Варто зазначити, що активізація уваги науковців до розуміння сутності
категорії «потенціал», її компонентів та співвідношення з іншими поняттями в
економічній науці відбулася у 1970-80-х роках. Так, на сьогоднішній день
найбільш комплексним та узагальненими є визначення потенціалу як
«сукупності засобів, запасів та джерел, що є у наявності та можуть бути
використані для досягнення певної мети, вирішення деякого завдання, а також
можливості окремої особи, суспільства та держави в певній галузі» [3].
У свою чергу, в економічній науці досліджувана категорія набуває дещо
іншого значення, що обумовлює необхідність конкретизації її суті.
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Узагальнення підходів науковців до тлумачення змісту поняття «економічний
потенціал» наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Узагальнення наукових підходів до трактування сутності поняття
«економічний потенціал»
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Автор / джерело

Визначення

Економічний
потенціал
–
це
можливість
суб'єкта
використовувати виробничий потенціал для випуску продукції
в умовах впливу макро- і мікросередовища.
Економічний потенціал – це сукупність природних,
Плашенко
В.Я.,
економічних, виробничих, соціальних та організаційних
Мельник Л.Ю.,
факторів, що забезпечують потенційні можливості створення
Сюрко Ю.У. [8]
певної кількості споживчих вартостей.
Економічний потенціал – здатність господарської системи
засвоювати і переробляти народне багатство для задоволення
Россоха В.В. [11]
суспільних потреб або як сукупність економічних можливостей,
які має суспільство і які можуть бути використані для реалізації
конкретних соціально-економічних цілей і завдань.
Економічний потенціал – це сукупні можливості суспільства
Блонська В.І.,
формувати і максимально задовольняти потреби в товарах і
Нагірна С.Я. [1]
послугах на основі оптимального використання наявних
ресурсів в умовах конкретних соціально-економічних відносин.
Мельникова
В.І.,
Економічний потенціал – це кількісно-якісна характеристика
Мельникова
О.П.,
наявності й можливості використання всіх видів ресурсів, які
Сідлярук
Т.В.,
має держава для свого економічного та соціального прогресу та
Тур І.Ю.,
розвитку.
Шведова Г.М. [4]
Економічний потенціал – сукупна можливість народного
господарства в цілому і окремого економічного району держави
Новіков Ю.Н.,
створювати певну кількість споживчої вартості при заданому
Балабас З.Я. [7]
рівні розвитку виробничих сил суспільства і ефективності їх
використання.
Кіндзерський
Ю.В., Економічний потенціал – форма уособлення досягнутого рівня
Якубовський
М.М., виробничих сил та їх можливостей щодо подальшого
Галиця І.О та ін. [9]
зростання.
Економічний потенціал – це сукупна здатність економіки
регіону, її галузей, підприємств, господарств здійснювати
Азріліяна А.Н. [2]
виробничо-економічну діяльність, випускати продукцію,
товари, послуги, задовольняти запити населення, суспільні
потреби, забезпечувати розвиток виробництва і споживання.
Чевганова В.Я. [12]

На основі аналізу визначень, представлених у табл. 1, можна відмітити,
що найбільш популярним серед науковців є виробничий підхід до трактування
економічного потенціалу, за якого він визначається як здатність економічної
системи на певному етапі розвитку виробничих сил створювати споживчі блага
для задоволення потреб населення. Однак, такий підхід є дещо звуженим,
оскільки зводить спектр формування та реалізації економічного потенціалу
лише до виробничої сфери, тоді як виробничий потенціал виступає лише
окремим структурним компонентом економічного, а не заміщує його.
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У свою чергу, представники комплексного підходу дещо масштабніше
підходять до вирішення означеної термінологічної проблеми і характеризують
економічний потенціал як єдність економічних ресурсів, що знаходяться на
певній території, а також можливостей економічної системи поглинути та
ефективно використовувати наявні ресурси для досягнення цілей соціальноекономічного розвитку. Таким чином, у рамках даного підходу науковці
враховують матеріальну складову (наявні ресурси), нематеріальну складову
(існуючі можливості) та цільовий орієнтир (задоволення соціальноекономічних потреб), що формує цілісний, логічно завершений концептуальний
комплекс і дозволяє сформувати загальне уявлення про зміст поняття
«економічний потенціал».
Таким чином, пропонуємо визначати економічний потенціал регіону як
діалектичну єдність наявних на певній території економічних ресурсів, а також
здатності економічної системи їх повністю, своєчасно та ефективно
використовувати для забезпечення сталого розвитку території.
Однак, більш об’єктивно та комплексно оцінити сутнісні характеристики
досліджуваної категорії можна через призму ідентифікації її структурних
компонентів за різними класифікаційними ознаками.
Так, критичний огляд літературних джерел [5, 6, 7] дозволяє здійснити
структурування економічного потенціалу за наступними критеріями:

за видами економічних ресурсів виділяють природно-ресурсний,
трудовий, виробничо-технологічний, фінансовий, інноваційний, інформаційний
потенціал;

за сферою діяльності економічний потенціал можна поділити на
аграрний, промисловий, соціальний, фінансово-інвестиційний;

за напрямом використання розрізняють внутрішньо-економічний та
зовнішньоекономічний (експортний) потенціал.
Найбільш прийнятною у рамках даного дослідження є класифікація за
видами економічних ресурсів, оскільки саме даний підхід дозволяє чітко
визначити набір вхідних параметрів, які можуть бути використані для
кількісної оцінки економічного потенціалу відповідної території.
У зв’язку з цим, зупинимося більш детально на характеристиці кожного зі
структурних елементів класифікації за означеним критерієм.
Так, природно-ресурсний потенціал відображає сукупність фактично
наявних та таких, що можуть бути мобілізовані природних ресурсів, які вже
використовуються у процесі виробництва економічних благ чи можуть бути
залучені в господарський обіг за умови досягнення певного рівня соціальноекономічного розвитку.
Трудовий потенціал характеризує кількісні та якісні параметри оцінки
трудових ресурсів та динаміку і тенденції їх змін з переходом до нової стадії
соціально-економічного розвитку.
Виробничо-технологічний потенціал може бути визначений як сукупність
залучених до економічної діяльності засобів виробництва, можливості їх
розширення за умови підвищення ефективності та покращення рівня
технологічного розвитку.
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Інформаційний потенціал – реальні та перспективні інформаційні
ресурси, рівень розвитку інформаційних технологій, а також здатність
економічної системи щодо повної, своєчасної обробки інформаційного масиву
та ефективного використання інформаційних потоків для задоволення потреб
соціально-економічного розвитку.
Важливим структурним елементом економічного потенціалу є
інноваційний, оскільки він визначає динамічність розвитку системи, включає
досягнення прикладної та фундаментальної науки, дослідно-експериментальну
базу, нові технології, науково-технічні кадри високої кваліфікації тощо.
Варто відмітити, що в умовах екологізації економіки дещо змінюється і
ракурс дослідження та квантифікації економічного потенціалу території,
оскільки цільовим орієнтиром виступає не просто необхідність задоволення
соціально-економічних потреб суб’єктів регіону, а забезпечення саме його
сталого розвитку, тобто організації економічних відносин на засадах
паритетності економічних та екологічних цілей. Таким чином, кожен із
охарактеризованих видів економічних ресурсів має бути залучений до
економічних процесів у регіоні не лише з метою продукування максимального
обсягу валового регіонального продукту, а й з метою збереження цілісності
екосистеми території, раціонального природокористування та підвищення
еколого-економічної безпеки території і країни в цілому.
З'ясувавши сутнісні характеристики економічного потенціалу регіону та
його структур, доцільно перейти безпосередньо до ідентифікації алгоритму
його оцінки.
Так, на першому етапі необхідно здійснити акумуляцію масиву
статистичних даних, які будуть виступати основою для оцінки рівня
використання економічного потенціалу території.
З урахуванням доступності статистичної інформації пропонуємо
здійснювати оцінку економічного потенціалу адміністративно-територіальних
одиниць за показниками, представленими у табл. 2.
Представлені у табл. 2 показники найбільш повно та комплексно
відображають зміст економічного потенціалу. Слід відмітити, що у рамках
групи індикаторів, які характеризують природно-ресурсний потенціал було
відібрано не лише показники, що відображають достатність певного виду
природних ресурсів, зосереджених у межах окремої адміністративнотериторіальної одиниці, а й показники, які характеризують раціональність
використання природних ресурсів та стан екосистеми регіону, що є цілком
закономірно в умовах необхідності підвищення рівня екологізації економіки.
Разом з тим, включення окремих еколого-орієнтованих параметрів є
також виправданим і з позиції ресурсного підходу, адже загострення
екологічних проблем досить часто призводить до неефективності використання
природних ресурсів чи вибуття частини з них. У контексті забезпечення
екологізації економіки важливе значення також має група індикаторів, що
характеризує інформаційно-інноваційний потенціал, адже впровадження
новітніх технологій у виробництво, зокрема, спрямованих на більш економне
використання ресурсів, створення виробництв повного циклу, імплементації
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технологій ресайклінгу, утилізації виробничих відходів тощо дозволяють
підвищити ступінь стійкості екосистеми території та, відповідно, збільшити її
економічний потенціал.
Таблиця 2
Система показників оцінки економічного потенціалу регіону в умовах
екологізації економіки
№
п/п

Структурний елемент
економічного потенціалу

1

Природно-ресурсний
потенціал

2

Трудовий потенціал

3

Фінансовий потенціал

3

Фінансовий потенціал

4

Виробничий потенціал

5

Інформаційноінноваційний потенціал

Показники, що характеризують складові економічного потенціалу
сільськогосподарські угіддя, га;
відпрацьовано земель, тис. га;
заготівля ліквідної деревини, тис. куб. м.;
відношення загальної суми збитків, завданих лісовими пожежами до загальної
площі територій, що постраждали від лісових пожеж, тис. грн./га;
залишок балансових запасів твердих корисних копалин, тис. куб. м.;
запаси підземних прісних і мінеральних вод, тис. куб. м / добу;
забрано води з природних водних об'єктів, млн. кубометрів;
відношення загального обсягу утилізованих відходів І-ІІІ класів небезпеки до
обсягу утворених відходів, %.
рівень безробіття населення, %;
співвідношення найманих працівників підприємств, установ, організацій та
зайнятого населення за регіонами, % до загальної кількості зайнятих;
відносний показник динаміку руху працівників регіонів (відношення вибулих
до прийнятих працівників), %;
чисельність населення з вищою освітою, тис. осіб;
відношення загальної кількості осіб, які пройшли програми підготовки та
підвищення кваліфікації до облікової
кількості штатних працівників у регіоні, %;
кількість аспірантів та докторантів, осіб;
співвідношення попиту і пропозиції робочої сили у регіоні, %.
доходи місцевих бюджетів, млн. грн.;
обсяг міжбюджетних трансфертів до місцевого бюджету, млн. грн.;
обсяг боргових зобов’язань органів місцевого самоврядування, млн. грн.;
сукупні ресурси домогосподарств за вирахуванням їх грошових витрат, млн.
грн.;
чистий прибуток підприємств регіону, млн. грн.;
кредити, надані нефінансовим корпораціям та іншим фінансовим корпораціям
регіону, млн. грн.
вартість основних засобів підприємств регіону, млн. грн.;
рівень зносу основних засобів підприємств регіону, %;
обсяг капітальних інвестицій в регіоні, млн. грн.
обсяг реалізованих послуг у сфері інформатизації, млн. грн.;
обсяг реалізованих послуг у сфері дослідження і розробки, млн. грн.;
обсяг реалізованих послуг у сфері технічних випробувань та досліджень,
млн. грн.;
відношення кількості організацій, які виконують наукові та науково-технічні
роботи до загальної кількості підприємств та організацій регіону, %;
відношення кількості працівників наукових організацій до загальної
чисельності найманих робітників регіону, %;
фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт,
млн. грн.;
частка підприємств, що займаються інноваційною діяльність у загальній
структурі підприємств регіону, %;
частка підприємств, які використовують передові технології у загальній
структурі підприємств регіону, %;
частка підприємств, у яких використані
раціоналізаторські пропозиції у загальній структурі підприємств регіону, %;
кількість усіх використаних у діяльності підприємства винаходів, корисних
моделей і промислових зразків, од.
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Враховуючи той факт, що статистичні показники, які входять до складу
відібраного статистичного масиву (табл. 2) мають різні одиниці виміру, з метою
приведення їх до співставного вигляду доцільно провести їх нормалізацію.
Нормалізація показників буде поводитися за різними формулами для
стимуляторів (показників, зростання яких позитивно відзначається на рівні
економічного потенціалу регіону) та дестимуляторів (індикаторів, що мають
негативний вплив на результативний параметр).
Так, відповідно до Методики розрахунку інтегральних регіональних
індексів економічного розвитку [10] нормалізацію показників-стимуляторів
доцільно проводити за формулою:
nij 

kij  mink ij 
j

(1)

maxkij   minkij 
j

j

У свою чергу, нормалізацію показників-дестимуляторів необхідно
проводити за формулою:
nij 

maxk ij  k ij
j

maxk ij  mink ij 

(2)

j

j

де nij – нормалізоване значення i-го регіону в розрізі j-го показника;
kij – абсолютне значення i-го регіону в розрізі j-го показника;
minkij  – мінімальне значення на множині регіонів за кожним і-им
j

показником;
maxkij  – максимальне значення на множині регіонів за кожним і-им
j

показником.
Після проведення нормалізації статистичних даних, на наступному етапі
відбувається формування еталонного вектору, який буде виступати основою
для визначення показника використання економічного потенціалу регіону.
Виходячи з цього, в межах досліджуваного науково-методичного підходу
запропоновано наступний алгоритм ідентифікації еталонного значення:
3.1 Визначення зваженого середньо геометричного
G( X j )  e

1
T

T

 ln( xi 1)
i 1

T

1

 1   (nij  1) T  1,

(3)

i 1

де G ( X j ) – зважене середньо геометричне в розрізі j-го показника;
Т – загальна кількість регіонів, що розглядаються;
...

 ... – добуток показників.
i 1

3.2 Визначення середньоквадратичного
середньо геометричного:
1 T
(nij  G ( X j )) 2

T i 1

G ( X j ) 

відхилення

від

зваженого
(4)

3.3 Визначення еталонного значення ( e j ):
e j  maxnij  G ( X j )
i
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(5)

Вибір саме даного математичного інструментарію обумовлений
можливістю з його допомогою врахувати: мінливість вхідної інформації, яка
використовується; весь спектр альтернативних значень факторних ознак в
межах кожного регіону; умову невизначеності, тобто відсутність або
неврахування окремих даних в процесі оцінки.
Проводячи економічну інтерпретацію еталону, справедливо зауважити,
що ним не виступає найбільший/найменший показних з усіх існуючих в
сукупності, а є значення, яке враховує потенціал недосяжності будь-яким
суб’єктом граничного максимального/мінімального значення.
На четвертому етапі відбувається визначення економічного потенціалу
певної території ( EPi ), як відхилення від еталонного значення, тобто фактично
проводиться ідентифікація рівня використання конкретним регіоном його
економічних ресурсів. Формалізацію даного етапу здійснено зо формулою:
EPi 

nij
ej

 100

(6)

На п’ятому етапі реалізації науково-методичного підходу до оцінки
економічного потенціалу регіонів, актуальності набуває проведення якісної
інтерпретація кількісної оцінки економічного потенціалу. Тобто, відбувається
градація регіонів на певні групи в залежності від показника використання їх
економічного потенціалу. Якісну характеристику економічного потенціалу
регіонів та межі кожної з груп запропоновано визначати наступним чином:
maxEPi   minEPi  
i
i
;

4


 maxEPi   minEPi  maxEPi   minEPi  
i
i
;
низький рівень –  i
; i

2
4




EPi ;
 мінімальний рівень – min
i
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i
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i
високий рівень –  i
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i
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 середній рівень – 




(7)





Таким чином, на завершальному етапі відбувається градація регіонів за
формулою (7), а усі досліджувані регіони будуть розподілені на чотири групи за
критерієм потрапляння розрахункового показника рівня використання
економічного потенціалу території (формула (6)) до одного з приведених вище
діапазонів.
Градація регіонів за критерієм використання економічного потенціалу в
умовах екологізації економіки, здійснена на основі розробленого науковометодичного підходу, має важливе практичне значення у контексті підвищення
ефективності управління регіональним розвитком, адже виважена та адекватна
оцінка економічного потенціалу є основою для прийняття адекватних
управлінських рішень, а ранжування регіонів дозволяє визначити ті
адміністративно-територіальні утворення, які першочергово потребують
176

державної підтримки і на виведення з кризи яких мають бути спрямовані
національні програми нівелювання диспропорцій регіонального розвитку.
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4.2. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИАГНОСТИКИ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Гордієнко Н.І.
к.е.н., професор
Гордієнко Т.В.
к.е.н., асистент
Харківський національний університет міського господарства
ім. О.М. Бекетова
Об'єктивно необхідним в умовах системної перебудови економіки
України у напрямі її адаптації до світових стандартів корпоративного
управління є створення ефективної системи економічної безпеки
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підприємства,
яка
б
стимулювала
збільшення
результативності
підприємницької діяльності для забезпечення максимізації добробуту власників
та гармонізації корпоративних відносин.
Результат діяльності підприємства проявляється по-різному залежно від
цілей, які ставлять перед собою зацікавлені суб’єкти виробничих та фінансових
відносин. Так, для держави це повна і своєчасна сплата податків, задоволення
потреб суспільства у продукції підприємства, забезпечення екологічних норм у
виробництві та ін. Загальна мета діяльності підприємства охоплює
забезпечення сталого та стабільного розвитку, оптимізацію бізнес-процесів,
ефективне використання ресурсів. У свою чергу, очікуваннями акціонерів є
підвищення вартості підприємства, зростання вартості акцій, рефінансування
ресурсів на відтворення і розвиток виробництва, зростання виплат дивідендів.
Для працівників підприємства цілями є підвищення рівня заробітної плати і
премій, можливість професійного зростання, покращення соціально-побутових
умов праці. З позиції кредиторів і покупців цілями фінансових відносин є
стабільність обсягів виробництва, сталість діяльності, своєчасність розрахунків
за реалізовану продукцію (роботи, товари, послуги) та отримані матеріальні
цінності, своєчасність розрахунків за отримані позики. Інвестори вважають
своїми цілями одержання прибутків від вкладених інвестицій та досягнення
позитивного соціального ефекту, а страхові компанії прагнуть до зниження
ризиків виробництва і збуту та підвищення безпеки бізнесу.
Мета діяльності акціонерного товариства пов’язана з результатом, який
необхідно одержати для її досягнення. Загальна мета об’єднує суспільну мету,
яка проявляється у необхідності задовольнити потреби суспільства у продукції
та мету для власників, яка спрямована на підвищення їхнього добробуту і
досягається шляхом підвищення вартості підприємства.
Діагностика економічної безпеки акціонерного товариства є вихідним
етапом управління економічною безпекою, де виявляються первинні негативні
ознаки кризи результату або ступеня реалізації стратегії розвитку, які є
наслідком неефективного використання матеріально-технічних, фінансових і
трудових ресурсів, недотримання внутрішньої концепції розвитку. На цьому
етапі важливо виявляти і фіксувати тривожні тенденції зміни показника
результативності діяльності (вартості підприємства) та зіставляти їх з
очікуваними обґрунтованими показниками вартості підприємства, які
задовольняють власників та вищій виконавчий орган управління, або з
вартістю, що склалася на фондовому ринку.
Уповільнення
темпів
зростання
узагальнюючого
показника
результативності діяльності (вартості підприємства) є ознакою зародження
кризових явищ, ігнорування цих негативних тенденцій може призвести до
поглиблення кризи, тобто виникнення неплатоспроможності, і, як наслідок, до
банкрутства.
Важливим аспектом досліджень в напряму створення системи
економічної безпеки підприємства є оцінювання рівня економічної безпеки та
обґрунтування критерію оцінки, тобто індикатора за допомогою якого можна
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визначити рівень впливу загроз та розробляти відповідні заходи, спрямовані на
їх усунення.
Поширеною думкою серед зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як
І.А. Бланк, Б. Коласс, С.В. Мочерний, Г.М. Григорян, В.М. Гриньова, Г.С.
Волинський, Д.В. Валовий, Л.Г. Мельник, Р. Піндайк, Д. Рубінфельд, М.М.
Чепурін, І.Т. Балабанов, А. Маршалл, Г. Мюрдаль, Дж. Р. Хікс, І.М.
Герчикова, А.В. Крушевський та інші є те, що у системі показників оцінки
соціально-економічної ефективності прибуток є найважливішим джерелом
формування фінансових ресурсів акціонерних товариств, головною метою
підприємницької діяльності.
Прибуток, як певна міра підприємницького ризику віддзеркалює ризик
можливої втрати інвестованого капіталу він нерозривно пов'язаний з
вартістю акціонерного капіталу та є важливим фактором його зростання, прямо
залежить від ефективності роботи усіх учасників системи корпоративного
управління.
В сучасних умовах розповсюдженим підходом визнаним зарубіжними й
вітчизняними науковцями та практиками є вартісно-орієнтоване управління.
Незважаючи на чисельність наукових праць відомих вчених, присвячених
управлінню вартістю, зокрема І. Ансоффа, Р. Брейлі, Ю. Бригхема, С.В.
Волдайцева, А. Вортхінгтона, В.В. Гусєва, А. Дамодарана, Р.В. Кащеева, Дж.
Мартіна, О.Г. Мендрула, Ф. Модильяні, Т.В. Момот, М. Міллера, І.М.
Писаревського, І.В. Пономарьова, А.В. Птицина, А. Раппапорта, Дж.Роша, Л.С.
Ситнік, Т.С. Томоля, О. М. Тищенка, О. Тіма, М.А. Йохна, М.Г. Чумаченка,
О.Н. Щербакової та ін., невирішеними залишаються багато питань, серед яких:
неоднозначність критеріїв оцінки вартості, брак адаптованих до реалій України
моделей управління вартістю акціонерних компаній.
Як комплексний критерій оцінки економічної безпеки діяльності
акціонерного товариства нами пропонується показник, розрахований на основі
формули EVA, що базується на принципі «максимального добробуту
акціонерів», як основної мети діяльності й концепції економічного прибутку,
що позв’язують фінансовий добробут акціонерів із прибутками акціонерного
товариства і сприяють реалізації політики зростання його ринкової вартості.
Визначити ринкову вартість акціонерного товариства за оригінальною
формулою EVA в сучасних умовах нема можливості із-за нерозвинутого
фондового ринку України. Тобто бракує інформації про вартість акціонерного
капіталу, яка розраховується шляхом підсумовування безризикової норми
доходності, складається з реальної процентної ставки та очікуваної інфляції й
додаткової премії за ризик, що включає Be- бета - коефіцієнт (критерій рівня
відносного системного ризику, що пов'язаний з придбанням конкретних акцій).
У зв’язку з цим, пропонується визначати тенденції зміни вартості за
допомогою мультиплікатора вартості підприємства [1], (W) розрахованого на
основі показника EVA (Economic Value Added) у межах концепції управління,
спрямованого на створення вартості (VBM, Value-Based Management) [2, 3, 4 та
ін.], як співвідношення чистого скорегованого прибутку та середньозваженої
вартості капіталу, за формулою (1):
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(1)

де, СЧП(1-П) – скорегований чистий прибуток після оподаткування;
П – ставка податку на прибуток;
A – амортизація;
СВ – сплачені відсотки;
KB – власний капітал;
ПК – позиковий капітал;
СІК– скорегований інвестований капітал;
ВКВі – вартість власного капіталу;
СВСі – середньозважена процентну ставка за короткостроковими
кредитами.
Метою діагностики є виявлення ознак зміни вартості підприємства на
основі визначення тенденцій зміни мультиплікатора вартості за попередні
періоди діяльності і аналізу напряму його зміни.
Мінімальна допустима величина мультиплікатора вартості яка відповідає
очікуванням власників, повинна дорівнювати одиниці, тобто скорегований
чистий прибуток дорівнює середньозваженій вартості капіталу.
Якщо мультиплікатор вартості більше одиниці, то це свідчить про
зростання вартості підприємства, і навпаки, якщо мультиплікатор менший за
одиницю вартість підприємства зменшується.
Якщо величина мультиплікатора вартості зменшується, а його значення
більше одиниці, або менше одиниці то можна констатувати, що вартість
підприємства зменшується. В обох випадках для зростання вартості
підприємства необхідним є дослідження резервів підвищення результативності.
Результати діагностики тенденцій зміни вартості підприємства служать
предметом аналізу з боку виконавчого органу акціонерного товариства,
ревізійної комісії, наглядової ради та служби внутрішнього аудиту.
Методика розрахунку співвідношення чистого скоригованого прибутку
до середньозваженої вартості капіталу, W та його облікове забезпечення
наведені у табл.1. У якості вихідних даних для розрахунку використана
фінансова звітність підприємства (ф. №1 «Баланс»; ф. №2 «Звіт про фінансові
результати»; ф. №3 «Звіт про рух грошових коштів»; ф. №4 «Звіт про власний
капітал»; ф. №5 «Примітки до фінансової звітності»). Для розрахунку витрат на
капітал застосований показник рентабельності власного капіталу та показник
середньозваженої вартості позикового капіталу.
Для практичного застосування цього підходу нами використані
корегування, рекомендовані у зарубіжній економічній літературі [5, 6, 7, 8 та
ін.], адаптовані до національної системи фінансової звітності.
Визначення скорегованого чистого прибутку до оподаткування (СЧП)
проводилося шляхом коригування фінансового результату від операційної
діяльності (ряд.2190, ф.№2 «Звіт про фінансові результати») на суми:
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Таблиця 1
Розрахунок показника співвідношення чистого скоригованого прибутку до
середньозваженої вартості капіталу, W
Позначення та формули
розрахунку
СЧП

№

Найменування показника

1.

Скорегований чистий прибуток до
оподаткування, тис. грн

2.

Амортизація, тис. грн

3.

Скорегований чистий прибуток
після оподаткування, тис. грн

СЧП(1 - П)

4.

Скорегований
власний
акціонерний капітал, тис. грн

КВ

5.

Скорегований
капітал, тис. грн.

6.

Вартість скорегованого власного
акціонерного капіталу, тис. грн

7.

Співвідношення
скорегованого
капіталу

8.

Позиковий капітал, тис. грн

9.

Співвідношення
скорегованого
капіталу

10.

Середньозважена
відсоткова
ставка за кредитами у кварталі, %

11.

12.
13.
14.

інвестований

Окрема методика
ряд. 2515, ф.№2 «Звіт про
фінансові результати»
П – ставка податку на
прибуток

А

окрема методика
сума скорегованої вартості
акціонерного капіталу і
вартості позикового капіталу

СІК  КВ  КП
ВКВi  СЧП(1 - П)/КВ

власного
і
інвестованого

Джерела інформації

рентабельність
капіталу

власного

КВ/СІК
КП

позикового і
інвестованого

∑ ряд. 1500, 1510, 1515,
1600, ф.№1 «Баланс»

ПК/СІК
Формула 2

СВСi

СВ(1 - П)

Сплачені відсотки, тис. грн

Розшифровка ряд. 3360,
ф.№3
«Звіт
про
рух
грошових
коштів»
за
мінусом
податку
на
прибуток

СЧП (1  П)  А  СВ(1 - П)

Чистий скоригований прибуток,
тис. грн
Середньозважена
вартість
капіталу, %
Співвідношення
чистого
скоригованого
прибутку
до
середньозваженої
вартості
капіталу, W

ВКВi * КВ/СІК *  СВСi * КП/СІК
Формула 1

+ підвищення забезпечення наступних витрат і платежів (ст. 4, ряд. 1525
мінус ст. 3 ряд. 1525, ф. №1 «Баланс»);
+ зменшення резерву сумнівних боргів (сальдо за К-т рах. 386 та за К-т
рах. 34 на початок і кінець року ф.№ 1 «Баланс»);
+ інших доходів (ряд. 2240, ф. №2 «Звіт про фінансові результати»);
інших фінансових доходів (ряд. 2220, ф. №2 «Звіт про фінансові результати»);
+ доходів від участі в капіталі (ряд. 2200, ф. №2 «Звіт про фінансові
результати»);
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+ відкладених податкових активів (ряд 1045, ф. № 1 «Баланс»);
- відкладених податкових зобов’язань (ряд. 460, ф. №1 «Баланс»).
Розрахунок скоригованого власного акціонерного капіталу (КВ)
проводився шляхом корегування загальних активів на початок періоду, тис. грн
(ряд. 1900, ф. №1 «Баланс») на суми:
- заборгованості засновників по внесках у статутний капітал, тис. грн
(ряд. 1425, ф. №1 «Баланс»);
- кредиторської заборгованості без векселів до сплати, тис. грн (ряд. 1695
мінус ряд. 1605, 1665, ф. №1 «Баланс»);
- короткострокових фінансових вкладень, тис. грн (ряд. 1160, ф.№1
«Баланс»);
- незавершеного будівництва, тис. грн (ряд. 1005, ф.№1 «Баланс»);
+ забезпечень наступних витрат і платежів, тис. грн (ряд.1520 мінус ряд
1521 та 1525, ф. №1 «Баланс»);
+/ - сукупних післяподаткових надзвичайних прибутків (збитків), тис. грн
плюс ряд.2305( ф. №2 «Звіт про фінансові результати»);
+ орендовані основні засоби, тис. грн (примітки до річної фінансової
звітності, розкриття інформації).
+ капіталізації витрат на дослідження і розробки, створення бренда,
використання лізингу.
Середньозважену процентну ставку за кредитами, СВСі визначено за
формулою (2):
СВСi   Д ij * ВС i / КД i
(2)
де Дij – і-та частка днів у кварталі, в якому сплачували j-ту відсоткову
ставку за кредит,
ВСі – відсоткова ставка за кредит, яку підприємство сплачувало в і-тій
частині кварталу,
КДі – кількість днів у і-тому кварталі.
Отже, головної ціллю економічної безпеки підприємства є
результативна діяльність, яка проявляється через зростання вартості
підприємства. Стан економічної безпеки можна оцінювати шляхом аналізу
тенденцій зміни мультиплікатора вартості, що дозволяє виявити негативні
прояви і загрози на ранніх стадіях розвитку кризових явищ та контролювати
зміни вартості підприємства.
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4.3. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА
ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА
Жмайлова О.Г.
к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми
В сучасний період посилення євроінтеграційних процесів в Україні
інвестиції в інновації, як показує досвід розвинених країн, є головною
рушійною силою динамічного розвитку суспільного виробництва, а
інвестиційна діяльність – однією з пріоритетних. Саме тому, дослідження
проблем активізації інвестування, оцінки інвестиційної діяльності та
ефективності інноваційних проектів знаходяться в центрі уваги економічної
науки і набувають наразі особливої актуальності. Це обумовлено тим, що
інвестиції торкають глибинні основи господарської діяльності, визначаючи
процес економічного росту в цілому.
Вітчизняна та зарубіжна практика свідчить, що використання іноземного
капіталу для відродження після фінансової кризи ключових видів економічної
діяльності виступає необхідною умовою забезпечення виходу з економічної
кризи, структурних зрушень у народному господарстві, підвищення якісних
показників господарської діяльності на мікро- та макрорівнях, сприяє
відновленню інвестиційної активності, модернізації економіки, поліпшенню
позицій України на міжнародному рівні. Залучення іноземного капіталу, часто,
є одним із найефективніших механізмів при здійсненні інвестиційних проектів
на вітчизняних підприємствах. Однак обсяги іноземних інвестицій, що
надходять в українську економіку, залишаються недостатніми. Велика їх
частина припадає на фінансовий сектор і портфельні інвестиції, які значною
мірою носять спекулятивний характер.
Натепер в Україні створено правове поле для здійснення інвестиційної та
інноваційної діяльності. Перш за все, ця сфера діяльності регулюється низкою
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Законів України («Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного
інвестування», «Про інноваційну діяльність» тощо), понад 10 Указами
Президента, а також Постановами та Розпорядженнями Кабінету Міністрів
України.
Згідно зі згаданим вище Законом України «Про інвестиційну діяльність»
сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб та держави щодо
реалізації інвестицій називається інвестиційною діяльністю [1].
Відповідно до чинного законодавства в Україні передбачено рівні права і
гарантії захисту інвестицій для всіх суб’єктів інвестиційної діяльності.
Незалежно від зусиль у формуванні відповідних організаційноекономічних та правових засад зміцнення інвестиційного клімату, міжнародні
експерти оцінюють Україну як інвестиційно непривабливу. Це можна пояснити
як політичною кризою в Україні, так і розвитком вітчизняного бізнесу, який
без втручання державної влади за останні роки активно розвивався, але не мав
гарантій збереження зароблених коштів в умовах постійних міжусобиць між
владою та опозицією.
Станом на 1 січня 2014 р. накопичений іноземний капітал в економіці
України склав 56,6 млрд. дол. США, тобто за період з 1 січня 2004 р. до 1 січня
2014 р. іноземні інвестиції у вітчизняні підприємства зросли майже у 7 разів: з
8,3 до 56,6 млрд. дол. США. Всього в Україну інвестують свої кошти 126 країн
світу, але 88,5 % від загального обсягу прямих іноземних інвестицій припадає
на 13 країн, основними серед яких є Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Росія,
Австрія, Великобританія, Франція та ін.[2].
У 2013р. загальні надходження прямих іноземних інвестицій (скор. ПІП,
англ. Foreign direct investment, FDI — довготермінові вкладення матеріальних
ресурсів компаніями-нерезидентами в економіку країни) в Україну склали 4,13
млрд. дол. США, що майже не змінилося до рівня показника 2012 року (4,15
млрд. дол. США) та на 35% менше показника 2011 року (6,48 млрд. дол.
США)[2].
Однак, активізація інвестиційної діяльності в народному господарстві
України наразі повинна стати логічним продовженням процесів корпоратизації
після призупинення політичної кризи в країні. Важлива роль у даному процесі
повинна відводитися управлінню інвестиціями, що у світовій практиці
одержало назву інвестиційного менеджменту. На початку стабілізаційного
періоду інвестиційний менеджмент має набути важливого значення в
прискоренні темпів виходу з кризи і нарощуванні темпів економічного росту.
Реалізація функцій інвестиційного менеджменту передбачає динамічний пошук
шляхів інвестиційної стратегії, що у даний час повинна включати рішення
таких першочергових завдань:
1. забезпечення високих темпів економічного росту за рахунок високої і
швидкої окупності інвестицій;
2. досягнення високих показників прибутковості вкладеного капіталу;
3. забезпечення сприятливих умов для інвестування, що виключатимуть або
знижуватимуть інвестиційні ризики;
4. досягнення високої фінансової стійкості і платоспроможності;
184

5. забезпечення умов реалізації інвеcтиційних програм та інноваційних
проектів незалежно від кон'юнктури інвестиційного ринку, що
складається в країні, і інвестиційного клімату, який погіршується.
В умовах конкуренції та нестабільності підприємства відчувають
особливу потребу в інвестиціях, тобто вкладенні коштів у різні програми й
окремі заходи. Їх економічна діяльність значною мірою характеризується
обсягом і формами здійснення інвестиційної діяльності та ефективністю
інвестицій (в т.ч. в інновації). Одні вкладення капіталу будуть впливати тільки
на складові витрат, наприклад, на витрати, що ведуть до зниження втрат, інші –
як на прибутки, так і на витрати. Прогнозування впливу інвестицій на статті
прибутків і витрат – порівняно трудомістке завдання, оскільки складно оцінити
обсяги їх збільшення або, навпаки, зниження.
Власне кажучи, інвестування або вкладення грошових коштів в конкретні
проекти на основі відповідного прогнозування можна назвати бізнесовим
проектуванням.
Розглянемо методи та підходи до економічної оцінки інвестиційних
проектів.
Сутність оцінки прогнозних розрахунків та прийняття відповідного
рішення базується на порівнянні отриманого розрахункового результату з так
званою «точкою відліку» (cut of point) [5] . Також експертна оцінка проекту має
на меті порівняти ситуацію «без проекту» з ситуацією «із проектом», тобто
проаналізувати тільки ті зміни у витратах і вигодах, що обумовлені даним
проектуванням. Інакше кажучи, цінність проекту буде дорівнювати різниці між
приростом вигоди в результаті реалізації проекту та приростом витрат як
результату цього проекту.
Однак, зауважимо, що такий підхід не може бути повністю прийнятним,
оскільки порівняння ситуації до і після проекту не враховує змін у
капіталовкладеннях і виробництві, що відбулися б без здійснення проекту, і
веде до неточного підрахунку вигод і витрат, що відносяться на рахунок цього
проекту.
В даному випадку варто скористатися прикладами, наведеними
Волковим І., Грачевою М. та Алексановим Д. [5].
За умови, коли підприємство забезпечувало щорічний темп зростання
виробництва на рівні 1%, а реалізація проекту заміни устаткування забезпечила
збільшення щорічного темпу зростання виробництва до 5%, розрахована
величина щорічного темпу зростання виробництва підприємством завдяки
даному проекту склала 4%.
В ситуації, коли на підприємстві прогнозується падіння виробництва на
7% у рік, розроблений керівництвом підприємства проект, хоча і не припинить
падіння виробництва, але може скоротити його темпи до 3% у рік. Експерт, що
порівнює ситуацію без проекту і з проектом відкине проект на тій підставі, що
відбудеться падіння виробництва на 3%, у той час як результатом проекту
насправді стало підвищення виробництва в порівнянні з тим рівнем, що
спостерігався б, якби проект не був здійснений.
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Таким чином, це наочно підтверджує наскільки важливо в процесі
фінансового проектування вимірювати і порівнювати не просто усі вигоди і
витрати по проекту, а й їх абсолютні значення приросту.
В умовах інфляційної економіки та досконалої конкуренції критерієм
ефективності будь-якого проекту, що передбачає грошові вкладення
(інвестиції), є рівень прибутку, отриманого на вкладений капітал. При цьому
під прибутковістю (доходністю) розуміється не просто приріст капіталу, а
такий темп його росту, що цілком компенсує загальну зміну купівельної
спроможності грошей протягом проектного періоду, забезпечує мінімальний
рівень прибутковості і покриває ризик інвестора, пов'язаний із здійсненням
проекту. Інакше кажучи, проблема оцінки привабливості того чи іншого
проекту зводиться до визначення його доходності.
В практиці оцінки інвестиційного проектування використовують два
основні підходи для вирішення зазначеної проблеми:
1. Прості або статичні;
2. Динамічні або методи дисконтування.
Статичний метод використовується на заході і є одним з найпростіших
методів оцінки економічної ефективності. Статична система оцінки містить
набір середньорічних показників і вона дещо занижує термін повернення
інвестицій, оскільки в ній не враховується фактор часу.
До простих методів можна віднести розрахунок терміна окупності і
простої норми прибутку.
Термін окупності (Payback
period) – це очікуваний період
відшкодування початкових вкладень із чистих надходжень (де чисті
надходження являють собою грошові надходження за вирахуванням витрат).
Таким чином, визначається час, за який надходження від оперативної
діяльності підприємства (Сash in flows) покриють витрати на інвестиції.
Якщо щорічні грошові надходження нерівномірні, то розрахунок
робиться поступово, при цьому на кожному інтервалі планування з загального
обсягу початкових витрат відраховуються амортизаційні відрахування і чистий
прибуток, поки сума не стане негативною.
До переваг цього методу варто віднести в першу чергу простоту
розрахунків. У силу цієї властивості, відсіваючи найбільше сумнівні і
ризиковані проекти, у яких основні грошові потоки приходяться на кінець
періоду, метод іноді використовується для оцінки ризику інвестування. Такий
метод можливо буде зручний для невеликих фірм із незначним грошовим
обігом, а також для швидкої оцінки проектів в умовах нестачі ресурсів.
Однак у даного методу є досить серйозні недоліки. По-перше, вибір
нормативного терміна окупності може бути суб'єктивний. По-друге, метод не
враховує прибутковість проекту за межами терміна окупності, а, отже, не може
застосовуватися при порівнянні варіантів з однаковими періодами окупності,
але різними термінами тривалості. Крім того, даний метод не підходить для
оцінки проектів, пов'язаних із принципово новими продуктами. Точність
розрахунків за таким методом у більшій мірі залежить від частоти розбивки
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терміна життя проекту на інтервали планування. Ризик також оцінюється
досить грубо.
Найбільш суттєвим недоліком зазначеного методу є відсутність
урахування часової вартості грошей. Так, підприємство, інвестувавши в 2012 р.
на будівництво цеху 40 млн. грн., отримає щорічні плановані надходження від
його експлуатації, відповідно, 35, 60, 80 і 100 млн. грн.
У процесі розрахунку терміна окупності з урахуванням дисконтування
значення щорічних надходжень приводяться до початкового рівня. В даному
випадку рівень дисконтування дорівнює 100%.
Розрахунок терміна окупності інвестиції за двома підходами наведено в
табл. 1.
Таблиця 1
Розрахунок терміна окупності інвестиції за двома підходами
Показники
Надходження (вигода), млн. грн.
Надходження (вигода) з урахуванням
дисконтування (100%), млн. грн.
Виплати (витрати), млн. грн.
Статичний термін окупності, роки
Термін окупності з урахуванням дисконтування,
роки

2012
-

2013
35

Рік
2014
60

2015
80

2016
100

-

17,5

15

10

6,25

40
-

-

1,08

-

-

-

-

-

2,75

-

Як видно, різниця в термінах окупності по двох варіантах розрахунку
досить суттєва. Тому використання терміна окупності в якості критерію
ефективності інвестицій є проблематичним. Основний недолік даного
показника полягає в тому, що він не враховує весь період функціонування
інвестицій – значить на нього не впливає вся та віддача, що лежить за його
межами. Отже, така міра, як термін окупності, повинна слугувати не критерієм
вибору, а використовуватися лише у вигляді обмеження при ухваленні рішення.
Відповідно, якщо термін окупності проекту більше, ніж прийняте обмеження,
то він виключається зі списку потенційно прийнятних варіантів.
Проста норма прибутку (Simple rate of return) показує, яка частина
інвестиційних витрат відшкодовується у вигляді прибутку протягом одного
інтервалу планування (1). Порівнюючи розрахований розмір норми прибутку з
мінімальним або середнім рівнем прибутковості, інвестор може прийти до
висновку про доцільність подальшого аналізу даного інвестиційного проекту.
Проста норма прибутку 

Чистий прибуток
Інвестиційні затрати

(1)
Переваги даного методу, як і першого, включають простоту розрахунків
та можливість оцінки прибутковості проекту. Однак норма прибутку має
істотні недоліки і також є досить грубим методом: як і в першому випадку не
враховується цінність майбутніх надходжень, а також існує значна залежність
від запланованого розміру чистого прибутку, а розрахована норма прибутку
відіграє роль середньої за весь період.
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Другий підхід більш пристосований до умов інфляції і конкурентного
середовища. Дисконтні критерії дають можливість позбутися від основного
недоліку простих методів оцінки – неможливості врахування цінності
майбутніх грошових надходжень стосовно поточного періоду часу і, таким
чином, одержати коректні оцінки ефективності проектів, особливо пов'язаних із
довгостроковими вкладеннями.
У світовій практиці в даний час розрахунки показників ефективності
інноваційного проекту здійснюються з використанням наступних показників
(дисконтних критеріїв):
1. Чиста поточна вартість (net present value) – NPV.
2. Індекс прибутковості (рrofitability index) – PI.
3. Відношення вигоди до витрат (benefit/costratio) – B/C ratio.
4. Внутрішня норма прибутковості або прибутковість проекту (internal
rate of return) – IRR.
5. Період окупності (payback period) – PB.
Введемо додаткові позначення:
Bt – вигоди проекту в рік t;
Ct – затрати проекту в рік t;
t = 1 ... n – роки життя проекту.
Тоді перелічені критерії можна розрахувати наступним чином:
1. Чиста поточна вартість
NPV 

B  Ct
B1  C1 B2  C 2

 ...  t
2
1 r
(1  r )
(1  r ) t

(2)

Інвестору варто віддавати перевагу тільки тим проектам, для яких NPV
має позитивне значення. Негативне ж значення свідчить про неефективність
використання коштів: норма прибутковості менше необхідної.
З приведеного вище виразу зрозуміло, що абсолютний розмір чистого
приведеного прибутку залежить від двох видів параметрів. Перший
характеризує інвестиційний процес об'єктивно і визначається виробничим
процесом. До другого виду слід віднести ставку дисконтування.
2. Індекс прибутковості проекту (profitability index, PI) показує відносну
прибутковість проекту, або дисконтовану вартість грошових надходжень від
проекту в розрахунку на одиницю вкладень. Він розраховується відношенням
чистих приведених надходжень від проекту на вартість початкових вкладень:
PI 

NPV
C0

(3)

де: NPV – чисті приведені грошові потоки проекту;
С0 – початкові витрати.
Критерій прийняття проекту збігається з критерієм, заснованим на NPV,
(PI>0), однак, на відміну від чистої поточної вартості (NPV), індекс
прибутковості (PI) показує ефективність вкладень. Так для двох проектів,
В1=1000грн., С1=990грн. і B2=100грн., С2=90грн. (без врахування
дисконтування) NPV однакова і дорівнює10 грн., а PI відповідно дорівнює 1% і
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10%. Проекти з високим значенням індексу прибутковості є, до того ж, більш
стійкими. Так, у нашому прикладі 5% зростання витрат робить перший проект
збитковим, у той час, як другий залишається прибутковим.
Однак не слід забувати, що надто високі значення індексу прибутковості
не завжди відповідають високому значенню NPV і навпаки. Справа в тому, що
проекти, які мають високу чисту поточну вартість, не обов'язково ефективні, а
значить мають дуже невеликий індекс прибутковості.
3. Відношення вигоди/витрати або прибуток/витрати (Benefitsto Costs
Ratio) розраховується за наступною формулою і показує частку від розподілу
дисконтованого потоку вигод на дисконтований потік витрат:
B
 (1  r )
n

B / C ratio 

t 1
n

t

t

Ct

 (1  r )
t 1

t

(4)

де: Bt – вигоди в рік t;
Ct – витрати в рік t;
r – норма дисконту;
t – рік здійснення проекту.
Якщо B/Cratio більше одиниці, то прибутковість проекту вище і проект
вважається привабливим.
Цей показник може бути використаний для демонстрації того, наскільки
можливо збільшення витрат без перетворення проекту в економічно
непривабливий захід. Так, значення даного показника, рівне 1,05 показує, що
при зростанні витрат на 6% значення індексу прибутковості впаде нижче точки
самоокупності, що дорівнює 1,00. Таким чином, стає можливим швидко
оцінити вплив на результати проекту економічного і фінансового ризиків.
При виборі критерію інвестори хочуть бути впевненими в тому, що він
дасть точну оцінку проекту і правильно ранжирує альтернативи. У багатьох
випадках NPV і B/Cratio однаково вибирають кращий із двох проектів. Однак у
деяких ситуаціях при виборі однієї з декількох альтернатив дані методи дають
суперечливі результати.
На графіку (рис. 1), де по осях відкладаються приведені суми витрат і
прибутків знайдемо точки, що відповідають проектам із рівними значеннями
NPV і B/Cratio.
Якщо оцінюються проекти в умовах суворого бюджетного обмеження С =
С*, то не виникає ніяких проблем. Межі ефективності збігаються для обох
критеріїв (NPV = 0, B/Cratio = 1). Проекти, що знаходяться вище на
вертикальній лінії мають більшу прибутковість; М переважає над L і
поступається N.
Якщо порівнюються проекти з різними витратами, виникають протиріччя
між упорядкуваннями за різними критеріями. Так, по відношенню «прибутки /
витрати» L > N > M. Однак NPV проектів L і М рівні, а в проекті N навіть вище,
тобто N > M = N. Такий парадокс змушує задуматися над вибором критеріїв
для ранжирування.
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Приведена вартість доходів від проекту

В
N

M

NPV=0
B/Cratio=1

L

С*

С

Приведена вартість витрат проекта

Рис. 1. Вибір проекту при бюджетному обмеженні
Отже, дані два критерії найчастіше еквівалентні. Однак метод NPV
кращий при порівнянні проектів, що взаємовиключається, при необмеженому
фінансуванні.
Очевидно, що вибір ставки дисконтування при підрахунку NPV, B/Cratio і
PI значно впливає на підсумковий результат розрахунку, а отже, і на його
інтерпретацію. Розмір ставки дисконтування залежить від темпу інфляції,
мінімальної реальної норми прибутку і ступеня інвестиційного ризику.
Мінімальною нормою прибутку вважається найменший гарантований рівень
прибутковості на ринку капіталів, тобто нижня межа вартості капіталу. У якості
наближеного значення ставки дисконтування можна використовувати існуючі
усереднені процентні ставки по довгострокових банківських кредитах.
4. Внутрішня норма рентабельності (Internal Rate of Return). Цікавим є
значення процентної ставки r  , при котрому NPV=0. У цій точці дисконтова
ний потік витрат дорівнює дисконтованому потоку вигод. Вона має конкретний
економічний зміст дисконтованої «точки беззбитковості» і називається
внутрішньою нормою рентабельності, або, скорочено, IRR. Цей критерій
дозволяє інвестору даного проекту оцінити доцільність вкладення коштів.
Якщо банківська дисконтна ставка більше IRR, то поклавши гроші в банк,
інвестор зможе здобути більшу вигоду.
Якщо капіталовкладення здійснюються тільки за рахунок залучених
коштів, причому кредит отриманий по ставці i, то різниця ( r  – i) показує ефект
інвестиційної (підприємницької) діяльності. При r  = i, прибуток тільки окупає
інвестиції (інвестиції безприбуткові), при r  < i інвестиції збиткові.
Ще один варіант інтерпретації полягає в трактуванні внутрішньої норми
прибутку як граничного рівня прибутковості (окупності) інвестицій, що може
бути критерієм доцільності додаткових капіталовкладень у проект.
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За кордоном часто розрахунок IRR застосовують у якості першого кроку
кількісного аналізу капіталовкладень. Для подальшого аналізу відбирають ті
інвестиційні проекти, IRR яких оцінюється величиною не нижче 10-20%.
Точний розрахунок величини IRR можливо здійснити за допомогою
комп'ютерної техніки, однак можливий наближений розрахунок IRR, який
доцільно розглянути на конкретному прикладі [5].
Інвестор вкладає у будівництво об’єкта 12 млн. грн. Плановані щорічні
надходження (вигоди) складуть: 1 рік – 4 млн. грн.; 2 рік – 6 млн. грн.; 3 рік –
8 млн. грн.; 4 рік – 3 млн. грн.
Таблиця 2
Розрахунок внутрішньої норми рентабельності проекту
Ставка
Приведені
Ставка
Приведені
Ставка
Приведені
відсотка
надходження відсотка 30% надходження
відсотка 10% надходження
20%
1
0,909091
3636364
0,833333
3333332
0,769231
3076924
2
0,826446
4958676
0,694444
4166664
0,591716
3550296
3
0,751315
6010520
0,578704
4629632
0,455166
3641328
4
0,683013
2049039
0,482253
1446759
0,350128
1050384
Витрати
-12000000
-12000000
-12000000
NPV
4654599
1576387
-681068
Рік

Як видно з прикладу, чиста приведена вартість (NPV) мала позитивне
значення при ставках дисконтування 10% і 20%. При ставці дисконтування 30%
NPV є від’ємною величиною. Отже, значення внутрішнього коефіцієнта
рентабельності знаходиться в діапазоні між 20 і 30 відсотками, причому ближче
до 30%.
Крім того, значення критерію (IRR) можна знайти на підставі
застосування формули, відомої з теорії аналітичної геометрії, що приведена
нижче:
IRR  r1
NPV1

rr2  r1
NPV2  NPV1

(5)
Підставляючи відповідні значення показників одержуємо: IRR = 26,98%
Таким чином, значення IRR може трактуватися як нижній гарантований
рівень прибутковості інвестиційного проекту. Якщо IRR перевищує середню
вартість капіталу (наприклад, ставку по довгострокових банківських активах) у
даній галузі і з урахуванням конкретного інвестиційного ризику, то проект
можна вважати привабливим.
З іншого боку, внутрішня норма рентабельності визначає максимальну
ставку плати за залучені джерела фінансування проекту, при якій останній
залишається беззбитковим. При оцінці ефективності загальних інвестиційних
витрат, наприклад, це може бути максимальна ставка по кредитах.
До переваг цього критерію можна віднести об'єктивність, незалежність
від абсолютного розміру інвестицій, оцінювання відносної прибутковості
проекту, інформативність. Крім того, він легко може бути пристосований для
порівняння проектів із різними рівнями ризику: проекти з високим рівнем
ризику повинні мати більшу внутрішню норму прибутковості. Однак у нього є і
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недоліки: складність розрахунків у разі відсутності комп’ютера і велика
залежність від точності оцінки майбутніх грошових потоків.
Багато фахівців з проектного аналізу віддають перевагу критерію чистої
приведеної вартості через його простоту, однозначність та реальну можливість
вибору оптимального проекту з ряду варіантів. Для використання цього
показника треба, щоб фахівці з проектного аналізу підготували інформацію про
альтернативну вартість капіталу, тобто визначили норму дисконту. Останнє
можливо лише за умови нормально функціонуючого ринку капіталу і чіткого
уявлення про існуючі альтернативні можливості.
Вивчаючи наразі проблеми розвитку українського підприємництва
з’ясовано, що однією із важливих серед них є проблема нововведень, тобто
його перехід на інноваційну модель розвитку, що сприятиме виведенню
економіки країни з глибокої кризи і забезпечить входження до світового
співтовариства.
Результативність інноваційного процесу показує, у якій мірі було
досягнуто мети за рахунок упровадження інноваційних дій на підприємстві,
тобто кількісний рівень впровадження інновації, а ефективність дасть
можливість охарактеризувати якісний ступінь задоволення в процесі
впровадження інноваційних заходів на підприємстві відповідно до
розрахованих кількісних показників інноваційної діяльності [7].
Отже, можливо стверджувати, що «…метою оцінки ефективності
інноваційної діяльності є комплексний аналіз ефективності інноваційної
діяльності та її впливу на найважливіші показники діяльності підприємства,
визначення доцільності й оптимальних варіантів реалізації нововведень,
оперативне коригування параметрів інноваційних проектів та підтримка
стратегічних інноваційних рішень» [10].
Одним із ключових завдань у сфері фінансового забезпечення
інноваційної діяльності є оптимізація вибору інноваційних проектів і оцінка
їхньої економічної ефективності. Особливістю розв’язання цього завдання на
теперішній період, зокрема для України, є використання різноманітних методів
і підходів до оцінки і вибору тих або інших інноваційних проектів, які умовно
можна поділити на два більші класи. Перший – це методи і підходи, які
застосовуються при оцінюванні інноваційних проектів з боку інвестора, тобто
особи, що вкладає гроші в той чи інший проект. Другий – об'єднує методи і
підходи, які використовують при оцінюванні інноваційних проектів з боку
суб'єктів господарювання, що залучають інвестиційні ресурси на реалізацію
проекту.
В практиці оцінки інвестування інновацій у сучасне підприємство
розглядається визначення ефективності від упровадження інвестиційного
проекту з використанням нововведень. Зазначимо, що проведення економічної
оцінки інновацій на основі методичних підходів, які базуються лише на оцінці
ефективності інвестиційного проекту, не повною мірою підходять для оцінки
ефективності інновацій.
Узагальнення сукупності методів і підходів до оцінки економічної
ефективності інноваційних проектів саме з боку суб'єктів господарювання, що
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мають намір реалізувати певне інвестиційне рішення, дозволяють
класифікувати основні напрямки вибору проектів за такими критеріями:
стосовно наведених витрат; за різницею між результатом і витратами; за
тривалістю виконання інвестиційних рішень.
Вони, в свою чергу, як і при оцінці інвестиційної діяльності
(проектування), можуть бути класифіковані
на методи статичного і
динамічного аналізу інвестиційних рішень при впровадженні інновацій.
Оцінюючи ефективність інноваційних проектів, необхідно визначити
суму інноваційних видатків, скласти прогноз руху грошових коштів (вхід
(приплив), платежі, чистий грошовий потік); розрахувати показники
ефективності проекту; якщо кількість проектів не велика, то на підставі
розрахованих показників необхідно вибрати оптимальний проект, який
найбільшою мірою відповідає цілям підприємства.
Визначення суми інноваційних видатків припускає виділення основних
статей витрат на розробку, проведення й просування інноваційного продукту;
до них відносяться видатки на дослідження ринку й визначення потреби ринку
в продукції, підготовку й освоєння нової продукції, безпосереднє проведення,
обслуговування виробничого процесу й керуванням ним, збут продукції, набір і
підготовку кадрів, раціоналізацію проведення й удосконалювання технології,
підвищення якості продукції; крім цих видатків необхідно врахувати витрати на
придбання необхідного устаткування, а також на здійснення проектних робіт.
Прогнозування розмірів виручки від реалізації інноваційних товарів з
урахуванням кон'юнктури потенційних ринків. Для встановлення базової ціни
реалізації можна використовувати метод прямих витрат і метод рентабельності
інвестицій. Метод прямих витрат заснований на тому, що розраховується
виробнича собівартість продукції, що включає прямі й накладні видатки; потім
до виробничої собівартості додається надбавка, яка повинна забезпечити
покриття збутових і адміністративних видатків і одержання бажаного прибутку.
Метод рентабельності інвестицій характеризується тим, що до сумарних
витрат на одиницю продукції додається сума відсотків за кредит; ураховується
вартість фінансових ресурсів і в ціну закладається норма прибутку не нижче
вартості позикових коштів.
Вітчизняні науковці оцінюють ефективність інноваційної діяльності
також і як результат від впровадження інноваційного проекту, який додатково
до вищеперерахованих показників оцінюється на основі наступних якісних
показників, а саме: показника інтегрального ефекту (чистий дохід
дисконтування); показника внутрішньої норми прибутковості (дохідності);
показника рентабельності інвестицій в інноваційний проект; показника періоду
окупності [4].
Інтегральний ефект (чистий дохід дисконтування, чиста наведена
вартість, чистий наведений ефект) – це величина різниць результатів і
інноваційних витрат за розрахунковий період, наведених по одному, звичайно
початковому року, тобто з обліком дисконтування результатів і витрат.
Якщо NPV > 0, то проект ухвалюється, а грошовий потік проекту за
розглянутий термін при встановленій ставці дисконтування покрив своїми
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припливами інвестиції й поточні витрати, тобто забезпечив мінімальний дохід,
заданий ставкою дисконтування, дорівнює доходу від альтернативних без
ризикових вкладень. Якщо NPV= 0 – проект не є ні прибутковим, ні збитковим,
він тільки покриває свої інвестиції й поточні витрати, забезпечивши
мінімальний дохід заданий ставкою дисконтування при зазначених ризиках;
при реалізації проекту дохід власників не зміниться, але вартість компанії
збільшиться на суму інвестицій; якщо NPV < 0, це значить, що проект у
розглянутий період не забезпечив навіть мінімальний дохід, дорівнює доходу
від без ризикових вкладень, закладений у ставці дисконтування і, можливо, не
покрив навіть інвестиції й поточні витрати (чистий грошовий потік проекту).
Індекс рентабельності інвестицій в інноваційний проект (індекс
прибутковості) є співвідношенням наведених доходів до наведених на цю же
дату інноваційних видатків. Показник відображає в чисельнику величину
доходів, наведених до моменту початку реалізації інновацій, а в знаменнику –
величину інвестицій в інновації, які дисконтуються до моменту початку
інвестування. Індекс рентабельності тісно пов'язаний з інтегральним ефектом:
якщо інтегральний ефект позитивний, то індекс рентабельності більше 1 і,
навпаки,
якщо індекс рентабельності більше – інноваційний проект
вважається економічно ефективним; а якщо ні – то за умови значення індексу
рентабельності менше l – проект неефективний. Перевага в умовах твердого
дефіциту коштів повинна віддаватися тим інноваційним проектам, для яких
найбільш високий індекс рентабельності.
Норма рентабельності (внутрішня норма прибутковості, внутрішня
норма прибутку, норма повернення інвестицій) – IRR являє собою ту норму
дисконту, при якій величина дисконтування доходів за певне число років стає
рівною інноваційним вкладенням; доходи й витрати інноваційного проекту
визначаються шляхом приведення до розрахункового моменту часу. Можна
визначити значення IRR як математичними розрахунками, так і механічно –
методом добору (підстановки) ставки дисконтування в розрахунках NPV, поки
не буде досягнуте значення NPV=0. За межею розрахунки норми
рентабельності часто застосовують у якості першого кроку кількісного аналізу
інвестицій; для аналізу відбирають ті інноваційні проекти, внутрішня норма
прибутковості яких оцінюється величиною не нижче 15-20%. Отриману
розрахункову величину порівнюють із нормою рентабельності необхідною
інвестору; питання про ухвалення інноваційного рішення може розглядатися,
якщо значення IRR не менше необхідної інвестору величини; якщо
інноваційний проект повністю фінансується за рахунок позички банку, то
значення IRR указує верхню межу припустимого рівня банківської відсоткової
ставки, перевищення якої робить даний проект економічно неефективним; у
випадку, коли має місце фінансування з інших джерел, то нижня межа значення
IRR відповідає ціні авансованого капіталу і може бути розрахована як середня
арифметична зважена величина плати за користування капіталом, який
авансується.
Період окупності (DPBP) базується не на прибутку, а на грошовому
потоці із приведенням коштів інвестування в інновації й суми грошового
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потоку до справжньої вартості; інвестування в умовах ринку сполучене зі
значним ризиком і цей ризик тим більше, чим довше термін окупності
вкладень; за час оцінки можуть змінитися й кон'юнктура ринку, і ціни. У
процесі оцінки ефективності інноваційного проекту використовується
різнопланова інформація: різні дані про стан зовнішнього (науково-технічної,
фінансово-економічної, виробничо-технологічної, ринкової й ін.) і
внутрішнього середовища, джерелами інформації яких можуть служити як
внутрішні, так і зовнішні ресурси.
Однак, незважаючи на таку різноманітність показників до економічної
оцінки інвестиційних проектів в інновації, єдиного критерію оптимальності
вибору інноваційного проекту немає, тобто узагальнений інструментарій
розробки оптимальної програми оцінки інвестиційних рішень натепер
відсутній.
За цих умов, Малюта Л. Я. запропонувала модель комплексної оцінки
ефективності інноваційної діяльності, шляхом
розрахунку інтегрального
показника рівня інноваційного розвитку, який передбачає «результат
оцінювання основних техніко-економічних показників діяльності підприємства,
який ґрунтується на визначенні узагальнюючих показників шляхом
застосування системи часткових показників та методу експертного опитування»
[9] і складається з трьох основних показників: ресурсної складової;
технологічної складової; ринкової складової. Запровадження вказаного методу
на основі розрахунку інтегрального показника дозволить «…здійснювати
моніторинг підприємств за рівнем інноваційного потенціалу, проводити
порівняльний аналіз рівня інноваційного розвитку підприємств та формувати їх
рейтинг за інтегральним показником рівня інноваційного розвитку» [9].
Маслак О. І. та Квятківська Л. А. також пропонують систему показників
оцінки ефективності інноваційних проектів, до яких належать: показники
виробничої ефективності науково - технічних заходів; показники фінансової
ефективності науково-технічних заходів; показники інвестиційної ефективності
науково - технічних заходів [10]. З комерційної точки зору будь-який проект
по впровадженню та розвитку сучасних інноваційних технологій можна
розглядати як інвестиційний, тобто спрямований на отримання прибутку.
Узагальнення сучасних методів оцінки ефективності інноваційних
проектів з позиції оцінки процесу інвестування зробив Жихор О. Б. Це
дозволило йому провести відповідне ранжування цих методів. Так «для оцінки
ефективності окремого інноваційного проекту належить застосовувати такі
основні методи: NPV, IRR, РР (DPP), PI, ARR, БЕРА і MIRR, як такі, що мають
найбільш високі ранги» [6]. Застосування цих методів оцінки інноваційного
проекту підприємства «в умовах інтеграції української економіки у світову
економічну систему ... не повинні вступати в протиріччя з методами
економічних визначень і обґрунтувань, прийнятими у світовій практиці» [6].
Таким чином, проведений аналіз підходів та методів оцінки економічної
ефективності інвестиційної діяльності та інвестицій в інновації дозволяє
зробити наступні висновки:
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1. методи оцінки економічної ефективності капітальних вкладень,
розроблені для умов адміністративно-командної економіки, не зовсім
відповідають сучасному стану її розвитку;
2. викликає значне зацікавлення зарубіжний досвід проведення
інвестиційних розрахунків, у якому широко використовуються як динамічні
методи оцінки економічної ефективності, засновані на аналізі фінансових
потоків, так і статичні, що опираються на дослідження фінансового стану
підприємств, які здійснюють інвестиційні програми, за звітними роками
інвестиційного періоду;
3. натепер не розроблена в повному обсязі ефективна система оцінки
економічної ефективності інвестицій в інновації та нові технології, яка б
об'єднувала ідеї інвестиційної діяльності та поточних інновацій. Не існує
рекомендацій щодо вибору системи показників, які забезпечують необхідну і
достатню точність оцінки ефективності інноваційного проекту.
Тому необхідно розробити методику оцінки економічної ефективності
інвестицій в інновації, яка повинна стати своєрідним фільтром, що відсіює явно
безперспективні проекти.
Розгляд інноваційного розвитку лише з позиції інвестиційного
фінансування інноваційного проекту не дає всебічної характеристики
результативності процесу інноваційного розвитку підприємства. У зв'язку з
цим, вважаємо за доцільне використовувати
наступні методи оцінки
економічної ефективності інноваційного проекту [8]:
1. розрахунок зростання обсягів доходу порівняно з аналогом, що
передбачає не тільки розрахунок загального обсягу доходу (корисного
результату), який отримується за весь термін корисного використання
нововведень;
2. оцінювання ефективності інновацій за показниками терміну корисного
використання: розрахунковий період упровадження інновацій; перший
рік після закінчення нормативного терміну освоєння нововведення;
початковий період терміну корисного використання інновацій; термін
корисного використання інновацій; останній рік терміну корисного
використання інновацій;
3. застосування системи оціночних показників, які враховують інтереси
різних учасників інноваційного розвитку: державні інтереси [вплив на
бюджетні відрахування); інтереси розробників інноваційного проекту;
інтереси виробників інноваційної продукції; інтереси споживачів
інноваційної продукції;
4. розрахунок інтегрального ефекту від створення, виробництва та
експлуатації нововведень;
5. застосування методів компаундінгу та ануїтету у поєднанні з методом
дисконтування;
6. використання двох норм доходу на інвестований капітал: приведення
одноразових витрат до розрахункового року; норма доходу на капітал, яка
досягається для узгодження інтересів інвесторів та виробників при
отриманні доходу від реалізації інноваційної продукції.
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Такий перелік додаткових методів оцінки ефективності інвестицій в
інновації варто використовувати як розширений мультиблоковий методичний
підхід, заснований на дисконтованих методах оцінки ефективності
нововведень, але з урахуванням інтересів різних учасників інноваційного
процесу.
Вивчення питання щодо проблематики оцінки інвестиційної діяльності
та ефективності інноваційного проекту дозволило узагальнити
підходи з
використанням методів оцінювання
дисконтованих грошових потоків,
методів оцінки техніко-економічних показників інноваційного потенціалу
підприємства, кількісних методів оцінювання внутрішньогосподарської
ефективності інноваційних проектів.
Оцінка інвестицій в інновації має здійснюватись на основі застосування
розширеного мультиблочного методичного підходу, заснованого на
дисконтованих методах оцінки ефективності нововведень, але з урахуванням
інтересів різних учасників інноваційного процесу, який становить поєднання
прийомів застосування часткових показників оцінки інновацій за будь-яким
напрямком оцінювання результатів від упровадження нововведень (технікоекономічного, ресурсного, маркетингового, соціального напрямку оцінювання
тощо) та прийому експертного опитування.
У подальших дослідженнях слід визначити напрямки удосконалення
методичних підходів оцінки ефективності інвестицій в інновації, які дозволять
вирішити проблему невизначеності та недооцінки інноваційних результатів у
практиці сучасних підприємств.
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4.4. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ АУДИТОРСЬКОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
АУДИТУ
Іваніна О.О.
к.е.н., доцент
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського
В умовах розвитку корпоративного управління власністю зі збільшенням
числа зацікавлених користувачів особливо загострюється вирішення проблем
підвищення якості й ефективності вітчизняного аудита й аудиторської
діяльності в цілому.
Безсумнівно, аудиторська діяльність і управління нею являють собою
складну кібернетичну систему, оскільки їм притамані такі властивості як
наявність підсистем на макро- (Аудиторська палата України) і мікрорівнях
(суб'єкти аудиторської діяльності – аудиторські фірми, приватнопрактикуючі
аудитори), які у свою чергу характеризуються сукупністю взаємозалежних
елементів, що й забезпечують функціонування підсистем.
Для обґрунтування логічної структури параметрів якості аудита, на думку
автора, необхідно розглянути всі елементи системи управління аудиторською
діяльністю в їхньому взаємозв'язку й взаємозумовленості, тобто з погляду
системного підходу до їхнього дослідження. Доцільність такого підходу
обумовлюється тим, що від забезпечення високого якісного рівня управління
аудиторською діяльністю в цілому залежить і якість організації, виконання
робіт у процесі аудита, а значить і досягнення необхідних якісних
характеристик результату аудита – обґрунтованості незалежної думки.
Питанням управління аудиторською діяльністю приділялася певна увага в
працях таких авторів, як Р. Адамс, А. Терехов, С. Зубилевич, Н. Дорош, Л.
Федулова [1, 4, 5, 10]. Однак до розгляду саме з погляду системного підходу
лише окремих особливостей управління аудиторською фірмою зверталася
тільки Л. Федулова [10].
Очевидна недостатність досліджень у цій області стримує розвиток як
теорії, так і практики здійснення аудиторської діяльності в умовах її
професійного саморегулювання.
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Головною метою дослідження основ системного підходу до управління
аудиторською діяльністю є обґрунтування параметрів якості роботи аудиторів
як основи суспільного визнання й затребуваності цієї професії в інфраструктурі
ринкових взаємовідносин.
Система (від греч. systema – ціле, складене із частин з'єднання) – це деяка
цілісність, що полягає із взаємозалежних і взаємодіючих частин, кожна з яких
вносить свій внесок у характеристики цілого [7].
У свою чергу, системний підхід «… є методологія дослідження важко
спостережуваних і нелегкозрозумілих властивостей складних об'єктів,
заснована на тому, що не ігнорується наявність тісного взаємозв'язку між
більшим числом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, що визначають
поведінку розглянутої системи, при цьому враховується наявна невизначеність
поведінки системи в цілому й окремих її частин як результат дії випадкових
факторів і участі в системі людей; враховується зміна в часі властивостей
системи й зовнішнього середовища» [2, с.11].
У літературі по теорії систем і по основах менеджменту існують кілька
думок про необхідність і актуальності застосування системного підходу при
вивченні складних систем.
Необхідно пам'ятати, що «сама теорія систем ще не говорить керівникам,
які саме елементи організації як системи особливо важливі, а також не визначає
що в навколишньому середовищі впливає на управління й результат діяльності
організації»[8].
Таким чином, грунтуючись на аналізі змісту торії систем і сутності
системного підходу [2, с.20-27, 3, с.52-62, с.127-148, 12 с.75, 6, 8, 9]., вважаємо
за необхідне, скласти дерево елементів системного підходу до управління
складними системами (див. рис. 1), до яких належить й аудиторська діяльність.
Регулятори
Функції управління
Інформаційні канали зв’язку
Об’єкти управління

Суб’єкти управління

Забезпечуючи системи
управління
Цілі
управління

Задачі
управління

Системний підхід до управління

Рис. 1. Дерево елементів системного підходу до управління складними
системами
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Система управління аудиторською діяльністю являє собою штучну
систему, створену людиною, яку слід відносити до організаційних систем. Це
обумовлене тим, що керований об'єкт – люди (групи людей), а керуючий
вплив спрямований на організацію поведінки колективів людей і має
інформаційний характер; границі даної системи досить умовні, тому що
кількісний і якісний склад елементів даної системи постійно міняється [3].
Виходячи з того, що система управління аудиторською діяльністю є
досить складною системою кібернетичного ряду великих систем, вважаємо за
доцільне її дослідження у двох аспектах:
Управління аудиторською діяльністю на макрорівні (Аудиторська палата
України (АПУ), Союз аудиторів України (САУ).
Управління діяльністю аудиторських фірм на мікрорівні.
Аргументація даного положення ґрунтується на специфічних
властивостях, притаманних цей системі та її підсистемам. Причому керована
підсистема макрорівня, у свою чергу також є системою, що має керуючу
(дирекція аудиторської фірми) і керовану (персонал фірми й процес аудита)
підсистеми. Кожна з підсистем управління аудиторською діяльністю має власне
цільове призначення, але разом з тим, підлегла загальній меті (забезпечення
ефективної і скоординованої взаємодії всіх елементів у кожній підсистемі й у
системі в цілому). Обидві підсистеми характеризуються значним переліком
різноманітних зв'язків (інформаційних, фінансових, організаційних, технічних,
методологічних) усередині кожної з них і між собою, наявністю зовнішніх
зв'язків з іншими системами, зворотних зв'язків; містять елементи
самоорганізації й саморегулювання; задіють у власному функціонуванні людей,
комп'ютерну техніку.
Ґрунтуючись на логічному аналізі змісту теорії систем і сутності
системного підходу, виділимо основні елементи системного підходу до
управління аудиторською діяльністю. Такими є
всі ресурси, на які
спрямований вплив керуючої підсистеми, тобто суб'єктів управління, і які
використовуються для досягнення поставлених цілей на основі рішення
відповідних їм завдань. У даній системі такими ресурсами представляються
персонал, техніка, технологія, інформація. Склад усіх складових елементів
досліджуваної системи представляється наступним: суб'єкти, об'єкти, мета,
завдання, функції управління, нормативно-правові регулятори, вхідна
інформація, вихідна інформація й інструментарій, причому їх склад буде
відрізнятися від рівня підсистем управління, виключенням є інструментарій.
Так, наприклад, суб'єктами управління аудиторською діяльністю на макрорівні
є органі державної законодавчої влади й професійні організації (Аудиторська
палата України (АПУ) і її регіональні представництва; Союз аудиторів України
(САУ) і його регіональні представництва), а на микро рівні – дирекція
аудиторських фірм, старші менеджери. Відповідно об'єктами управління на
макрорівні будуть аудиторські фірми й незалежні аудитори, їх легітимність і
якісний рівень виконуваної роботи, ступінь дотримання стандартів аудита, а на
мікрорівні управління – дотримання співробітниками аудиторської фірми
міжнародних і внутрішньофірмових стандартів діяльності, сам процес аудита
200

при виконанні замовлень, якість роботи аудиторської фірми в цілому. Докладна
характеристика елементів системи управління аудиторською діяльністю на
макро- і мікрорівні наведена в табл. 1.
Взаємодія елементів системи управління аудиторською діяльністю
проявляється через їхній вплив один на одного. Так, визначення мети дозволяє
сформулювати завдання для її досягнення; сукупність завдань дає можливість
вибрати суб'єкт, який здатний їх розв'язати, а також позначити об'єкти й ряд
функцій для впливу на них; у свою чергу, визначення об'єктів орієнтує вибір
необхідного інструментарію, тобто підсистем, що забезпечують, управління
аудиторською діяльністю. Результати прийнятих управлінських рішень
узагальнюються у вихідній інформації, склад, порядок узагальнення й
реалізації якої підлеглі основній меті.
Отже, цілі й завдання управління можуть бути досягнуті тільки шляхом
умілого й ефективного впливу суб'єкта управління на відповідні об'єкти
шляхом реалізації певних функцій управління в їхньому взаємозв'язку [2,6,8,9].
На рис. 2 і 3 графічно зображена співпідпорядкованість цілей і завдань
управління системою аудиторської діяльності на мікро- і макрорівнях.
Для визначення сукупності функцій управління відносно досліджуваної
системи звернемося до підходів класиків у сфері менеджменту,
проаналізованим у роботі Р. Адамса [1]. Їм установлене, що Чамберс (1981)
брав за основу дві моделі управлінської діяльності (моделі Файоля та Кунца),
які цілком можуть бути застосовані до процесу управління аудиторською
діяльністю, а саме:
Файоль (1949) у своїй моделі виділив наступні функції управління:
планування; організація; командування (керівництво); координація; контроль.
Кунц і О’Доннел (1972), по всій видимості погодилися з Файолем, включивши
у свою модель наступні функції: планування; організація; управління
персоналом; управління й керівництво; контроль.
Використовуючи незначно модифіковану модель Кунца й О’Доннела,
Чамберс створив управлінську модель, яка принципово відповідає вимогам
аудита: планування; організація; управління персоналом; управління й
керівництво; контроль [1].
Однак нам представляється, що дані функції більш відповідають
керуванню самим процесом аудита, а для управління аудиторською діяльністю
в цілому необхідно розширити перелік функцій і модифікувати їх, таким чином,
щоб вони були зв'язані й зі звичайною практикою управління фірмою, і зі
специфічними питаннями управління саме аудиторською діяльністю
конкретної фірми.
При цьому слід враховувати, що для керуючої підсистеми на макрорівні й
керуючої підсистеми на мікрорівні набір функцій управління має специфічні
відмінності, а для функцій мікрорівня – і певну модифікацію.
Розглянемо докладно склад і зміст функцій управління для мікрорівня.
Отже, до їхнього складу слід включити такі функції як планова, організаційна,
координаційна, облікова, регулююча, контрольна, аналітична й мотиваційна.
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Таблиця 1
Характеристика елементів системи управління аудиторською діяльністю на макро- і мікрорівнях
Структурні елементи

Система управління на макрорівні

Система управління на мікрорівні

1. Суб'єкти

Органі державної законодавчої влади й професійні організації (Аудиторська
палата України і її регіональні представництва; Союз аудиторів України)

Дирекція аудиторських фірм, старші менеджери

2. Об'єкти

Аудиторські фірми й незалежні аудитори, легітимність і якісний рівень їх
діяльності, ступінь дотримання стандартів аудита

Дотримання співробітниками аудиторської фірми внутрішньофірмових стандартів діяльності,
процес аудита при виконанні замовлень; якість і ефективність роботи аудиторської фірми в
цілому

3. Ціль

Координація діяльності аудиторських фірм і незалежних аудиторів для їхнього
ефективного функціонування на ринку аудиторських послуг, а також створення
умов для вільної конкуренції й забезпечення рівних прав на здійснення
аудиторського підприємництва всіма суб'єктами аудита

Забезпечення ефективного й скоординованого функціонування всіх штатних одиниць фірми
для якісного й професійного виконання всіх поставлених завдань і досягнення головної мети
діяльності фірми – стабільного положення на ринку аудиторських послуг і одержання
прибутку



4. Завдання





сприяння подальшому розвитку аудиторської діяльності;
забезпечення належного контролю якості роботи всіх суб'єктів аудиторської
діяльності;
рішення на єдиній методологічній основі принципових питань аудиторської
діяльності в Україні;
здійснення підготовки, перепідготовки й підвищення рівня кваліфікації
аудиторів;
забезпечення необхідного й достатнього потоку інформації про зміни в
законодавстві, про професійні вимоги до роботи аудиторських фірм









формування ефективної політики підбору кадрів;
формування й забезпечення складу постійних клієнтів і розробка заходів щодо залучення
нових;
розробка внутрішньофірмових стандартів;
забезпечення всіх співробітників необхідними технічними й програмними засобами;
узгодження режимів і графіків роботи кожного співробітника фірми при виконанні
конкретного замовлення, а також при здійсненні діяльності як такий;
облік і аналіз інформації про виконання професійних обов'язків працівниками фірми;
оцінка якості роботи аудиторів, експертів, асистентів, систематизація й аналіз виявлених
відхилень

5. Функції управління

Методологічна; інформаційна; кадрова; реєстраційна; організаційна; обліковоаналітична; контрольна; регулююча.

Функція планування; організаційна; облікова; координаційна; регулююча; контрольна;
аналітична; мотиваційна.

6. Регулятори
(нормативно-правове
забезпечення
аудиторської
діяльності)

Законодавчі акти ( Закон України « Про аудиторську діяльність»), регламентні й
нормативні документи (Міжнародні стандарти аудита, Кодекс професійної етики
аудиторів); інструктивні матеріали (окремі вказівки з питань здійснення
аудиторської діяльності й складання звітності суб'єктів аудиторської діяльності)

Пакет господарського законодавства, нормативні документи (Міжнародні стандарти
контролю якості, аудита, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг, Положення
(стандарти) бухгалтерського обліку, Кодекс професійної етики аудиторів, внутрішньофірмові
стандарти), регламентні документи (посадові інструкції), інструктивні матеріали (внутрішні
інструкції про прийняття на роботу, про порядок підвищення рівня кваліфікації і т.д.),.

7. Вхідна інформація

Інформація із зовнішнього середовища про зміни в законодавстві; про претензії з
боку клієнтів до якості роботи окремих суб'єктів аудиторської діяльності; із
внутрішнього середовища - про необхідність внесення змін в окремі положення
законодавчих і нормативних актів, а так само про різні організаційні аспекти
діяльності аудиторських фірм (вартість послуг; структура клієнтів; обсяг
виконаних робіт і т.д.)

Інформація із зовнішнього середовища про зміни в кон'юнктурі ринку аудиторських послуг;
про зміни в законодавстві. Із внутрішнього середовища – про вимоги до роботи аудиторів

8. Вихідна інформація

Зведена аналітична інформація про результати діяльності аудиторських фірм на
основі їх звітності, надання в державні органі управління пропозицій з
вдосконалення чинного законодавства України

Надання супутніх аудитові послуг, проведення аудита, а також надання користувачам
інформації про стан фінансово-господарчої діяльності підприємств-клієнтів

9. Інструментарій

Методичне, регламентне, технічне, інформаційне забезпечення аудиторської діяльності
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Головна мета управління на макрорівні
Координація діяльності аудиторських фірм і незалежних аудиторів для їхнього ефективного функціонування в системі аудиторської діяльності, а
також створення вільної конкуренції й рівних прав для здійснення аудиторського підприємництва всіма суб'єктами аудита

приватні цілі
Организація діяльності аудиторських
фірм
підцілі
Забезпечення умов для
постійного професійного
росту аудиторів

Визначення основних
критерієв оцінки
якостіаудиту

Забезпечення рівних прав при
оздійсненні діяльності та її
розвитку всіма суб’єктами аудита
завдання

Оцінка якості роботи аудиторських фірм

Формування взаємопов’язаної и погодженої
нормативно-правової бази

підцілі

підціллі

Координація и організація роботи
комісії з контролю якості роботи
аудиторських фірм
Вивчення скарг третіх осіб на
суб’єктів аудиторської діяльності і
прийняття рішень за ними

Визначення
оптимального
змісту Закону
Прийняття єдиної методології оцінки
якості для всіх субъєктів аудиторскої
діяльності

завдання

Співдіяти подальшому розвитку аудиторської
діяльності

Забезпеченння належного контролю за якістю
роботи аудиторських фірм (аудиторов)

Забезпечення вільної конкуренції на рінку
аудиторських послуг

Накопичення інформаціїї про всі випадки
відхилень ві вістановлених критерієв якості

Організація підготовки, перепідготовки и
підвищення рівня кваліфікації аудиторів

Аналіз накопиченої інформації для визначення
причин низької якості обслуговування клієнтів

Забезпечення погодженості
МСА і Закону
Своєчасно
реагувати на зміни
у законодавстві і
МСА
завдання

Вирішити на єдиній методологічній основі
принципових питань управління і організації
аудиторської діяльності в Украіні
Постійне ознайомлення суб’єктів аудиторської
діяльності с учбово-методичними і
інструктивними матеріалами

Рис. 2. Модель взаємозв’язку і упідпорядкованості цілей і завдань управління аудиторської діяльністю на макрорівні
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Головна мета управління на мікрорівні
Забезпечення ефективного й скоординованого функціонування всіх штатних одиниць, шляхом реалізації функцій керування, для якісного й
високопрофесійного виконання всіх поставлених завдань і одержання високих прибутків

приватні цілі
Занять одно з лідируючих місць серед
діючих аудиторських фірм

Визначити головні області управлінського впливу й
пріоритетні завдання, що забезпечують одержання
запланованих результатів

підцілі
Завоювання
певного
сегменту
ринку

підцілі

Досягнення
лідерства у
співвідношенні цін і якості
робот

Формуван
ня кола
постійних
клієнтів

Досягнення
керовонос
ті фірмою

Встановлення
надійних
взаємодій між
співробітниками

завдання
Побудова
ефективної
політики підбору
і

підцілі
Підвищен
няродукти
вності
праці

Встановлення трудової

Залучення нових клієнтів

завдання
Забезпечення стабільного складу
клієнтів і розробоку заходів із
залучення нових

Облік і аналіз інформації про
виконання професійних обовязків
робітниками фірми

Досягнення високої якості робіт і
послуг при мінімальних витратах
праці й часу

Розробка внутрішньофірмових
стандартів
Оцінка якості роботи аудиторів
та експертів; систематизація і
аналіз виявлених відхилень

Визначення
внутрішньофірмових
критерієвякості роботи
аудиторів

Отримання
максимальних
прибутків

Безперервне підвищення
ріаня професіоналізму
завдання
Забезпечення співробітників необхідними
технічними і програмними засобами
Погодження режимів і графіків роботи кожного
аудитора, експерта, асистента при виконанні
конкретного замовлення, а також при здійсненні
посадових обов’язків

Рис. 3. Модель взаємозв’язку і упорядкованості цілей і завдань управління аудиторською фірмою
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Реалізація планової функції управління конкретною аудиторською
фірмою укладається в постановці основних цілей, виробленню й обговоренні
стратегії й тактики їх досягнення; забезпеченні єдиного напрямку зусиль усіх
співробітників фірми до досягнення її загальних цілей через виконання
поставлених завдань.
Реалізація організаційної функції полягає у формуванні ефективної
організаційної структури, доборі й підготовці кадрів, розподілі обов'язків, що
необхідно для втілення планів у життя на кожному організаційному рівні,
створенні інформаційно-нормативної й матеріально-технічної бази.
Сутність реалізації координаційної функції припускає орієнтацію
підлеглих на вивчення проблем, організаційної структури й традицій
підприємства, роз'яснення співробітникам принципів призначення на посаду;
забезпечення відповідного керівництва й функціонування системи
стимулювання працівників; визначення вимог до добору й розміщенню кадрів,
забезпечення зберігання документації про наділення повноваженнями,
установлення системи оплати праці працівників, добір і підготовка кадрів.
Облікова – укладається у фіксації результатів виконання поточних і
перспективних планів діяльності фірми, нагромадженні інформації про
досягнення й недогляди в роботі співробітників аудиторських фірм, фактах
підвищення їх кваліфікації.
Регулююча спрямована на підтримку необхідного співвідношення між
усіма взаємодіючими елементами усередині фірми шляхом виявлення
негативних і позитивних факторів, що впливають на загальний результат
діяльності, мінімізація впливу негативних і максимізація впливу позитивних
факторів, а також припускає регулювання усередині професійних і
міжособистісних взаємин шляхом формування кадрової політики, видання
внутрішніх інструкцій і положень, наказів і розпоряджень.
Реалізація контрольної функції полягає в здійсненні поточного й
наступного контролю якості роботи аудиторів і інших співробітників з метою
збереження іміджу фірми, попередження конфліктів із клієнтами, а також
спрямована на визначення ступеня відповідності результатів роботи аудиторів,
експертів, асистентів стандартним вимогам і загальноприйнятим критеріям
якості шляхом перевірки керівництвом і сертифікованими аудиторами
правильності оформлення робочих документів і аудиторського звіту по
кожному конкретному договору.
При реалізації аналітичної функції здійснюється підведення підсумків
роботи всієї фірми за певний період, виявлення сильних і слабких сторін з
можливим виміром ступеня впливу різних зовнішніх і внутрішніх факторів,
систематизація виявлених недоліків у процесі контролю якості, розробка
заходів, спрямованих на подальше вдосконалювання системи управління
аудиторською фірмою й професіоналізму співробітників фірми в цілому.
Мотиваційна функція реалізується через заохочення результативної
роботи персоналу (можливість творчого й ділового росту; визнання й схвалення
результатів роботи як у грошовій, так і в усній (письмової) формах).
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Функціональні обов'язки керівників аудиторського підприємства повинні
бути строго регламентовані й зафіксовані у відповідному документі – посадовій
інструкції. Виділення специфічних функцій управління на мікрорівні дозволяє
її розробити. Пропонуємо наступні методичні підходи до регламентації
функціональних обов'язків співробітників аудиторських підприємств. При
розробці подібного інструктивного матеріалу слід виділяти три розділи: 1 –
загальні положення, 2 – права й обов'язки; 3 – відповідальність. У першому
розділі необхідно відбити: пропоновані вимоги, яким повинен відповідати
фахівець, що займає, зазначену в заголовку документа, посада; перелік
нормативно-правової документації, якою необхідно керуватися при виконанні
своїх посадових обов'язків; мети, які необхідно реалізувати в процесі трудової
діяльності. У другому розділі слід викласти повний перелік надаваних прав і
покладених на посадову особу обов'язків, причому їх обсяг необхідно
врівноважувати. У складі обов'язків, на ряду із тими, що традиційно
включаються в посадову інструкції керівників підприємств, слід передбачити
такі як: забезпечення дотримання умов незалежності аудиторської фірми,
необхідного режиму конфіденційності в її діяльності; здійснення контролю
якості роботи аудиторів і асистентів, задіяних у статутній діяльності фірми;
забезпечення підготовки фахівців для здачі іспитів в АПУ на сертифікат
аудитора. До складу наданих прав слід обов'язково внести рекомендацію
асистентів для здачі професійного іспиту в АПУ й підготовку проектів
внутрішньофірмових
стандартів
(або
призначення
відповідальних
розроблювачів), їхнє затвердження. При розробці третього розділу слід
обов'язково передбачити відповідальність за дотримання конфіденційності
інформації, якість проведеного аудита й зроблених консалтингових послуг;
ухиляння від сплати податків, дотримання вимог справжнього Закону,
стандартів аудиторської діяльності й Кодексу професійної етики аудитора.
Склад і зміст функцій управління для макрорівня не представляється
необхідним піддавати докладному розгляду, тому дамо їм лише коротку
характеристику:
 методологічна – розробка й затвердження стандартів аудита, методик і
рекомендацій з питань проведення аудита й надання аудиторських
послуг;
 інформаційна – випуск нормативної, навчальної, методичної й довідкової
літератури;
 кадрова – підготовка й перепідготовка аудиторів, сертифікація аудиторів;
 реєстраційна – сертифікація й ведення Реєстру суб'єктів аудиторської
діяльності;
 організаційна – сприяння подальшому становленню й розвитку
аудиторської справи в Україні шляхом організації й проведення науковопрактичних конференцій, семінарів, симпозіумів, курсів безперервного
підвищення кваліфікації;
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 обліково-аналітична – облік результатів діяльності аудиторських фірм на
основі їх звітності, аналіз і систематизація даних про результати
діяльності аудиторських фірм;
 контрольна – забезпечення належної якості аудита й аудиторських послуг
на основі оцінки діяльності аудиторських фірм як по скаргах, так і в
ініціативному порядку;
 регулююча – недопущення несумлінної конкуренції, підтримка
необхідного співвідношення між усіма елементами системи управління
на основі забезпечення дотримання вимог стандартів аудита.
Комплексна реалізація даних функцій управління забезпечує гармонічна
взаємодія всіх елементів системи.
Для більш детального розгляду взаємодії елементів системи змоделюємо
процес управління аудиторською діяльністю з урахуванням дворівневої
організації й взаємодії всіх його елементів (рис. 4). Центральною ланкою даної
моделі є безпосередньо аудиторська діяльність, успішний розвиток якої
можливо при ефективній взаємодії керуючої й керованої підсистем (на рисунку
є покажчики на структуру й взаємозв'язок елементів керуючої й керованої
підсистем). Причому, дані підсистеми мають окремі специфічні елементи –
суб'єкти, об'єкти, мети, завдання й властиві суб'єктам функції управління, а
також і спільні – реалізацію аудиторської діяльності (на рисунку вона виділена
жирною лінією).
Оскільки функціонування кожної господарської системи багато в чому
визначається діяльністю суб'єктів управління (керівники фірм, члени АПУ,
САУ), то й досягнення її цілей багато в чому забезпечується ступенем впливу
цих суб'єктів на життєздатність системи. Дана модель має вхід, який можна
ототожнювати з різноманітністю матеріальних, трудових і фінансових ресурсів,
а також потоком інформації про результати і якість проведення аудиту, надання
аудиторських послуг, конкурентів, стан ринку аудиторських послуг, змінах в
інших системах (наприклад, у законодавчій) і т.д.
Виходом у даній моделі слід уважати результати функціонування даної
системи, а саме: це інформація про результати і якість проведення аудита,
надання аудиторський послуг; відомості Реєстру суб'єктів аудиторської
діяльності; результати порівняльного аналізу діяльності аудиторських фірм у
цілому по країні й у розрізі регіонів.
Крім того, слід звернути увагу й на такі елементи системи управління як
регулятори аудиторської діяльності й наявність зворотнього зв'язку. Під
регуляторами в цьому випадку слід розуміти нормативно-правове забезпечення
аудиторської діяльності, яке направляє систему управління аудиторською
діяльністю й за допомогою зворотнього зв'язку сприяє обміну інформацією між
керованої й керуючої підсистемами, а також і з зовнішнім середовищем. У
цьому випадку мова йде про сукупність законів, нормативів, стандартів,
інструкцій, рішень, прийнятих на рівні держави й Аудиторської палати,
зокрема.
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Рис. 4. Схема реалізації системного підходу до управління аудиторською діяльністю на макро- и
мікрорівнях
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Зворотний зв'язок повинен сприяти сприйняттю й аналізу суб'єктами
управління всіх позитивних і негативних моментів у керуванні (наприклад,
невизначеності в нормативно-правовому і регламентному забезпеченні
діяльності аудиторських фірм; проблеми щодо розробки, впровадження й
функціонування системи контролю якості і т.д.). При цьому позитивні фактори
доцільно використовувати для подальшого росту, накопичення досвіду,
розвитку й удосконалювання досліджуваної системи, негативні ж усувати,
мобілізувавши всі можливості й кошти.
Підсистеми, що забезпечують керування, позначені в даній моделі, також
впливають на успішне управління аудиторською діяльністю на обох рівнях і
зводяться до наступних видів:
 нормативно-правове забезпечення;
 регламентне забезпечення;
 інформаційне забезпечення;
 технічне забезпечення;
 методичне забезпечення.
Зупинимося на розгляді найбільш проблемних, з погляду практичного
застосування підсистем, що забезпечують.
Регламентне забезпечення є важливим аспектом у керуванні діяльністю
суб'єктів аудита.
Формування регламентів – документів регулюючих діяльність
аудиторської фірми й незалежних аудиторів, є проявом сутності
організаційного забезпечення управління.
Регламентне забезпечення всієї системи аудиторської діяльності на
макрорівні повинне бути презентовано Стандартами аудита, тому що за
допомогою стандартизації реалізується саморегулювання аудиторської
діяльності як важливий аспект її суспільного визнання, органічно пов'язаний із
забезпеченням якості роботи аудиторів.
До основних регламентів аудиторської діяльності керуючої підсистеми на
мікрорівні можна віднести:
 установчий договір;
 Статут аудиторської фірми;
 посадові інструкції аудиторів;
 кадрова політика;
 політика в сфері контролю якості роботи аудиторів.
Перші два документи складаються при заснуванні аудиторської фірми й
повинні відображати властиві їй особливості. Посадові інструкції вносять
організуючий початок у діяльність конкретних виконавців і керівників фірми.
Кадрова політика повинна містити положення про наймання нових
співробітників, умови підвищення кваліфікації, просування по кар'єрним
сходам, мотиваційні заходи впливу на співробітників. Політика в сфері
контролю якості повинна відображати систему заходів, що дозволяють
забезпечувати належну якість аудита й аудиторських послуг.
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Реалізація системного підходу в керуванні аудиторською діяльністю
неможливо без достатнього інформаційного забезпечення. Інформаційне
забезпечення повинне супроводжувати всі етапи управління, а значить, бути
основою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Методичне забезпечення аудиторської діяльності на сучасному етапі
вимагає істотної розробки, тому що наявність методичних інструкцій є
керівництвом до дії та забезпеченням вірних професійних підходів у роботі
персоналу аудиторських фірм.
Адекватна організація і застосування забезпечуючих підсистем
управління в сукупності
сприяє раціональній і ефективній діяльності
аудиторських фірм, що обумовлює необхідний якісний рівень роботи
аудиторів, а отже саме вони є основними параметрами якості.
Логічний аналіз і розгляд усіх елементів, що й забезпечують підсистеми
функціонування системи управління аудиторською діяльністю визначили
необхідну основу для чіткого позначення сутності цієї системи.
Отже, нами встановлене, що всі елементи системи управління
аудиторською діяльністю взаємозалежні між собою й порушення в тієї або
іншій складовій можуть викликати збої у функціонуванні всієї системи. А
підтримка збалансованого стану всіх елементів системи (що є по суті
параметрами її якості) - от пріоритетне завдання суб'єктів управління
аудиторською діяльністю на всіх рівнях, адекватне рішення якої здатне
забезпечити необхідний якісний рівень роботи фахівців з аудита, а також
високу ділову репутацію, суспільне визнання й реальну затребуваності
аудиторської професії.
Таким чином, система управління аудиторською діяльністю – це
функціональний вплив керівництва професійних організацій і керівників фірм
(залежно від рівня управління) на підприємницьку й професійну діяльність
аудиторських фірм для досягнення цілей розвитку й удосконалювання цієї
діяльності на основі потоків інформації, одержуваної як із зовнішнього
середовища, так і за допомогою зворотного зв'язку.
Висновок. Застосування системного підходу до дослідження специфіки
управління аудиторською діяльністю на макро- і мікрорівнях дозволило
розкрити і визначити сутність категорії «система управління аудиторською
діяльністю» як функціонального впливу керівництва професійних організацій і
керівників фірм (залежно від рівня управління) на діяльність аудиторських
фірм для досягнення цілей розвитку і удосконалення цієї діяльності на основі
потоків інформації, що отримується як із зовнішнього середовища, так і за
допомогою зворотного зв'язку. Встановлено також склад підсистем, що
забезпечують ефективність функціонування цієї системи, які одночасно є
групами параметрів якості результатів процесу аудита.
Література:
1. Адамс Р. Основы аудита: пер.с англ. / Под ред. Я. В. Соколова. — М.: Аудит,
ЮНИТИ, 2009. — 398 с.
210

2. Берталанфи Л. История и статус общей теории систем // Системные исследования:
Ежегодник.1978. – М.:Наука, 1973. – С. 20-27.
3. Научные основы организации и построения АСУ: учебник/ под ред. Бройдо. В.Л. –
М.: Высш. Шк.,1990. – 192 с.
4. Бутинець Т.А. Внутрішній контроль: суть і зміст / Т.А. Бутинець // Вісник
Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. –
Житомир, 2008. – № 2(44). – с. 31-42.
5. Дорош Н.І. Аудит: теорія і практика [Текст]: монографія / Н.І. Дорош – К. : Знання,
2006. – 402 с.
6. Мескон М.Х. Альберт М., Хероури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело,
1992. – 702 с.
7. Ожигов С.И. Словарь русского языка. – М.: Государственное издательство
иностранных и национальных словарей, 1949. – 968 с.
8. Симоненко В. Региональная политика: системный подход // Экономика Украины. –
1996. - № 6. – С.46 –53.
9. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. М.: ЗАО «Бизнесшкола» «Интеп-синтез», 1997 – 304 с.
10. Федулова Л. Управление аудиторской деятельностью // Бухгалтерский учет и аудит. –
1995. –№8. –С. 15-17.

4.5. ДОСЛІДЖЕННЯ КЛЮЧОВИХ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Іващенко А.І.
к.е.н., доцент кафедри фінансів
Донецький державний університет управління
Для досягнення стабільного соціально-економічного розвитку економіка
України потребує нарощування інвестиційних ресурсів, послідовного
збільшення частки капітальних вкладень у валовий внутрішній продукт,
оптимізації напрямів їх вкладення та поліпшення структури інвестиційних
джерел.
Поліпшення інвестиційного клімату та підвищення ефективності
інвестиційних процесів є одними з основних напрямів державної політики на
сучасному етапі.
Проблематика національного регулювання системи інвестування була й
залишається ключовою з точки зору створення інвестиційного клімату, а також
забезпечення ефективності функціонування капіталу. В цьому контексті
розробка практичних оцінок щодо перспектив удосконалення інвестиційного
режиму
повинна
бути
методологічно
узгоджена
із
загальними
закономірностями
міжнародного
руху
капіталів,
підприємницькою
інвестиційною логікою і конкретними завданнями розвитку регіонів України в
цілому.
Проблемам підвищення рівня сприятливості інвестиційного клімату
економіки країни в цілому та її регіонів шляхом забезпечення належного рівня
інвестиційної привабливості присвячено праці багатьох вчених, серед яких
варто виділити роботи Палки І.М., Бутка М.П., Акименка О.Ю., Ключника Л.В.
та ін. Але, на сьогодні недостатньо вирішеними залишаються питання, яким
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чином можна усунути дисбаланси рівня інвестиційної привабливості регіонів
України та які саме заходи здатні забезпечити розвиток сприятливого
інвестиційного клімату в країні.
Метою дослідження є аналіз чинників формування сприятливого
інвестиційного клімату та формування механізму оцінки інвестиційної
привабливості регіонів з метою підвищення конкурентоспроможності України
на інвестиційному ринку.
Створити умови для динамічного, збалансованого соціальноекономічного розвитку України та її регіонів можливо шляхом нарощування
обсягів інвестиційних ресурсів,
удосконалення структури інвестиційних
джерел та оптимізації напрямків їх вкладання. Процес інвестування є не тільки
одним з найважливіших факторів економічного зростання регіону, а й
одночасно загальним показником його соціально- економічного розвитку. Чим
інтенсивнішим є вкладання коштів, тим швидше проходить відтворювальний
процес, активнішими є ринкові трансформації. Такий підхід обумовлений тим,
що капітал є одним з важливих джерел формування фінансово-кредитних
ресурсів регіону,
стимулювання регіонального розвитку та усунення
регіональних диспропорцій. При цьому необхідно враховувати специфічні
особливості залучення іноземних інвестицій у регіони,
виходячи з їх
соціально- економічного розвитку.
Інвестиційна діяльність як у державі, так і в її регіонах є одним з
основних напрямків розширення та відтворення основних фондів та
виробничих потужностей господарства на базі науково-технічного прогресу,
що уможливлює регулювання розвитку економіки, істотне підвищення її
ефективності, а також на цій основі вирішення соціальних проблем
(будівництво житла,
об’єктів соціально-побутового призначення,
комунального господарства тощо) [1, с. 306].
Інвестиційна привабливість – це узагальнююча характеристика переваг і
недоліків окремих напрямів і об’єктів, що сприяють або перешкоджають
процесу інвестування національної економіки на макро-, мезо- і мікрорівнях
[2]. В свою чергу, Інвестиційний потенціал країни перебуває під впливом
різних факторів та характеризується низкою макроекономічних показників
таких, як темпи економічного зростання, ставка, рівень інфляції, споживчий
попит населення, рівень зайнятості, норма прибутку, ставки за кредитними
ресурсами, а також наявністю і структурою факторів виробництва, рівнем
розвитку інфраструктури, конкурентними перевагами держави, її роллю у
світовій торгівлі та міжнародному поділі праці тощо. Інвестиційний потенціал
країни формується сукупним впливом окремих приватних факторів
інвестиційного потенціалу кожного з її регіонів.
Для оцінювання інвестиційного потенціалу регіону було використано
підхід, запропонований М. П. Бутко [3, с. 41], згідно до якого внутрішній
інвестиційний потенціал регіону розраховується за наступною формулою:
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(1)

де VIPR – внутрішній інвестиційний потенціал регіону;
BI – бюджетні інвестиційні ресурси;
IRB – інвестиційні ресурси бізнесових структур;
IRP – інвестиційні ресурси населення;
IRG – інвестиційні ресурси громадських об’єднань,благодійних організацій;
IRN – інтелектуальні ресурси;
t – рік надходжень інвестицій;
i – річний рівень інфляції (в частках одиниці).
При цьому:
BI / Bld  BIZ – це інвестиції з Державного (Bld) та місцевих бюджетів
(BIZ), включаючи кошти спеціальних фондів;
IRB / P  A – річні обсяги прибутку та амортизації всіх господарюючих
суб’єктів регіону;
IRP – сума вкладів населення в фінансово-банківські установи регіону;
IRN – інтелектуальні інвестиційні ресурси, які складаються з обсягів
науково-технічної продукції наукових, науково-дослідних, дослідноконструкторських та інших установ, а також інтелектуальних ресурсів
винахідників, раціоналізаторів тощо.
В свою чергу, сукупний інвестиційний потенціал регіону (SIPR), на думку
М. П. Бутко, являє собою суму внутрішнього інвестиційного потенціалу
(VIPR), прямих іноземних інвестицій (PII) та інвестиційних залучень ресурсів з
інших регіонів України (IRZ):
SIPR/VIPR PII  IRZ,

(2)

Розрахунок внутрішнього та сукупного інвестиційного потенціалу
регіонів України за 2008-2012 рр. представлено на рис. 1-8, в яких
територіальний поді зроблено згідно розмежуванню по кластерним утворенням
по економічним регіонам, запропоноване у Рейтингу інвестиційної
привабливості регіонів [4, c. 33] та подано у табл. 1
Таблиця 1
Розмежування території України за економічними регіонами
№
1.
2.
3.
4.

Економічний регіон
Подільський економічний регіон
Карпатський економічний регіон
Причорноморський економічний регіон
Поліський економічний регіон

5.
6.

Донецький економічний регіон

7.
8.

Східний економічний регіон
Центральний економічний регіон

Придніпровський економічний регіон

Області
Вінницька, Тернопільська та Хмельницька
області
Закарпатська, Львивська, Івано-Франківська та
Чернівецька області
АР Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська
області
Волинська, Житомирська, Чернігівська та
Рівненська області
Донецька та Луганська області
Дніпропетровська, Запорізька та Кіровоградська
області
Полтавська, Сумська та Харківська області
Київська та Черкаська області.
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Рис. 1. Внутрішній та сукупний інвестиційний потенціал Подільського
економічного регіону

Рис. 2. Внутрішній та сукупний інвестиційний потенціал Карпатського
економічного регіону

Рис. 3. Внутрішній та сукупний інвестиційний потенціал Причорноморського
економічного регіону
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Рис. 4. Внутрішній та сукупний інвестиційний потенціал Поліського
економічного регіону

Рис. 5. Внутрішній та сукупний інвестиційний потенціал Донецького
економічного регіону

Рис. 6. Внутрішній та сукупний інвестиційний потенціал Придніпровського
економічного регіону
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Рис. 7. Внутрішній та сукупний інвестиційний потенціал Східного
економічного регіону

Рис. 8. Внутрішній та сукупний інвестиційний потенціал Центрального
економічного регіону 1
F

Згідно до даних рис. 1-8 видно, що існують значні дисбаланси во
внутрішньому інвестиційному потенціалі економічних регіонів України,
зокрема, найбільший внутрішній інвестиційний потенціал по ітогам 2012 году
спостерігається у Донецькому економічному регіоні та складає 19791878,88
тис. грн., що передусім пов’язано з наявністю машинобудівних, хімічних,
гірничошахтних, металургійних комплексів, а також підприємств харчової та
переробної промисловості. На другому місці за рівнем найбільшого
внутрішнього інвестиційного потенціалу у 2012 році знаходиться
Прчорноморський економічний регіон та складає 19147986,49 тис. грн., в якому
варто вділити галузь високих технологій та мікроелектроніки, суднобудівний,
агропромисловий та рибний комплекси, галузі логістики, оздоровлення і
туризму. Найменший внутрішній інвестиційний потенціал склав 5504000,501
тис. грн. відповідно у Поліському економічному регіоні, в якому
найрозвиненішими є
агропромисловий, продовольчий комплекси, галузі
1

Рис. 1-8 розраховано автором на основі [5-9]
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екологічного туризму, деревообробки та обробки граніту.
Відповідно до значень сукупного інвестиційного потенціалу економічних
регіонів України (рис. 1-8) найбільший його рівень у 2012 році спостерігається
у Причорноморському економічному регіоні та складає 20984788,49 тис. грн.,
Донецький економічний регіон посів друге місце за рівнем SIPR та склав
20107093,88 тис. грн., що свідчить про те, що з урахуванням зовнішнього
інвестування, а саме іноземних інвесторів та інвестиційних ресурсів з інших
регіонів, Донецький економічний регіон значно уступає свої позиції
Причорноморському регіону. Відхилення сукупного інвестиційного потенціалу
від внутрішнього у Причорноморському регіоні складає 1836802 тис. грн., а в
Донецькому лише 315215 тис. грн. Найменший рівень сукупного
інвестиційного потенціалу у 2012 році залишається за Поліським економічним
регіоном та складає 6082172,501 тис. грн., що на 578172 тис. грн. перевищує
внутрішній інвестиційний потенціал.
Інвестиційну
активність
регіону
можна
визначити
за
формулою [10, с. 159]:
(3)

де IIa – індекс інвестицийної активності регіону;
SI – сукупні інвестиції з розрахунку на душу населення регіону, грн.;
VPR – валовий регіональний продукт у розрахунку на душу населення в
регіональній господарській системі, грн.
Результати розрахунку інвестиційної активності за економічними
регіонами України наведені на рис. 9-10.

Рис. 9. Індекс інвестиційної активності за економічними регіонами України
у 2008 – 2009 рр.
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Рис. 10. Індекс інвестиційної активності за економічними регіонами України
у 2010-2011 рр. 2
Згідно до рис. 9-10 можна сказати, що рівень інвестиційної активності за
економічними регіонами є досить низьким, що свідчить про зниження
інвестиційної привабливості економіки в цілому, тому необхідне зважене
посилення ролі держави при проведенні інвестиційної політики з метою
створення сприятливого інвестиційного клімату на не інфляційній основі (рис.
11).
Застосування запропонованого механізму дозволить підвищити
інвестиційну активність країни, бо враховує чинники її зниження та заходи
щодо усунення зазначених чинників та впровадження даного механізму
враховує заходи щодо державного регулювання позитивними зрушеннями в
інвестиційній сфері з метою підвищення ефективності залучення інвестицій в
економічну сферу держави.
Тому, основними заходами покращення інвестиційної привабливості
країни доцільно було б доповнити такими діями:
 реалізація інвестиційних проектів за рахунок коштів державного,
місцевого бюджету, а також іноземних інвестицій та кредитів;
 виконання заходів державних та регіональних цільових програм;
 розгляд інвестиційних проектів, в тому числі включення їх до бази даних;
 впровадження передового досвіду інших країн у сфері інвестиційної
діяльності;
 реалізація заходів по залученню банків до фінансування проектів;
 впровадження заходів з розвитку інвестиційної інфраструктури –
методичних семінарів, виставок, форумів, «круглих столів», презентацій
інвестиційних проектів, зустрічей з інвесторами;
 створення центрів з проектного управління та бізнес-планування.
Реалізація цих заходів в першу чергу залежить від державної політики,
головним завданням якої на сучасному етапі розвитку є структурна перебудова
економіки. Метою цієї перебудови є забезпечення економічного зростання,
виходу на шлях стійкого розвитку й досягнення конкурентоспроможності на
світовому ринку.
F

2

Рис. 9-10 Розраховано автором на основі [5-9]
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Роль інвестицій в економічній системі держави

Забезпечення зростання і
якісного вдосконалення
основного капіталу як на
рівні конкретної фірми,
так і на рівні
національної економіки

Здійснення прогресивних
структурних економічних
зрушень, що стосуються
найважливіших пропорцій
національної економіки:
відтворювальних, галузевих,
вартісних

Негативний вплив

Реалізація новітніх
досягнень науковотехнічного прогресу і
підвищення на цій основі
ефективності виробництва
як на макрорівнях, так і на
мікрорівні

Позитивний вплив

Чинники зниження інвестиційної
активності

Заходи щодо підвищення інвестиційної
активності

Невідпрацьованість юридичної бази,
яка має захищати як зарубіжних, так
і вітчизняних інвесторів

Фінансова стабілізація на мікрорівні
Нормалізація фін. стану підприємств,
включаючи підвищення їх ліквідності

Нестабільність економічної та
політичної ситуації в країні

Активізація товарних ринків, які були
б спроможними споживати
ініційовану інвестиціями додаткову
продукцію та реалізовувати потенціал
ефективності інвестиціинх проектів за
рахунок платоспроможного попиту

Відсутність довгострокової
виваженої політики держави щодо
залучення інвестицій і створення
сприятливих умов щодо їхнього
ефективного використання
Високий рівень корумпованості
вітчизняної економіки і високий
рівень ризикованості
підприємницької діяльності

Забезпечення низьких темпів інфляції
та зменшення реальної банківської
ставки до рівня, який стимулює
масові інвестиції в економіку

Заходи з боку держави: важливість та актуальність формування бюджету
розвитку для України; державні гарантії та страхування інвестицій, які
скорочують інвестиційні ризики; обґрунтовану підтримку вітчизняних
виробників; проведен-ня збалансованої (в тому числі протекціоністської)
зовнішньоекономічної політики, яка повинна бути пов'язана з програмами
технічного переозброєння вітчизняних виробництв.

Рис 11. Механізм державного регулювання концепції створення сприятливого
інвестиційного клімату
219

Література:
1. Палка І.М. Роль державного регулювання інвестиційної активності в системі
управління економікою / І.М. Палка // Інноваційна економіка. – 2012. - № 3 (29). – С.
305 – 308.
2. Чоп О. О. Інвестиційна привабливість економіки України / О. О. Чоп, В. М. Козменко
// Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції «Сучасний стан, ретроперспективи
та переспективи розвитку економічної системи України». – 23 грудня 2013 р. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conf-cv.at.ua/forum/74-706-1
3. Бутко М. П. Методологічні підходи до оцінки ефективності інвестицій у регіональних
господарських системах / М. П. Бутко, О. Ю. Акименко // Регіональна економіка. –
2010. – № 1. – С. 39-47.
4. Інвестиційний клімат в Україні: яким його бачить бізнес / Звіт Міжнародної
фінансової корпорації. – 2011. – 125 с.
5. Статистичний щорічник України за 2011 рік / Державна служба статистики. – Київ. –
ТОВ «Август Трейд». – 2012. – 558 с.
6. Валовий регіональний продукт за 2009 – 2011 роки: Статистичний щорічник /
Державний комітет статистики. – Київ. – 2011. – 155 с.
7. Капітальні інвестиції в Україні у 2007 – 2011 роках: Статистичний збірник / Державна
служба статистики. – Київ. – 2012. – 122 с.
8. Статистичний збірник «Регіони України» 2012 частина 2 / Державна служба
статистики. – Київ. – 2012. – 801 с.
9. Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів України / Підготовлено Київським
міжнародним інститутом соціології у партнерстві з Інститутом економічних
досліджень та політичних консультацій на замовлення Державного агентства з
інвестицій та управління національними проектами України. – Київ. – 2013. – 47 с.
10. Ключник Л. В. Інвестиційний потенціал регіону: теоретичні аспекти та оцінка / Л. В.
Ключник // Збірник наукових праць. – Луцький національний технічний університет.
– 2011. – Вип. 8 (31). – С. 150 – 161.
HU

UH

4.6. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ:
ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Назаренко І.М.
кандидат економічних наук, доцент
Сумський національний аграрний університет
У сучасних умовах господарювання значного поширення набувають
проблеми фінансування господарської діяльності підприємства, зайняття
домінуючої позиції в конкурентній боротьбі, збільшення потенціалу та
підвищення рентабельності діяльності суб’єкта господарювання. Головним
ресурсом, який сприятиме та забезпечить позитивне вирішення окреслених
проблем, є капітал. Даний фінансовий ресурс являється джерелом фінансування
діяльності підприємства, важливою складовою стратегічного потенціалу, а
також головним вимірником ринкової вартості суб’єкта бізнесу. Досліджувана
економічна категорія є об’єктом вивчення різних галузей економічної науки:
економічної теорії, економіки, бухгалтерського обліку, економічного аналізу,
фінансового та стратегічного менеджменту. Причиною надмірного
акцентування уваги являється те, що передумовою прийняття правильних
управлінських рішень являється детальний, ґрунтовний аналіз. Можна з
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достатньою впевненістю стверджувати, що економічний аналіз є синтезованою
наукою, яка сформувалася шляхом інтеграції цілого ряду наук і об'єднала
окремі їх елементи. У свою чергу, результати економічного аналізу
використовуються іншими науками при вивченні тих чи інших сторін
господарської діяльності.
Проведені
дослідження
показали,
що
в
складних
умовах
трансформаційної економіки пріоритетного значення серед показників
фінансового стану підприємства набувають показники, які відображають
величину, структуру та ефективність використання капіталу. Як джерело
фінансування активів підприємства, капітал є однією з стратегічних цілей
управління та важливим об’єктом бухгалтерського обліку, аналізу й контролю
[1]. Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства на основі
економічного аналізу являється необхідною умовою виваженого прийняття
управлінських та підприємницьких рішень. Практично всі користувачі
фінансової звітності застосовують методи фінансового аналізу для прийняття
рішень по оптимізації своїх інтересів [2].
Основною метою аналізу капіталу є отримання точної, правдивої
інформації про динаміку складу та структури джерел фінансування діяльності
суб’єкта господарювання, а також ефективності та доцільності використання
фінансових ресурсів для прийняття раціональних стратегічних та управлінських
рішень, спрямованих на підвищення цінності та вартості підприємства в
ринкових умовах.
Відповідно до зазначеної мети, завданнями аналізу капіталу суб’єкта
господарювання є:

дослідження галузевої особливості суб’єкта господарювання;

аналіз джерел формування власного капіталу підприємства;

аналіз джерел формування залученого капіталу підприємства;

встановлення оптимальної структури капіталу підприємства;

визначення рівня достатності капіталу;

оцінка ефективності використання капіталу;

розробка варіантів оптимізації структури капіталу;

збір інформації для моделювання перспективної стратегії
формування капіталу.
Для поглиблення розуміння концептуальних основ аналізу капіталу,
доцільно охарактеризувати основні принципи його проведення. Враховуючи
основні принципи економічного аналізу [7], сформулюємо методологічні
принципи аналізу капіталу підприємства:

принцип науковості – аналіз капіталу підприємства повинен
відповідати вимогам економічних законів, використовувати досягнення науки і
техніки;

принцип системності – аналіз капіталу підприємства необхідно
проводити з урахуванням всіх закономірностей системи, що розвивається,
тобто вивчати явища в їх взаємозв'язку і взаємозалежності;
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принцип комплексності – при дослідженні капіталу підприємства
необхідно враховувати вплив факторів зовнішнього та внутрішнього
середовища суб’єкта господарювання;

принцип дослідження в динаміці – аналіз капіталу підприємства
повинен здійснюватися в динаміці, що дозволяє зрозуміти та з'ясувати причини
змін;

принцип встановлення основної мети – важливим моментом в
провеленні аналізу капіталу є постановка завдання та мети дослідження;

принцип конкретності та практичної корисності – результати
аналізу обов'язково повинні мати числове вираження, а результати дослідження
причин зміни показників повинні бути конкретними.
З метою усвідомлення методичного забезпечення аналізу капіталу,
доцільно акцентувати увагу на елементах методики аналітичного процесу, а
саме:

формулювання цілей і задач аналізу;

об’єкти дослідження;

система показників аналізу;

рекомендації щодо послідовності та періодичності досліджень;

опис методів та способів аналізу;

інформаційне забезпечення аналізу;

вказівки щодо організації аналізу;

технічні засоби, які використовуються для обробки економічної
інформації;

характеристика оформлення результатів аналізу [1].
Інформаційне забезпечення аналізу капіталу в практичному аспекті
представлено переважно показниками фінансової звітності (ф. 1 «Баланс (Звіт
про фінансовий стан)», ф. 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід)», ф. 4 «Звіт про власний капітал»). Але в сучасних трансформаційних
економічних умовах використання тільки бази фінансової звітності для
належного аналізу капіталу є досить дискусійним питанням, оскільки, на
сьогодні, показники фінансової звітності не завжди відображають повну та
правдиву інформацію про результати діяльності підприємства, як складної
відкритої
виробничо-господарської
і
соціальної
системи.
Також
загальновизнаним є факт, що фінансова звітність має завуальований характер та
відображає показники, які характеризують результати діяльності суб’єкта
господарювання за минулий період. Відповідно, це негативно впливає на
поточне виявлення проблем, пов’язаних з використання фінансових ресурсів і
не забезпечує швидкої їх діагностики та вирішення. В зв’язку з тим, що капітал
являється джерелом цінності підприємства, визначає його вартість, при
проведення аналізу потрібно досліджувати не тільки співвідношення його
складових, а увагу необхідно акцентувати на якісних характеристиках.
Тому на сьогодні доцільно виділити такий елемент методики аналізу, як
системний збір інформації.
Взагалі, системна методологія являє собою найбільш упорядковану
надійну основу для управління складними сферами взаємозалежної діяльності,
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дозволяючи розкривати й аналізувати складові компоненти системи і
послідовно сполучити їх один з одним. При системному підході і дослідженні
управлінських систем виходять з того, що будь-яка організація є система,
кожний з елементів якої має свої визначені й обмежені цілі [4].
Цінність системного підходу полягає в тому, що розгляд категорій
системного аналізу створює основу для логічного і послідовного підходу до
проблеми прийняття рішень. Ефективність вирішення проблем за допомогою
системного аналізу визначається структурою розв'язуваних проблем [14].
Системний збір інформації – це процес накопичення, групування
інформації, необхідної для дослідження структури капіталу та ефективності
використання капіталу підприємства, зорієнтованої на виявлення проблемних
питань та надання конструктивних пропозицій.
При системному підході накопичення бази дослідження інформаційними
носіями повинне бути як внутрішнє середовище суб’єкта господарювання, так і
зовнішнє.
У зв’язку з цим, важливою сходинкою у вдосконаленні елементів
методики аналізу є впровадження системного збору інформації.
Детальне групування напрямків аналізу капіталу доцільно відобразити в
його класифікації. В табл. 1 представлено узагальнену класифікацію аналізу
капіталу [1, 3].
Капітал, як об’єкт економічного (фінансового) аналізу, досліджувався
багатьма вітчизняними та зарубіжними науковцями, практиками.
В економічній літературі існує значна кількість наукових підходів та
методик аналізу капіталу, які узагальнюють та відображають багатоаспектну
гаму показників (коефіцієнтів), що характеризують склад, структуру,
ефективність використання капіталу, визначають його дохідність, а також
сприяють виявленню тенденцій фінансового становища в майбутній
перспективі.
Досліджуючи еволюційний етап розвитку аналізу, доцільно акцентувати
увагу, що дане питання стало актуальним на початку XX ст. Значного
поширення аналіз капіталу підприємства набув з розвитком економічного
світогляду відносно організації обліку даного ресурсу.
Теоретичні основи наукових досліджень і розробок з питань аналізу
капіталу вперше були відображені в таких наукових працях: П. Герстнера
«Аналіз капіталу» (1926 р.), П. Герстнера «Керівництво до вивчення балансу»
(1925 р.), М.Ф. Дьячкова «Аналіз балансу та звіту в будівництві» (1939 р.),
С.Б. Барнгольц «Аналіз фінансової діяльності промислової артелі» (1937 р.),
А.І. Сумцова «Господарю про бухгалтерський облік і аналіз балансу
промислового підприємства» (1941 р.), А. Локшина «Баланси промислового
підприємства та їх аналіз» (1944 р.), Н.Р. Вейцмана «Баланси капіталістичних
підприємств (їх побудова, оцінка, публікації та аналіз)» (1947 р.) та ін.
На основі аналізу вище зазначених літературних джерел різного періоду
розвитку теорії економічного аналізу, виокремимо наукові праці, в яких
конкретно приділено увагу питанню аналізу капіталу (табл. 2) [5, 6, 10].
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Таблиця 1
Узагальнена класифікація аналізу капіталу
Класифікаційна
ознака
Організація
проведення
За обсягом
аналітичного
дослідження

По об'єкту
аналізу
використання
капіталу

За періодом
здійснення

За швидкістю
проведення

Залежно від
методичних
прийомів

Вид та характеристика аналізу
Внутрішній аналіз - проводиться фінансовими менеджерами підприємства і його власниками
з використанням всієї сукупності наявних нормативних показників.
Зовнішній аналіз - проводиться з метою вивчення правильності відображення всіх параметрів
використання капіталу, об'єктивності його оцінки, показників кредитоспроможності
підприємства і т.п.
Повний аналіз - проводиться з метою вивчення всіх аспектів діяльності підприємства по
використанню капіталу і всіх параметрів результативності цього використання в комплексі.
Тематичний аналіз - обмежується вивченням лише окремих аспектів використання капіталу
підприємства (наприклад, тільки показників його оборотності).
Аналіз використання капіталу по підприємству в цілому - у процесі такого аналізу предметом
вивчення є система показників використання капіталу по підприємству в цілому без
виділення окремих видів його діяльності, структурних одиниць і підрозділів.
Аналіз використання капіталу за видами діяльності підприємства - предметом такого аналізу
є обсяги і результати використання капіталу в процесі здійснення окремих видів діяльності
підприємства, в першу чергу, операційної та інвестиційної його діяльності.
Аналіз використання капіталу по окремих структурних підрозділах підприємства.
Аналіз використання капіталу за окремими господарськими операціями підприємства предметом такого аналізу може бути результативність використання капіталу, інвестованого
в окремі операційні активи, різні види цінних паперів тощо.
Попередній аналіз пов'язаний з вивченням умов майбутнього використання капіталу
(наприклад, аналіз інвестиційної привабливості окремих реальних проектів або фінансових
інструментів інвестування).
Поточний (або оперативний) аналіз проводиться в конкретних цілях в процесі реалізації
окремих фінансових планів або управлінських рішень, пов'язаних з використанням капіталу
підприємства, для оперативного впливу на реалізацію окремих операцій (як правило, він
обмежується коротким періодом часу).
Перспективний (або ретроспективний) аналіз здійснюється підприємством за звітний період
(як правило, за квартал або рік). Він дозволяє глибше, повніше вивчити всі основні параметри
діяльності підприємства в галузі використання капіталу в порівнянні з попереднім і поточним
аналізом, тому що базується на завершених звітних матеріалах бухгалтерського обліку.
Експрес-аналіз характеризує систему регулярної оцінки основних показників використання
капіталу по підприємству в цілому, проведеної на основі даних фінансового обліку за
стандартними алгоритмами розрахунків.
Поглиблений аналіз характеризує систему оцінки всіх показників використання капіталу
підприємства, проведеної на комплексній базі даних фінансового та управлінського обліку з
використанням альтернативних методів розрахунків і дослідженням впливу окремих
факторів.
Вертикальний (структурний) аналіз – аналіз при якому застосовуються відносні показники, а
також коефіцієнти, що характеризують рівні одних абсолютних об’ємних показників по
відношенню до інших. Всі показники належать до одного звітного періоду.
Горизонтальний (трендовий) аналіз – аналіз динаміки елементів капіталу, визначення та
кількісної оцінки тенденцій його зміни у часі.
Порівняльний аналіз – співставлення показників досліджуваного періоду з аналогічними
плановими, попередніми, нормативними показниками, які розглядаються як база порівняння.
Коефіцієнтний аналіз – оцінка капіталу за системою попередньо обґрунтованих коефіцієнтів,
які визначають його основні характеристики.
Факторний аналіз – кількісна оцінка впливу чинників на результативний показник.
Декомпозиційний аналіз – побудова багатофакторної моделі, використання якої дозволяє
послідовно досліджувати взаємозв’язки між чинниками та результатом поступово
переходячи з одного рівня деталізації факторних ознак на інший і розкриваючи все більш
глибокі причини досліджуваного явища.
Інтегральний аналіз – побудова багаторівневої моделі, яка характеризує утворення одного з
основних результативних показників діяльності підприємства (наприклад, рентабельність
капіталу) як наслідок дії різноманітних чинників, згрупованих за ознакою черговості впливу
на результат.
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Таблиця 2
Характеристика показників аналізу капіталу у різні періоди розвитку
теорії економічного аналізу
Автор

Наукова праця

П. Герстнер

«Керівництво до
вивчення балансу»
(1925 р.)

А. Локшин

«Баланси
промислового
підприємства та їх
аналіз» (1944 р.)

Н.Р. Вейцман

«Баланси
капіталістичних
підприємств (їх
побудова, оцінка,
публікації та аналіз)»
(1947 р.)

Назва показника та методика розрахунку показника
Рентабельність - співвідношення між витратами капіталу і доходом,
що виникає в результаті даних витрат та виражає у відносних числах
(відсотках) здатність капіталу, який застосовуються на підприємстві,
приносити дохід.
Фінансова рентабельність акцій – відсоткове співвідношення
дивідендів до курсової вартості.
Рентабельність підприємства – співвідношення чистого прибутку
балансового року до всього капіталу.
Господарська рентабельність акціонерного капіталу – співвідношення
річного чистого прибутку до всього капіталу підприємства.
При аналізі стану джерел засобів (по пасиву) виявляють розміри
власних засобів (засоби, які належать самому підприємству, в вигляді
статутного фонду, вільної частки прибутку і спеціальних фондів) та
залучених засобів (банківські кредити та інші кредити). Співставлення
активу та пасиву балансу являється вихідним джерелом при
розрахунку власних оборотних коштів та їх фактичного розміщення в
реальних цінностях та розрахунках. Сума власних оборотних засобів
визначається як різниця між підсумками таких статей пасиву, як
статутний фонд (в тому числі фінансування); доходи майбутніх
періодів та підсумків статей активу, які відображають основні та
вилучені засоби, а також збитки (якщо вони відображені у балансі).
Якщо додати до отриманого результату мінімальну постійну
заборгованість працівникам і заборгованість по соціальному
страхуванню, прирівняній до власних оборотних засобів та суми по
іншим «стійким пасивам», то буде визначена сума власних і
прирівняних до них оборотних засобів.
Коефіцієнт ліквідності - відношення оборотних засобів до
короткострокових зобов’язань. Даний коефіцієнт прийнято було
вважати показником фінансової стійкості підприємства.
Співвідношення вільної частки оборотних засобів до власного
капіталу. Даний показник відображав питому вагу власних оборотних
засобів в загальному підсумку капіталовкладень.
Показник структури капіталовкладень - характеризує фінансові
джерела, якими користується підприємство.
Рентабельність власного капіталу – відсоткове співвідношення чистого
прибутку до власного капіталу.

З даних табл. 2 видно, що в основі аналізу знаходилися показники,
методика розрахунку яких, пройшовши відповідний трансформаційний шлях,
стала підґрунтям сучасного аналізу капіталу.
Сучасні концептуальні основи аналізу капіталу базуються на застосуванні
системи коефіцієнтів, що представляють собою різні напрямки дослідження
розміру та оцінки ефективності використання даного фінансового ресурсу.
Аналіз представляє собою гармонійне поєднання коефіцієнтів, які
характеризують рентабельність капіталу, ділову активність, ліквідність та
платоспроможність підприємства.
В табл. 3 представлено узагальнене групування коефіцієнтів, які
застосовуються для проведення комплексного економічного (фінансового)
аналізу капіталу в умовах сьогодення [7, 9].
Таким чином, коефіцієнти табл. 3 забезпечують отримання інформації
про джерела формування та напрямки використання капіталу.
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Таблиця 3
Система коефіцієнтів здійснення комплексного економічного (фінансового) аналізу капіталу
підприємства
Групи
показників
1

Назва показника
2
Рентабельність
фінансових вкладень

Період окупності
власного капіталу

Коефіцієнти рентабельності

Рентабельність власного
капіталу
Рентабельність чистих
активів
Коефіцієнт стійкості
економічного зростання

Середньозважена
вартість капіталу

Коефіцієнти фінансової стійкості

Коефіцієнт
реінвестування
Коефіцієнт концентрації
власного капіталу
Коефіцієнт фінансового
левериджу
Коефіцієнт фінансової
залежності
Коефіцієнт маневреності
власного капіталу
Коефіцієнт концентрації
залученого капіталу
Коефіцієнт структури
довгострокових вкладень
Коефіцієнт
довгострокового
залучення позикових
коштів
Коефіцієнт
забезпеченості
довгострокових
інвестицій
Коефіцієнт структури
позикового капіталу
Коефіцієнт
співвідношення
залучених і власних
коштів
Ефект фінансового
важеля

Методика розрахунку
3
Відношення
прибутку
підприємства
величини фінансових вкладень.

Характеристика показника
до

Відношення середньорічної величини власного
капіталу до величини чистого прибутку за
аналізований періоду.
Відношення
прибутку
підприємства
до
величини власного капіталу.
Відношення прибутку до суми основних засобів
та робочого капіталу (різниця поточних активів
та поточних зобов'язань).
Відношення різниці між чистим прибутком і
дивідендами, виплаченими акціонерами, до
власного капіталу.
Показник
розраховується
на
основі
використання
так
званої
моделі
середньозваженої вартості капіталу.

,
де Квк — очікувана ставка вартості власного
капіталу; Кпк — очікувана ставка вартості
позикового капіталу; К — сума капіталу
підприємства; ВК — сума власного капіталу;
ПК — сума позикового капіталу.
Відсоткове
відношення
різниці
чистого
прибутку та дивідендів до власного капіталу.
Співвідношення власного капіталу до валюти
балансу.
Відношення
середньої
суми
залученого
капіталу до середньої суми власного капіталу.
Співвідношення валюти балансу до власного
капіталу.
Співвідношення різниці між сумою всіх джерел
власних коштів і вартістю необоротних активів
до суми всіх джерел власних коштів і
довгострокових кредитів та позик.
Співвідношення позикового капіталу (поточних
і довгострокових зобов’язань) до валюти
балансу.
Співвідношення довгострокових зобов’язань до
необоротних активів підприємства.

4
Відображає ефективність використання всіх
вкладень підприємства у виробництво і
показує, скільки прибутку припадає на кожну
гривню фінансових вкладень.
Характеризує
капіталом.

ефективність

управління

Характеризує
ефективність
використання
власного капіталу. Показує, яка віддача (норма
прибутку) на вкладений власний капітал.
Характеризує,
наскільки
ефективно
підприємство використовує чисті активи, тобто
суму власного капіталу та довгострокових
зобов' язань.
Характеризує
стабільність
одержання
прибутку, який залишається на підприємстві
для його розвитку і створення резерву.
Середньозважена вартість капіталу показує
середню дохідність, яку очікують (вимагають)
капіталовкладники (власники та кредитори),
вкладаючи кошти в підприємство.

Характеризує, скільки чистого прибутку
капіталізовано, тобто скільки чистого прибутку
спрямовано на збільшення власного капіталу.
Визначає частку коштів, інвестованих у
діяльність підприємства його власниками.
Відображає структуру капіталу підприємства, а
також, певною мірою, ризик структури
капіталу.
Характеризує на скільки активи підприємства
фінансуються за рахунок позикових коштів.
Характеризує яка частка джерел власних
коштів знаходиться в мобільній формі.

Співвідношення між сумою необоротних
активів
і
величиною
постійного
(перманентного) капіталу підприємства.

Показує, яка частка залучених коштів у
загальній сумі коштів, авансована в діяльність
підприємства.
Показує частку, яку складають довгострокові
зобов'язання в обсязі необоротних активів
підприємства.
Показує, яка частина в джерелах формування
необоротних активів на звітну дату припадає
на власний капітал, а яка на довгострокові
позикові кошти.
Показує, яка частка інвестованого (постійного)
капіталу
іммобілізована
у
фіксовані
(необоротні) активи підприємства.

Співвідношення довгострокових зобов’язань до
позикового капіталу.
Співвідношення позикового капіталу до
власного.

Показує джерела, з яких сформований
позиковий капітал підприємства.
Показує скільки власного капіталу припадає на
1 грн. залученого капіталу.

Добуток диференціала (являє собою різницю
між економічною рентабельністю активів і
середньою розрахунковою ставкою відсотка з
позикових коштів) і плеча важеля, що є
співвідношенням між позиковими і власними
коштами та характеризує силу впливу.

Показує, на скільки процентів збільшується
рентабельність власного капіталу в результаті
залучення позикових коштів в оборот
підприємства.

Співвідношення довгострокових зобов’язань до
суми довгострокових зобов’язань і власного
капіталу підприємства.
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Коефіцієн
ти
ділової
активност
і

Коефіцієнт оборотності
власного капіталу
Коефіцієнт оборотності
кредиторської
заборгованості

Коефіцієнти ліквідності та. платоспроможності

Коефіцієнт поточної
ліквідності

Коефіцієнт швидкої
ліквідності
Коефіцієнт абсолютної
ліквідності
Коефіцієнт маневреності
власних оборотних
засобів

Величина власних
оборотних коштів

Коефіцієнт відновлення
платоспроможності

Відношення виручки від реалізації до середньої
величини власного капіталу.
Відношення виручки від реалізації продукції до
величини кредиторської заборгованості.

Відображає швидкість обороту вкладеного
власного капіталу.
Показує скільки потрібно оборотів для оплати
виставлених рахунків.

Розраховується як відношення оборотних
коштів до короткострокових зобов'язань.

Характеризує
ступінь
покриття
короткострокових
пасивів
оборотними
активами, і застосовується для оцінки здатності
підприємства виконати свої короткострокові
зобов'язання.
Відображає платіжні можливості підприємства,
щодо сплати поточних зобов’язань за умови
своєчасного
проведення
розрахунків
з
дебіторами.
Показує, яку частину короткострокової
заборгованості підприємство може погасити
найближчим часом.
Показує здатність підприємства підтримувати
рівень власного оборотного капіталу й
поповнювати оборотні кошти в разі потреби за
рахунок власного капіталу
Показує яка
сума оборотних активів
залишається в розпорядженні підприємства
після розрахунків за його зобов’язаннями.

Відношення високоліквідних поточних активів
до короткострокових зобов'язань (поточних
пасивів).
Співвідношення між сумою високоліквідних
активів (грошові кошти) і величиною
короткострокових зобов’язань підприємства.
Відношення власних оборотних коштів до
загальної величини власного капіталу.
1)
Різниця між сумою власних кошті
(власного
капіталу)
і
їх
величиною,
направленою на формування іммобілізованого
майна.
2)
Різниця оборотних активів і поточних
зобов’язань.
Кв.п. = Клік1+ 6 / Т ( Клік1 - Клик0),
де Клік1 і Клік0 - відповідно фактичне значення
коефіцієнта ліквідності наприкінці і початку
звітного періоду; Клік (норм) - нормативне
значення загального коефіцієнта ліквідності; 6 період відновлення платоспроможності, міс.; Тзвітний період, міс.

Показує здатність підприємства відновити свої
платіжні спроможності, тобто погасити
короткострокові зобов’язання за нормативний
період.

Особливості сучасного етапу економічного розвитку вимагають внесення
змін у визначення, формулювання мети управління і діяльності підприємства.
Відповідно, акцент повинен в першу чергу ставитися не на прибутковості
діяльності підприємства (відображенні чистого прибутку у фінансовій звітності
і періодичному отриманні доходів від інвестованого капіталу), а увага
керівників, власників, інвесторів повинна бути спрямована на підвищення
цінності підприємства. Цінність розглядатиметься як головний інструмент
менеджменту (фінансового, стратегічного) і одночасно являтиметься критерієм
ефективності діяльності суб’єкта господарювання.
В зв’язку з тим, що економічний аналіз являється головним інструментом
менеджменту, уточнення потребує методика аналізу капіталу.
Відповідно, одними з пріоритетних напрямків методики аналізу капіталу
підприємства повинно стати застосування показників, які базуватимуться на
дослідженні джерел утворення та підвищення цінності.
Цільовими орієнтирами аналізу цінності капіталу являтиметься:
 стан взаємовідносин підприємства з стейкхолдерами;
 аналітичне обґрунтування цінності капіталу для різних категорій
стейкхолдерів;
 аналіз ефективності використання капіталу;
 оцінка фундаментальної цінності капіталу;
 встановлення та обґрунтування показників, які найкраще відображають
цінність капіталу для різних категорій стейкхолдерів.
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В якості показників, які відображатимуть цінність капіталу, можна
використовувати показник чиста поточна (приведена/дисконтована/теперішня)
вартість (цінність/дохід).
Чиста поточна вартість (NPV) являє собою дисконтовану цінність
проекту (поточну вартість доходів або вигід від зроблених інвестицій). Чиста
теперішня вартість проекту - це різниця між величиною грошового потоку,
дисконтованого за прийнятної ставки дохідності і сумою інвестицій. Для
розрахунку NPV проекту необхідно визначити ставку дисконту, використати її
для дисконтування потоків витрат та вигід і підсумувати дисконтовані вигоди й
витрати (витрати зі знаком мінус). При проведенні фінансового аналізу ставка
дисконту, звичайно, є ціною капіталу для фірми. В економічному аналізі ставка
дисконту являє собою закладену вартість капіталу, тобто прибуток, який міг би
бути одержаний при інвестуванні найприбутковіших альтернативних проектів.
Якщо NPV позитивна, то проект можна рекомендувати для фінансування.
Якщо NPV дорівнює нулю, то надходжень від проекту вистачить лише для
відновлення вкладеного капіталу. Якщо NPV менша нуля — проект не
приймається [13].
Також цінність капіталу можна визначати за допомогою моделі
залишкового прибутку (RIM). Згідно даної моделі фундаментальна цінність
власного капіталу компанії залежить від чотирьох факторів:
- величини інвестованого капіталу на момент оцінки;
- фактичної дохідності на капітал;
- необхідної прибутковості на капітал;
- можливостей підприємства додатково приносити дохід на капітал.
Фундаментальну цінність власного капіталу на основі моделі кінцевого
прибутку можна визначити за допомогою моделей залишкового операційного
прибутку та залишкового чистого прибутку.
Модель залишкового операційного прибутку припускає, що
фундаментальна цінність власного капіталу організації складається з двох
основних елементів:
 балансової вартості власного капіталу компанії на момент оцінки;
 величини приросту фундаментальної цінності над балансовою, яка
визначається як нескінченний потік залишкових операційних прибутків,
дисконтованих за ставкою середньозважених витрат на весь капітал.
Модель залишкового чистого прибутку припускає, що фундаментальна
цінність власного капіталу організації складається з наступних двох основних
елементів:
 балансової вартості власного капіталу компанії на момент оцінки;
 величини приросту фундаментальної цінності над балансовою, яка
визначається як нескінченних потік залишкових чистих прибутків,
дисконтованих за ставкою витрат на власний капітал.
Підприємство самостійно повинне обирати варіант методики
моделювання кінцевого прибутку [11].
Проведені автором дослідження наукових підходів до аналізу капіталу
підприємства дають можливість зробити висновок, що в умовах сьогодення
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дослідження капіталу проводиться на основі показників, які характеризують
структуру капіталу, рентабельність, ділову активність, ліквідність та
платоспроможність суб’єкта господарювання. Але при здійсненні аналізу
капіталу вітчизняними підприємствами не приділяється увага питанню
відносно визначення цінності капіталу для різних категорій стейкхолдерів
(власників, інвесторів, кредиторів, працівників підприємства та держави).
Відповідно, для зайняття домінуючої позиції на ринку, необхідно переглянути
напрямки вдосконалення аналізу капіталу.
Впровадження методики аналізу, орієнтованого на дослідженні цінності
капіталу, сприятиме зростанню прибутку, пошуку джерел підвищення
інвестиційної
привабливості,
підвищенню
рівня
ліквідності,
платоспроможності та ділової активності суб’єкта господарювання і успішному
розвитку бізнесу.
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4.7. АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПЛАНИРОВАНИЯ В НАЛОГОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
Секачева В.М.
канд. экон. наук, доцент
Оскирко О.В.
канд. экон. наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный
институт»
Налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей имеет
свои специфические особенности, которые определяются экономической
природой дохода отрасли. Эффективность в аграрной сфере экономики, в
отличие от других отраслей определяется складывающимися природноклиматическими условиями. Они оказывают влияние не только на урожайность
сельскохозяйственных
культур,
но
и
предопределяют
уровень
затрат хозяйствующего субъекта на осуществление сельскохозяйственной
деятельности и уровень налоговой нагрузки.
Налоговая нагрузка в отрасли по праву считается одной из самых низких
среди всех отраслей народного хозяйства. Это обусловлено применением
специального режима для сельскохозяйственных товаропроизводителей,
поскольку на всем протяжении периода реформирования экономики
государство
пыталось
создать
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей механизм налогообложения, максимально учитывающий
особенности их производства. В результате было принято решение о переводе
их на единый сельскохозяйственный налог, воплотившееся в главе 26.1 НК РФ,
принятой Федеральным законом от 29 декабря 2001 г. N 187-ФЗ. При этом
введение такого режима предусматривалось законодательными актами
субъектов Российской Федерации [1].
Однако из-за сложности применения нового механизма налогообложения
единый сельскохозяйственный налог ввели только несколько регионов,
поскольку данный режим мог применяться только для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, занятых производством продукции растениеводства.
Порядок определения размера налоговой ставки вызывал затруднения, также в
последующие годы не был решен ряд вопросов, связанных с ее расчетом.
Поэтому Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. N 147-ФЗ была принята
новая редакция главы 26.1 НК РФ, принципиально отличающаяся от ранее
действующей. При ее разработке были в значительной степени учтены
положения главы 26.2 Кодекса «Упрощенная система налогообложения».
По данным Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
Кемеровской
области
в
регионе
около
88%
сельхозпроизводителей применяют единый сельскохозяйственный налог,
остальные 12% либо не отвечают статусу сельхозтоваропроизводителя (доходы
от реализации продукции сельского хозяйства и продуктов ее первичной
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переработки составляют менее 70% в общей величине доходов), и поэтому
вынуждены находиться на общем режиме, либо применяют общий режим
налогообложения. Поэтому система налогообложения сельскохозяйственных
товаропроизводителей в современных условиях выступает одним из главных
инструментов государственной поддержки агропродовольственного сектора
экономики. Государство стремится через применение ЕСХН снизить налоговую
нагрузку отрасли.
В связи с отменой единого социального налога и принятием
федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования [2] произошли изменения размеров страховых тарифов не в пользу
налогоплательщиков, и это не могло не сказаться на налоговой нагрузке
сельскохозяйственных товаропроизводителей и их платежеспособности.
В 2010 г. плательщики ЕСХН уплачивали страховые взносы только в
Пенсионный фонд России в размере 10,3%, а в Фонд социального страхования
и Фонд обязательного медицинского страхования размер страхового тарифа
составлял 0%. И как следствие, страховые взносы в Пенсионный фонд
уплачивали 433 плательщика, а в Фонд социального страхования 154
плательщика. Однако с 2011 г. в Пенсионный фонд страховой тариф вырос с
10,3% до 16 %, в Фонд социального страхования составил 1,9% и в Фонд
обязательного медицинского страхования 2,3%. В итого нагрузка на
сельхозтоваропроизводителей, применяющих ЕСХН возросла с 10,3% в 2010 г.
до 20,2% в 2011 и 2012 гг.
Для сельскохозяйственных организаций, не применяющих ЕСХН
страховой тариф в 2010 г. составлял 20%, что на 9,7 процентных пунктов выше,
чем для плательщиков ЕСХН. Однако к 2011 г. размер страхового тарифа для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, не применяющих ЕСХН и
плательщиков ЕСХН – сравнялся и составил 20,2%.
Для плательщиков УСН и ЕНВД страховой тариф в 2010 г. составлял 14%
и только в Пенсионный фонд, в Фонд социального страхования и Фонд
обязательного медицинского страхования взносы не уплачивались. В 2011 г.
общий размер страхового тарифа увеличился до 34%.
Сельскохозяйственные товаропроизводители не в полной мере исполняют
свои обязательства по уплате налогов, сборов и страховых взносов (табл. 1).
Как
показывают
исследования,
у
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на начало 2010 г. наибольшая величина задолженности
числилась по НДФЛ – 96925 тыс. руб. (61% от общей величины задолженности
по налогам), причем на конец 2010 г. данная величина возросла до 115545 тыс.
руб. То есть наблюдается накопление задолженности перед бюджетом по
НДФЛ в связи с низкой платежеспособностью, что в свою очередь приводит к
ухудшению
финансового
состояния
сельскохозяйственных
товаропроизводителей. Существенно высока задолженность по обязательным
страховым взносам – 86711 тыс. руб. на начало 2010 г., однако на конец 2010 г.
наблюдается снижение задолженности до 78398 тыс. руб.
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Таблица 1
Состав налогов, сборов и страховых взносов сельскохозяйственных
товаропроизводителей Кемеровской области в 2010 г., тыс. руб.
Показатели
Налог
на
прибыль
организаций
Налог
на
добавленную
стоимость
Налог
на
имущество
организаций
Земельный налог
Единый
сельскохозяйственный
налог
Упрощенная
система
налогообложения
Единый
налог
на
вмененный доход
Налог
на
доходы
физических лиц
Сборы
за
пользование
объектами животного мира
и за пользование водных
биологических ресурсов
Водный налог
Другие налоги и сборы
Всего налогов и сборов и
обязательных платежей
Страховые взносы - всего
В том числе:
Фонд социального
страхования
Пенсионный фонд
Фонд
медицинского
страхования
Взносы на страхование по
травматизму

Задолженность на
начало года
вт.ч.
всего
штрафы и
пени
(29)

Начислено за год
всего

вт.ч.
штрафы
и пени

1403

Уплачено за год

Задолженность на
конец года
вт.ч.
всего
штрафы
и пени

всего

вт.ч.
штрафы
и пени

(784)

(20)

590

(20)

4914

3950

150875

59

(150770)

(77)

5019

3932

13779

10

16823

24

(19434)

(8)

11168

26

1588

3

8504

24

(8250)

(24)

1842

3

5551

139

24256

472

(14579)

(427)

15228

184

1005

1737

7

(1814)

928

7

11

451

43

(420)

(43)

42

286835

2842

(268215)

(3539)

115545

96925

4034

5

349

(151)

3337

203

485
33704

1249

1234
16406

1
631

(1301)
(18841)

(1)
(669)

418
31269

1211

157938

9385

508873

4103

(484559)

(4808)

182252

8680

86711

4293

297679

1549

(305992)

(1258)

78398

4584

474

94

28872

43

(30312)

(18)

(966)

(69)

81632

4040

259497

1495

(266549)

(1239)

74580

4296

4605

347

9310

11

(9131)

(1)

4784

357

3705

1

23859

47

(22819)

(49)

4745

(1)

Несмотря на низкий удельный вес ЕСХН в структуре налогов,
наблюдается рост задолженности и по данному специальному налоговому
режиму. Так за 2010 г. неоплаченная задолженность возросла с 5551 тыс. руб.
до 15228. Что отражает общую тенденцию роста задолженности по налогам и
сборам.
Таким образом, можно сделать вывод, что сельскохозяйственные
товаропроизводители погашают лишь текущие начисленные налоги и почти не
имеют свободных денежных средств для погашения накопившейся
задолженности прошлых лет.
В табл. 2 представлена динамика налогов, сборов и страховых взносов за
2011 г.
В 2011 г. сохранились тенденции накопления непогашенной
задолженности по налогам и обязательным страховым взносам. Как
показывают исследования, у сельскохозяйственных товаропроизводителей на
начало 2011 г. наибольшая величина задолженности числилась по НДФЛ –
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78021 тыс. руб. (75,7% от общей величины задолженности по налогам), и на
конец 2011 г. величина задолженности возросла до 98950 тыс. руб.
Таблица 2
Состав налогов, сборов и страховых взносов сельскохозяйственных
товаропроизводителей Кемеровской области в 2011 г., тыс. руб.
Показатели
Налог
на
прибыль
организаций
Налог на добавленную
стоимость
Налог на имущество
организаций
Земельный налог
Единый
сельскохозяйственный
налог
Упрощенная
система
налогообложения
Единый
налог
на
вмененный доход
Налог
на
доходы
физических лиц
Сборы за пользование
объектами
животного
мира и за пользование
водных биологических
ресурсов
Водный налог
Другие налоги и сборы
Всего налогов и сборов
и
обязательных
платежей
Страховые взносы - всего
В том числе:
Фонд
социального
страхования
Пенсионный фонд
Фонд
медицинского
страхования
Взносы на страхование
по травматизму

Задолженность
на начало года
вт.ч.
всего
штрафы
и пени
566
(1)

16

1794

Начислено за год
всего

вт.ч.
штрафы
и пени

Уплачено за год
всего

вт.ч.
штрафы
и пени

Задолженность
на конец года
вт.ч.
всего
штрафы
и пени

1105

(2766)

(1095)

159582

(161716)

(2135)

9392

(7380)

3806

16

1277

3

7293

4

(6773)

(4)

1797

3

14966

125

27211

139

(29033)

(139)

13144

125

876

7

2592

4

(2308)

(7)

1160

4

44
78021

626
2334

(567)

325077

6905

124

(304148)

103
(2434)

98950

6805

(124)

285
5180

2

1169
18042

2
88

(1156)
(19301)

(2)
(90)

298
3921

103008

2487

552213

7142

(535272)

(2676)

119949

6953

36768

314

524457

1337

(489895)

(1213)

71330

438

(2056)

(181)

63427

28

(69849)

(28)

(8478)

(181)

36205

501

404609

1234

(370875)

(1126)

69939

609

2619

(6)

56421

75

(49171)

(59)

9869

10

2991

1

30983

60

(27015)

(61)

6959

Задолженность по обязательным страховым взносам возросла
практически в два раза, что свидетельствует о непогашении текущих платежей
и как следствие накопление штрафных санкций за нарушение законодательства.
В 2011 г. наблюдается небольшое снижение задолженности по ЕСХН. Так
за 2011 г. неоплаченная задолженность уменьшилась с 14966 тыс. руб. до 13144
тыс. руб. на конец года.
В 2012 г. также характеризуется низкой платежеспособностью по уплате
налогов и обязательных страховых взносов. Сохранились тенденции прошлых
лет - наибольшая величина задолженности приходится на НДФЛ – 80439 тыс.
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руб. (81% от общей величины задолженности по налогам), также наблюдается
рост задолженности в динамике.
Таблица 3
Состав налогов, сборов и страховых взносов сельскохозяйственных
товаропроизводителей Кемеровской области в 2012 г., тыс. руб.
Задолженность
на начало года
Показатели

Налог
на
прибыль
организаций
Налог на добавленную
стоимость
Налог на имущество
организаций
Земельный налог
Единый
сельскохозяйственный
налог
Упрощенная
система
налогообложения
Единый
налог
на
вмененный доход
Налог
на
доходы
физических лиц
Сборы за пользование
объектами
животного
мира и за пользование
водных биологических
ресурсов
Водный налог
Другие налоги и сборы
Всего налогов и сборов
и
обязательных
платежей
Страховые взносы всего
В том числе:
Фонд
социального
страхования
Пенсионный фонд
Фонд
медицинского
страхования
Взносы на страхование
по травматизму

всего

вт.ч.
штрафы
и пени

(640)

(32)

Начислено за год

Уплачено за год
вт.ч.
штраф
ыи
пени

Задолженность на
конец года
всего

вт.ч.
штрафы и
пени

333

(12)

всего

вт.ч.
штрафы
и пени

всего

3652

20

(2679)

(2726)

247816

69

(401717)

(69)

(156627)

3413

27492

17

(21746)

(17)

9159

1165

7169

2

(5267)

(2)

3067

54

(18726)

(54)

8696

(1860)

(4)

688

12012

125

15410

963

4

1585

107
80439

3356

498

1

(492)

(1)

113

329716

1522

(283023)

(3711)

127132

2

2

2
281
4141

1166
14984

2
33

(1177)
(11825)

(2)
(33)

270
7300

125

1167

99155

3453

649490

1720

(748512)

(3893)

133

1280

51741

244

539308

1061

(519609)

(1057)

71440

248

(8926)

45

65282

28

(61038)

(28)

(4682)

45

53254

205

415402

935

(401835)

(918)

66803

222

7413

(6)

58624

98

(56718)

(111)

9319

(19)

31194

109

(29511)

(99)

6425

10

4742

Задолженность по обязательным страховым взносам увеличилась в 1,5
раза. Обязательства по ЕСХН снизились с 12012 тыс. руб. до 8696 тыс. руб.
Налоговую нагрузку сельскохозяйственных товаропроизводителей можно
оценить, используя абсолютные показатели, характеризующие состав и
структура начисленных налогов и страховых взносов по видам платежей (табл.
4). Анализ полученных данных позволяет отметить, что наибольшая доля в
структуре начисленных налогов и страховых взносов приходится на
федеральные налоги и сборы – 48,4% в 2012 г.
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Таблица 4
Состав и структура начисленных налогов и страховых взносов
сельскохозяйственных товаропроизводителей Кемеровской области
(с учетом НДФЛ)
2010г.
Показатели

тыс.
руб.

2011г.

в%к
итогу

тыс.
руб.

2012 г.
в%к
итогу

тыс.
руб.

Темп роста, %

в%к
итогу

2012 г. к
2010 г.

2012 г. к
2011 г.

Федеральные налоги и сборы
Налог на прибыль
организаций
НДС

1403

0,2

1105

0,1

3652

0,3

260,3

330,5

150875

18,5

159582

14,6

247816

20,6

164,3

155,3

НДФЛ

286835

35,2

325077

29,8

329716

27,4

114,9

101,4

1583

0,2

1293

0,1

1168

0,1

73,8

90,3

440696

54,1

48,4

132,1

119,6

27492

2,3

163,4

292,7

9392
0,9
27492
Местные налоги и сборы
1,0
7293
0,7
7169
1,0
7293
0,7
7169
Специальные налоговые режимы

2,3

163,4

292,7

0,6
0,6

84,3
84,3

98,3
98,3

Прочие налоги
Итого
Налог на имущество
организаций
Итого

16823

2,1

16823

2,1

Земельный налог
Итого

8504
8504

Единый
сельхоз.налог
Упрощенная система
налогообложения
Единый налог на
вмененный доход
Итого
Страховые взносы в
Пенсионный фонд,
Фонд
социального
страхования,
Фонд
обязательного
медицинского
страхования
Страховые взносы от
несчастных случаев
Итого
Всего

487057
44,6
582352
Региональные налоги и сборы
9392

0,9

24256

3,0

27211

2,5

15410

1,3

63,5

56,6

1737

0,2

2592

0,2

1585

0,1

91,2

61,1

451

0,1

626

0,1

498

0,0

110,4

79,6

26444

3,3

1,4

66,2

57,5

297679

36,6

524457

48,1

539308

44,8

181,2

102,8

23859

2,9

30983

2,8

31194

2,6

130,7

100,7

321538

39,5
555440
50,9
570502
Всего налогов и обязательных платежей
100
1089611
100
1205008

47,4

177,4

102,7

100

148,0

110,6

814005

30429
2,8
17493
Обязательные страховые взносы

В том числе на НДФЛ приходится 27,4%, а на НДС – 20,6%. Налог на
прибыль занимает незначительную долю – 0,3%.
Налог на имущество организаций является региональным налогом и
занимает 2,3% в общей величине начисленных налогов и обязательных
платежей. А местный земельный налог – 0,6%.
Удельный вес специальных налоговых режимов с 3,3% в 2010 г. до 1,4% в
2012 г. Причем данное сокращение произошло за счет уменьшения
абсолютного и относительного значения ЕСХН. Это вызвано увеличение
количества убыточных организаций, плательщиков ЕСХН с
51
235

налогоплательщика в 2010 г. до 95 в 2012 г. Превышение расходов над
доходами приводит к тому, что налогоплательщики ЕСХН не уплачивают
единый налог, и при этом, они не обязаны уплачивать минимальный налог с
доходов при применении объекта налогообложения «Доходы, уменьшенные на
величину расходов» как при применении УСН.
Таблица 5
Анализ состава и структура начисленных налогов и страховых взносов
сельскохозяйственных товаропроизводителей Кемеровской области
(без учета НДФЛ)
2010г.
Показатели

тыс.
руб.

2011г.

в%к
итогу

тыс.
руб.

2012 г.
в%к
итогу

Темп роста, %

тыс.
руб.

в%к
итогу

2012 г. к
2010 г.

2012 г. к
2011 г.

Федеральные налоги и сборы
Налог на прибыль
организаций
НДС
Прочие налоги
Итого

1403

0,3

1105

0,1

3652

0,4

260,3

330,5

150875

28,6

159582

20,9

247816

28,3

164,3

155,3

1583

0,3

1293

0,2

1168

0,1

73,8

90,3

153861

29,2

161980

21,2

252636

28,9

17,2

18,2

27492

3,1

163,4

292,7

1,2
9392
27492
Местные налоги и сборы
1,6
7293
1,0
7169
1,6
7293
1,0
7169
Специальные налоговые режимы

3,1

163,4

292,7

0,8
0,8

84,3
84,3

98,3
98,3

Региональные налоги и сборы
Налог на имущество
организаций
Итого

16823

3,2

16823

3,2

Земельный налог
Итого

8504
8504

Единый
сельскохозяйственный
налог
Упрощенная система
налогообложения
Единый
налог
на
вмененный доход
Итого
Страховые взносы в
Пенсионный
фонд,
Фонд
социального
страхования,
Фонд
обязательного
медицинского
страхования
Страховые взносы от
несчастных случаев
Итого
Всего

9392

1,2

24256

4,6

27211

3,6

15410

1,8

63,5

56,6

1737

0,3

2592

0,3

1585

0,2

91,2

61,1

451

0,1

626

0,1

498

0,1

110,4

79,6

26444

5,0
30429
4,0
17493
Обязательные страховые взносы

2,0

66,2

57,5

297679

56,5

524457

68,6

539308

61,6

181,2

102,8

23859

4,5

30983

4,1

31194

3,6

130,7

100,7

61,0
555440
72,7
570502
Всего налогов и обязательных платежей
100
764534
100
875292

65,2

177,4

102,7

100

166,0

114,5

321538
527170

Доля обязательных страховых взносов в структуре налоговой нагрузки
сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2010 г. составляла 39,5%, но к
2012 г. она возросла до 47,4%. Данное повышение обусловлено повышением
страхового тарифа для плательщиков специальных налоговых режимов с 14% в
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2010 г. до 20,2% в 2012 г. Для организаций применяющих общий режим
страховой тариф в анализируемом периоде остался без изменений. В 2013 г.
тариф для всех сельскохозяйственных товаропроизводителей, независимо от
применяемого режима налогообложения составил 27,1%, в 2014 г. тариф
остался на уровне прошлого года.
Данные табл. 4 характеризуют структуру всех начисленных налогов и
страховых взносов с учетом НДФЛ. Однако плательщиком данного налога
является не организация, поскольку она выполняет функции налогового агента
(посредника между непосредственным налогоплательщиком и бюджетом), а
физическое лицо – работник организации. Далее рассмотрим состав и
структуру налогов и обязательных страховых взносов без учета НДФЛ (табл.
5).
Наибольшую долю в структуре налогов и страховых взносов без учета
НДФЛ составляют обязательные страховые взносы (в 2012 г. – 65,2%). В
некоторых хозяйствах обязательные страховые взносы составляют около 90% в
структуре обязательных платежей. И это не смотря на относительно низкую
заработную плату в сельском хозяйстве по сравнению с другими отраслями.
В настоящее время в экономической литературе и на практике авторы
используют разные методики определения налоговой нагрузки. Общепринятой
методикой определения налоговой нагрузки является порядок расчета,
разработанный Департаментом налоговой политики Министерства финансов
РФ. Показатель налоговой нагрузки по данной методике исчисляется как
отношение всех уплачиваемых налогов к выручке от реализации продукции
(работ, услуг), с учетом прочих доходов.
Однако расчет показателя только по уплаченным налогам занижает
величину налоговой нагрузки, что не дает возможности в полной степени
оценить финансовую политику хозяйств. Предлагается рассчитывать
налоговую нагрузку не только по уплаченным налогам, но и по начисленным
(номинальная налоговая нагрузка) поскольку в конечном итоге все
начисленные налоги подлежат уплате в бюджетную систему РФ.
Положительным моментом использования данной методики является то, что
этот показатель характеризует долю уплаченных налогов в выручке, а
отрицательным – не учитываются обязательные страховые взносы при расчете
данного показателя, которые учитывались до 2009 г. вплоть до отмены единого
социального налога.
Несмотря на то, что страховые взносы не учитываются при исчислении
показателя налоговой нагрузки при планировании выездных налоговых
проверок, все же они составляют основную долю обязательных платежей,
уплачиваемых предприятиями аграрной сферы экономики и предприятиями
других отраслей промышленности. Однако если рассматривать структуру
себестоимости продукции, то можно отметить, что обязательные страховые
взносы наряду с материальными затратами, амортизацией, оплатой труда и
прочими затратами включаются в себестоимость произведенной продукции. И
в дальнейшем уплаченные страховые взносы возвращаются хозяйствам вместе
с оплаченной выручкой при реализации сельскохозяйственной продукции, что
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может расцениваться положительно с позиции государства или самого
сельскохозяйственного товаропроизводителя. Но в условиях постоянного
дефицита денежных средств на оплату обязательных платежей и текущих
расходов, вопрос высокой величине обязательных страховых взносов
становится очень актуальным. Поскольку существует разрыв во времени между
реализацией продукции и поступлением выручки на счет хозяйства. А
оплачивать взносы нужно точно в срок, иначе фискальные органы доначислят
штрафы, пени, а также могут приостановить операции по расчетному счету.
Таблица 6
Анализ налоговой нагрузки по методике Министерства Финансов РФ
Показатели
Действующий порядок расчета
(уплаченные налоги с учетом
НДФЛ/выручку с учетом прочих
доходов), %
Рекомендуемый
порядок расчета (начисленные
налоги и обязательные
страховые взносы без учета
НДФЛ/выручку с учетом прочих
доходов), %

Абсолютное отклонение, (±)
2012 г.
2012 г.
к 2010 г.
к 2011 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2,8

3,1

4,1

+1,3

+1

3,2

4,5

4,9

+1,7

+0,4

Таким образом, показатель налоговой нагрузки, рассчитанный по
действующему порядку расчета ниже, чем показатель налоговой нагрузки,
рассчитанный исходя из рекомендуемого порядка расчета. Однако оба этих
показателя могут быть использованы в налоговом планировании деятельности
хозяйств, при исчислении налоговой нагрузки. Поскольку показатель,
рассчитанный по методике Минфина необходим фискальным органам для
определения реальной налоговой нагрузки налогоплательщиков. И данный
показатель используется для планирования выездных налоговых проверок. В
этой связи следует отметить, что ФНС России впервые разработала
общедоступную Концепцию системы планирования выездных налоговых
проверок, согласно которой налогоплательщики могут сами оценивать
налоговые риски по 12 критериям, первый из которых называется «налоговая
нагрузка». Поэтому данный показатель особенно важен для налогового
менеджмента сельскохозяйственных товаропроизводителей, в частности при
управлении налоговыми рисками [3].
Показатель налоговой нагрузки, рассчитанный по рекомендуемому
порядку расчета, может быть использован в дополнение предыдущего
показателя, поскольку он показывает совокупную налоговую нагрузку всех
обязательных платежей, как в бюджет, так и во внебюджетные фонды.
В дополнении анализа налоговой нагрузки по методике Министерства
финансов РФ может быть использован комплекс дополнительных показателей,
позволяющих оценить долю каждого налога в источниках его уплаты, а также
определить процент исполнения налоговых обязательств (табл. 7).
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Показатель рассчитывается как отношение уплаченных налогов и
страховых взносов - к начисленным. Показатель исполнения налоговых
обязательств рекомендуется для использования, как фискальным органам, так и
самим налогоплательщикам, поскольку значение данного показателя
характеризует исполнение налоговых обязательств перед бюджетом.
Таблица 7
Показатели оценки налоговой нагрузки сельскохозяйственных
товаропроизводителей Кемеровской области
Показатели
Показатель исполнения налоговых
обязательств, %
Номинальная налоговая нагрузка, %
Реальная налоговая нагрузка, %
Показатель налогообложения доходов, %
Показатель налогообложения затрат, %
Показатель налогообложения прибыли, %

2010 г.

2011 г.

2012г.

Темп роста, %
2012г. к 2012г. к
2010 г. 2011 г.

78,44

88,28

73,21

93,3

82,9

4,71
3,69
1,02
2,51
3,78

5,71
5,04
1,08
4,26
2,67

6,27
4,59
1,61
3,76
12,69

133,1
124,4
157,8
149,8
335,7

109,8
91,1
149,1
88,3
475,3

Как показывают данные табл. 7 величина начисленных налогов
отличается от суммы налогов уплаченных, поскольку существует кредиторская
задолженность сельскохозяйственных товаропроизводителей перед бюджетом
и фондами социального страхования и обеспечения. Показатель исполнения
налоговых обязательств снизился с 78,44 в 2010 г. до 73,21 в 2012 г. Значение
показателя исполнения налоговых обязательств говорит о том, что 27%
кредиторской задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей
остается непогашенной. Наличие просроченной задолженности по налогам и
страховым взносам приводит к нарушению налогового законодательства и
возникновению обязательств по уплате пеней и штрафов за просрочку
платежей в соответствии с главой 16 НК РФ.
Показатель номинальной налоговой нагрузки несколько отличается от
показателя реальной налоговой нагрузки, поскольку не вся величина
начисленных налогов уплачивается в бюджет. Показатель реальной налоговой
нагрузки рассчитывается налоговыми органами при планировании выездных
налоговых проверок и сравнивается со средним значением по отрасли. Так, по
данным Федеральной налоговой службы России в 2011 г. по виду
экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»
налоговая нагрузка составила 3,6%, а по экономике в целом – 9,7% [2].
Показатель
налоговой
нагрузки
по
сельскохозяйственным
товаропроизводителям Кемеровской области составлял 5,04%, что может
расцениваться положительно.
В 2010 г. значение показателя налогообложения доходов составляло 1,02,
а к 2012 г. увеличилось до 1,61. Низкая величина показателя налогообложения
доходов обусловлена тем, что большая часть сельхозтоваропроизводителей
применяют ЕСХН и не уплачивают НДС, 10% хозяйств применяют ЕНВД и
УСН и также в соответствии с НК РФ освобождены от уплаты НДС в связи с
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применением специальных налоговых режимов. Только 6% плательщиков
уплачивают НДС по данным Департамента сельского хозяйства и
продовольствия Кемеровской области.
Величина показателя налогообложения затрат повысилась с 2,51 в 2010 г.
до 3, 76 в 2012 г. За анализируемый период величина показателя
налогообложения прибыли существенно возросла 3,78 до 12,69, что
обусловлено в большей степени снижением величины прибыли с 1181402 тыс.
руб. до 383276 тыс. руб.
Рост налоговой нагрузки оказывает негативное влияние состояние
платежеспособности хозяйств (табл. 8).
Таблица 8
Оценка платежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей
Кемеровской области
Показатели
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент срочной
ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности

Абсолютное отклонение,
+/2012 г.
2012 г.
к 2010 г.
к 2011 г.

Норма

2010 г.

2011 г.

2012 г.

>0,2

0,08

0,14

0,17

0,10

0,03

>1

0,40

0,45

0,55

0,16

0,10

1,5 - 2

1,27

1,40

1,39

0,13

-0,01

Коэффициент абсолютной ликвидности за анализируемый период
увеличился с 0,08 до 0,17, однако значение коэффициента не соответствует
своему нормативному рекомендуемому значению, что говорит о
невозможности погашения в должном объеме краткосрочной задолженности за
счет имеющихся денежных средств и финансовых вложений.
Полученные значения коэффициента срочной ликвидности показывают,
что хозяйства могут погасить лишь 40% в 2010 г., 45 % в 2011 г. и 55 % в 2012
г. краткосрочных обязательств за счет средств на счетах.
Коэффициент
текущей
ликвидности
ниже
нормативного
рекомендованного значения, что говорит о погашении текущих обязательств по
кредитам и расчетам при мобилизации всех оборотных средств только в
ограниченном объеме. Данный коэффициент за анализируемый период
увеличился с 1,27 в 2010 г. до 1,39 в 2012 г.
Низкая
платежеспособность
сельскохозяйственных
товаропроизводителей приводит к недоимке по налогам и сборам перед
бюджетами разных уровней (табл. 9).
Некоторые сельскохозяйственные товаропроизводители участвуют в
реструктуризации долгов по платежам в бюджеты всех уровней и как,
следствие сумма уплаченных налогов превышает величину начисленных в
федеральный бюджет. Поэтому недоимка перед федеральным бюджетом
минимальна и составляет 0,3% в 2012 г. Однако недоимка перед региональным
бюджетом составляет 69,9% в 2012 г. Неисполнение налоговых обязательств
перед бюджетом по налогам приводит к дефициту бюджета региона.
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Таблица 9
Поступления налогов и состояние задолженности сельскохозяйственных
товаропроизводителей Кемеровской области по уровням бюджета
№
п/п
1

2

3

2011 г.
Показатели
Начислено налогов и сборов, всего
из них:
- федеральный бюджет
- региональный бюджет
- местный бюджет
Поступило налогов и сборов, всего
из них:
- федеральный бюджет
- региональный бюджет
- местный бюджет
Недоимка на начало периода, всего
из них:
- федеральный бюджет
- региональный бюджет
- местный бюджет

2012 г.

тыс.
руб.
534171

%

тыс. руб.

%

Темп роста,
%

100

634506

100

118,8

159657
274369
100145
515972

29,9
51,4
18,7
100

250128
295358
89020
736688

39,4
46,5
14,1
100

156,7
107,6
88,9
142,8

163273
255496
97203
103009

31,6
49,5
18,9
100

403162
252436
81090
98380

54,7
34,3
11,0
100

246,9
98,8
83,4
95,5

5522
65596
31891

5,4
63,6
31,0

281
68727
29372

0,3
69,9
29,8

5,1
104,8
92,1

Таким образом, проведенные исследования позволяют отметить что в
структуре начисленных обязательных платежей в бюджет и во внебюджетные
фонды наибольшую 2/3 занимают обязательные страховые взносы, а низкое
значение
показателя
налоговой
нагрузки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, рассчитанного по методике Министерства финансов РФ
обеспечено применением ЕСХН, поскольку данный режим является формой
косвенной поддержки отрасли и позволяет оптимизировать налоговую
нагрузкухозяйств создавая условия для повышения эффективности
сельскохозяйственного производства при налоговом планировании.
Как уже отмечено выше, использование методик анализа налоговой
нагрузки сельскохозяйственных товаропроизводителей региона в налоговом
планировании могут стать инструментами налогового публичного
менеджмента и соответствующего бюджетного процесса, если будет достигнут
адекватный уровень взаимодействия органов местного самоуправления с
подразделениями Федеральной налоговой службы, причем, результат такого
взаимодействия должен быть нацелен на формирование обоснованного
сельскохозяйственного налогового паспорта региона, рекомендуемая структура
которого приведена на рис. 1.
Применение сельскохозяйственного налогового паспорта региона, как
инструмента публичного налогового менеджмента (и одновременно
инструмента бюджетной политики), базируется на создании единой
информационной
системы,
включающей
агрегированный
комплекс
показателей, структурированных в разрезе 11-ти разделов (рис. 1), в каждый
раздел нужно включить определенное количество показателей.
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Общая характеристика сельского
хозяйства МО

Основные показатели финансового
состояния МО

Основные параметры
налоговогопланирования с.х. МО

Налог на землю физических лиц
сельских МО

Имущественные налоги

ЕСХН

Задолженность перед бюджетом по
налогам и сборам

Сведения о бюджетно-налоговом
потенциале сельских территорий
МО

Сведения анализа налоговой
нагрузки по методике Минфина РФ

Целевые программы СЭРТ
(более 20)

Публичные услуги сельских
территориях (более 10)

БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЙ ПАСПОРТ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Рис. 1. Структура сельскохозяйственного налогового паспорта региона
Предложенный методический подход к формированию и использованию
сельскохозяйственного налогового паспорта региона предполагает участие
практически всех заинтересованных сторон публичного менеджмента
социально-экономического развития территорий: в первичном формировании
данного паспорта участвуют в основном органы Федеральной налоговой
службы, органы местного самоуправления, органы государственной власти,
департаментов (министерств, управлений) регионального уровня, а при
использовании – те же и другие заинтересованные лица.
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4.8. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ
ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ШИННОГО
ВИРОБНИЦТВА
Паршина О.А.
професор, доктор економічних наук
Чернишева О.М.
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Відмінною характеристикою ринку шин України є високі обсяги
зовнішньоторговельного обороту, які за останні 5 років досягли перевищення
над обсягами споживання майже на 4%.
Високі обсяги зовнішньоторговельного обороту на ринку шин
зумовлюють необхідність врахування їх впливу на конкурентоспроможність
продукції. З метою забезпечення та підтримки конкурентоспроможності
вітчизняної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках запропоновано
виділення зовнішньоекономічної діяльності в окрему складову економічного
механізму управління конкурентоспроможністю продукції. Розроблено
методику дослідження зовнішньоекономічної діяльності як складової
економічного механізму управління конкурентоспроможністю продукції
шинного виробництва (рис. 1).
Інформаційна база для аналізу зовнішньоекономічної діяльності
формувалася на основі статистичних даних про обсяги виробництва, експорт та
імпорт шин у натуральному і вартісному вираженні, імпорт каучуку як
основної сировини для виготовлення шин, оглядів ринку шин за 2002-2011 р.,
представлених Держкомстатом України та Черкаським НДІТЕХІМом.
Співвідношення між обсягами зовнішньоторговельного обороту та
споживанням у групі легкових шин знаходиться на рівні одиниці, у групі
вантажних шин – на рівні 1,25, у групі сільськогосподарських – на рівні 1,37.
Негативною тенденцією у зовнішній торгівлі шинами є поступове
зниження частки експорту у зовнішньоторговельному обороті та відповідно
зростання частки імпорту, як по шинам у цілому, так і в усіх групах. За останні
10 років частка експорту у зовнішньоторговельному обороті шинами в цілому
знизилася з 51,27% до 16,64%, легковими шинами з 82,38% до 24,57%,
вантажними з 33,21% до 10,91%, сільськогосподарськими з 71,85% до 14,73%.
Отже, на тлі зростання обсягів внутрішнього споживання, українська
продукція втрачає конкурентоспроможність, як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках. Найбільш відчутною втрата конкурентоспроможності є у
сегментах легкових і сільськогосподарських шин.
Наслідком зниження конкурентоспроможності на внутрішньому ринку є
зниження частки вітчизняної продукції у структурі споживання шин в усіх
досліджуваних групах шин (рис. 2). За останні 5 років вона утримувала
найнижчі значення (13,11-15,27%) та не мала тенденції до зростання.
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Збір статистичної інформації про виробництво та зовнішню торгівлю шинами в Україні в цілому та за групами
Дослідження
структури
зовнішньоторговельного обороту

Дослідження
обсягів
зовнішньоторговельного обороту
співвідношення між
зовнішньоторговельним
оборотом та внутрішнім
споживанням
виявлення
динаміки
зовнішньоекономічної діяльності

частка експорту
та імпорту у
зовнішньоторговельному обороті

визначення
якості
зовнішньоекономічної діяльності

Дослідження
сальдо
зовнішньої
торгівлі
у кількісному
та вартісному
вимірюванні

визначення
економічного ефекту
від зовнішньоекономічної діяльності

Дослідження інтенсивності,
спеціалізації та
порівняльних переваг у
зовнішній торгівлі
інтенсивність експорту,
рівень внутрігалузевої
торгівлі, коефіцієнт
чистого експорту

Дослідження відносних
показників
зовнішньоекономічної
діяльності на ринку шин

індекси стану балансу, «умов торгівлі»,
концентрації експорту, імпортної
залежності, самодостатності, рівень
самозабезпеченості

виявлення підходу до ведення
зовнішньоекономічної діяльності,
спеціалізації торгівлі, наявності
додаткових вигід, порівняльних
переваг на зовнішньому ринку

визначення ефективності
зовнішньоекономічної діяльності, зовнішньоекономічної
політики у галузі, спроможності національних виробників у задоволенні попиту

Формування заходів з управління конкурентоспроможністю шинної продукції
Виявлення характеру цінового
фактору у зовнішній торгівлі шинами
Аналіз динаміки експортних та
імпортних цін

Виявлення впливу цінового фактору на попит
на внутрішньому та зовнішньому ринку
Аналіз цінової еластичності попиту на
внутрішньому і зовнішньому ринку

Визначення рівня
якості продукції у
зовнішній торгівлі

Аналіз відносної
вартості одиниці товару

Визначення
характеру динаміки
цін на сировину

Аналіз динаміки цін на
каучук

Дослідження рівня та динаміки цін у зовнішній торгівлі шинами в цілому та за групами
Збір статистичної інформації про виробництво та зовнішню торгівлю шинами в Україні в цілому та за групами

Рис. 1. Методика дослідження зовнішньоекономічної діяльності на ринку шин України (авторська розробка)
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Тенденція зростання споживання шин в цілому визначалася динамікою
обсягів імпорту, які за 2002-2008 рр. зросли майже у 5 разів. У 2010 р. імпорт
відновився до 70,64% від рівня 2008 р., що вказує на високий попит на
вітчизняному ринку на імпортну продукцію. За останні 8 років темпи приросту
експорту (за виключенням 2009-2010 р.) коливалися в межах від -7,15% до
6,65%, що вказує на відсутність програм зростання конкурентоспроможності
вітчизняної продукції на зовнішніх ринках.
Група легкових шин є єдиною, де на тлі високих темпів зростання
імпорту (за 2002-2008 рр. – у 9 разів, а у 2011 р. досягли 107,35% від рівня
2008 р.) відбувалося зростання експорту (у 2011 р. відновився до 84,12% від
рівня 2008 р.). Обсяги експорту вантажних шин у 2011 р. знизилися на 23,92%,
сільськогосподарських – на 63,86%.
Протягом останніх 10 років утворилося від’ємне сальдо у зовнішній
торгівлі шинами, яке на початку періоду було майже нульовим. Внаслідок
скорочення попиту на внутрішньому та зовнішньому ринках сальдо зовнішньої
торгівлі у 2009 р. скоротилося на 33,78% та за останні роки майже не змінилося.

Рис. 2. Частка вітчизняної продукції у споживанні шин в Україні
(авторська розробка)
Таким чином, українська продукція шинного виробництва не має стійких
конкурентних переваг на зовнішніх ринках, що не дозволяє ефективно
здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, а вітчизняні виробники не
спроможні створити позитивну тенденцію до скорочення від’ємного сальдо
зовнішньої торгівлі за рахунок конкурентоспроможної продукції.

Рис. 3. Інтенсивність експорту у шинному виробництві (авторська розробка)
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Починаючи з 2003 р. інтенсифікувалася діяльність підприємств на
зовнішніх ринках збуту продукції (рис. 3). Середній геометричний темп
зростання експорту на одного працюючого за 2003-2011 рр. склав 105,33%.
Відтак, на тлі зниження конкурентоспроможності продукції на внутрішньому
ринку спостерігається зростання її ролі на зовнішньому, а звідси, й
зовнішньоекономічної складової в економічному механізмі управління
конкурентоспроможністю продукції шинного виробництва.
Про інтенсифікацію діяльності на зовнішніх ринках вказує і зростання
показника концентрації експорту, як по шинам в цілому, так і по групам шин.
Виробництво вантажних шин за аналізований період перетворися на
експортоорієнтоване (індекс концентрації експорту зріс з 0,21 до 0,9), у
виробництві легкових шин вітчизняний і зарубіжний ринки мають однакове
значення (індекс концентрації експорту склав 0,5 та не був вищим за 0,54), у
виробництві сільськогосподарських шин спостерігається зростання орієнтації
на зарубіжні ринки та неспроможність утримати стійку конкурентну позицію
на них (індекс концентрації експорту у 2002-2008 рр. зростав з 0,33 до 0,44, у
2009-2010 р. мав підвищення до 0,66-0,65, знизившись у 2011 р. до 0,51).
Внаслідок зниження експортних потоків рівень внутрігалузевої торгівлі
шинами знизився з 97,45% до 33,28% (рис. 4), що вказує на втрату Україною
додаткових вигод від зростаючої віддачі за рахунок масштабу.

Рис. 4. Рівень внутрігалузевої торгівлі шинами (авторська розробка)
Найбільші вигоди внутрігалузевої торгівлі забезпечувала торгівля
сільськогосподарськими шинами, рівень якої за 2002-2010 рр. зріс з 56,3% до
82,4%, маючи найвище значення 96,3%.
Заходи з підвищення конкурентоспроможності легкових шин є
недостатніми для збалансування обсягів експортних та імпортних потоків, про
що свідчить зниження рівня внутрігалузевої торгівлі з 92,87% до 49,14% за
2006-2011 рр. Конкурентоспроможність вантажних шин є недостатньою для
забезпечення високого рівня внутрігалузевої торгівлі, про що свідчать
зниження її рівня з 54,14% до 21,82% за 2006-2011 рр. та найнижчі значення
серед досліджуваних груп шин.
За 2002-2011 рр. виробництво шин втратило збалансованість експортних
та імпортних потоків зі зниженням індексу стану балансу з 1,05 до 0,2. У групі
246

легкових шин збалансованість експортних і імпортних потоків була найвищою і
знизилася з 4,68 до 0,33, а група сільськогосподарських шин була єдиною, яка
до 2009 р. тримала цей показник у межах від 2,55 до 1,01, який у 2011 р. був
знижений до 0,17. У групі вантажних шин покриття експорту імпортом
відсутнє та знизилося з 0,5 до 0,12.
Відсутність механізму збалансованості експортних та імпортних потоків
загрожує зникненню внутрігалузевої торгівлі, як шинами в цілому, так і
вантажними і сільськогосподарськими зокрема, де перекриття торгівельних
потоків наближається до мінімального значення 10% [2, с. 45]. Втрата
внутрігалузевої торгівлі при стрімкому зростанні імпортних потоків фактично
означатиме
зникнення
в
Україні
виробництва
вантажних
та
сільськогосподарських шин при невисокому рівні внутрігалузевої торгівлі (а
значить, конкурентоспроможності продукції) у групі легкових шин.
Нормалізований баланс зовнішньої торгівлі (коефіцієнт чистого експорту
[1, с. 316]) дозволяє уникнути впливу макроекономічних дестабілізуючих
факторів [2, с. 46-47] та використовується для визначення рівня
конкурентоспроможності товарів, які продаються на світовому ринку [1, с. 315316]. При цьому, значення нормалізованого балансу менше 0 свідчить про
порівняльний недолік, а більше 0 – про порівняльну перевагу [1, с. 316].
Порівняльні переваги у зовнішній торгівлі у кількісному вираженні:
шинами в цілому та вантажними шинами – відсутні (рис. 5); легковими
шинами – втрачені з 2006 р., незважаючи на проведення модернізації [5];
сільськогосподарськими – мали найбільший рівень, який тримався до 2010 р.

Рис. 5. Нормалізований баланс зовнішньої торгівлі шинами у кількісному
вираженні (авторська розробка)
Коефіцієнт
чистого
експорту,
запропонований
професором
Г. Ж. Нурмухановою, враховує чинник насичення внутрішнього ринку власною
продукцією і ґрунтується на твердженні, що рівень конкурентоспроможності на
зовнішньому ринку можна підвищити, заздалегідь поліпшивши його на
внутрішньому ринку і повинен знаходитися в межах від -1 до 2 [1, с. 316].
Динаміка коефіцієнту чистого експорту за Г.Ж. Нурмухановою,
визначеного за натуральними показниками, майже не відрізняється від
динаміки нормалізованого балансу зовнішньої торгівлі. Тому можна дійти
висновку, що на ринку шин України відсутня чітка різниця між внутрішньою та
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зовнішньою конкурентоспроможністю продукції, і конкуренція має
міжнародний характер.
Таким чином, існуючі механізми управління конкурентоспроможністю
продукції шинного виробництва не містять заходів щодо забезпечення стійких
порівняльних переваг на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Виокремлення та аналіз вартісної складової у ціні шин при наявних
статистичних даних про зовнішню торгівлю пропонується проводити за
допомогою показника вартості 1 т (або 1 кг) шин, який також використовується
виробниками шин при веденні зовнішньоекономічної діяльності [4] та при
ухваленні рішень про впровадження у виробництво нової продукції.
Динаміка вартості 1 т шин у зовнішній торгівлі вказує на зростання цін,
як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку (рис. 6), що пояснюється
тенденцією зростання цін у світовій шинній промисловості.

Рис. 6. Динаміка вартості 1 т шин у зовнішній торгівлі України
(за даними Державного Комітету статистики України)
У експортній продукції за останні три роки вартість 1 т шин зросла на
29,38% у порівнянні з 2008 р., у тому числі легкових – на 21,1%, вантажних – на
10,11%, сільськогосподарських – на 55,94%. Вартість 1 т імпортної продукції
зросла по шинам в цілому на 22,48%, вантажним – на 47,08%,
сільськогосподарським – на 40,54%.
При паралельній зміні цін на продукцію умови торгівлі шинами є
ефективними і забезпечуються на мінімальному рівні, за виключенням
сільськогосподарських шин, де ціни на імпортну продукцію зростали темпами
вищими, ніж на експортну у зв’язку з дефіцитом вітчизняної продукції, що
погіршило умови торгівлі та знизило їх індекс до 0,79.
Таким чином, конкурентоспроможність продукції у групі легкових шин
на внутрішньому ринку та у групі вантажних шин на зовнішньому ринку
забезпечується політикою низьких цін [3], у групі сільськогосподарських шин
вітчизняна продукція не здатна витримати цінову конкуренцію, як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Незважаючи на зниження конкурентоспроможності вітчизняної
продукції, у зовнішній торгівлі майже відсутня вертикально інтегрована
продукція низької якості (рис. 7). Легкові шини перебувають у діапазоні
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горизонтально диференційованих товарів, що означає забезпечення
конкурентоспроможності продукції за рахунок розмаїття споживчих
характеристик, які задовольняють різні смаки споживачів.

Рис. 7. Відносна вартість одиниці товару (авторська розробка)
Забезпечення конкурентоспроможності за рахунок вертикально
інтегрованих товарів високої якості має нестійкий характер, що поясняється
відсутністю
довгострокових
складових
у
механізмі
управління
конкурентоспроможністю вантажних шин та неможливістю витримувати
цінову конкуренцію у зовнішній торгівлі сільськогосподарськими шинами.

Рис. 8. Динаміка цін на каучук у зовнішній торгівлі Україні
(за даними Державного Комітету статистики України)
Динаміка вартості 1 т шин в цілому та по групам відповідає динаміці ціни
на каучук як основну сировину у виробництві шин (рис. 8), що прямо впливає
на конкурентоспроможність продукції. Середній геометричний темп приросту
цін за 2002-2008 рр. на натуральний каучук склав 20,01%, на синтетичний
18,47%. Ціни на натуральний каучук за останні 3 роки зросли на 15,89% у
порівнянні з 2008 р., на синтетичний – на 14%.
Темпи приросту цін на каучук є нижчими за темпи приросту вартості 1 т
шин, що свідчить про зростання впливу на цей показник інших видів витрат,
зокрема, енергетичних, маркетингових, адміністративних, транспортних тощо.
За останні три роки на зарубіжних ринках при формуванні попиту на
вітчизняну продукцію (крім легкових шин) більшого значення набувають цінові
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фактори, а на вітчизняному ринку на попит на імпортну продукцію (крім
сільськогосподарських шин) почали впливати нецінові фактори (рис. 9). Попит
на імпортні сільськогосподарські шини зростає із зростанням ціни, що є
наслідком дефіциту продукції на ринку.
Незважаючи на зростання концентрації експорту в усіх групах шин,
зросла імпортна залежність споживання шин за аналізований період з 0,41 до
0,87, у тому числі легкових з 0,15 до 0,75, вантажних з 0,38 до 0,98,
сільськогосподарських з 0,17 до 0,86. Отже, власне виробництво неспроможне
забезпечити потреби національного ринку через відсутність у асортименті
конкурентоспроможної продукції необхідних типорозмірів.

Рис. 9. Цінова еластичність попиту на шини за 2008-2011 рр.
(авторська розробка)
За 2002-2011 рр. рівень самозабезпеченості ринку шин знизився до 1,02
до 0,3. У 2011 р. потужності вітчизняних підприємств були здатні забезпечити
потреби споживачів легкових шин на 49%, сільськогосподарських на 29%,
вантажних на 7%. Співставлення показників концентрації експорту та рівня
самозабезпеченості показує, що відсутність економічного механізму управління
конкурентоспроможністю продукції шинного виробництва привела до
перетворення експорту продукції з торгівлі надлишками на пошук нових ринків
збуту в умовах загострення конкуренції на внутрішньому ринку.
Самодостатність України у виробництві шин в цілому була втрачена з
2003 р., а у виробництві вантажних шин була відсутня. Виробництво легкових
шин з 2007 р. стало неспроможним забезпечити самодостатність, а виробництво
сільськогосподарських шин стрімко втратило її за останні 2 роки.
Отже,
існуючі
економічні
механізми
управління
конкурентоспроможністю продукції шинного виробництва не містять елементів
забезпечення конкурентоспроможності нової продукції, призначеної для нових
ринкових ніш, та продукції, призначеної для задоволення потреби в шинах у
вже освоєних ринкових нішах, що і приводить до втрати самозабезпеченості та
самодостатності країни у продукції шинного виробництва.
Виходячи з результатів аналізу зовнішньоекономічної діяльності на ринку
шин, ефективні економічні механізми управління конкурентоспроможністю
продукції шинного виробництва повинні формувати конкуренті переваги
вітчизняної продукції у порівнянні з імпортною на внутрішньому та
зовнішньому ринках в умовах зростання цін на основну сировину і містити
методики оцінювання нової продукції з використанням зарубіжних аналогів та
вимог зарубіжних ринків.
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Управління конкурентоспроможністю вітчизняної шинної продукції
можливе за допомогою ефективного механізму управління ціною
сільськогосподарських шин незалежно від ринку збуту, вантажних і легкових
шин на внутрішньому ринку та неціновими факторами попиту на легкові шини
на зовнішньому і вантажні шини на внутрішньому ринках.
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4.9. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ АГРОБИНЕСОМ
Секачева В.М.
к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет и АХД»
Скарюпина М.Б.
ст.преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет и АХД»
ФГБОУ ВПО «Кемеровский Государственный сельскохозяйственный
институт»
В настоящее время качество жизни и самореализация человека в
основном зависят от места проживания. Проблемы социально-экономического
развития (СЭР) в настоящее время более очевидны и более остро проявляются
на местном, чем национальном или глобальном уровне, и их решение
непосредственно зависит от внутреннего механизма развития территорий, в том
числе и сельских.
Под социально-экономическим развитием сельских территорий (СЭРСТ)
по мнению авторов следует понимать развивающийся процесс улучшения
социального, аграрного, научно-технического и экономического потенциала
объекта, основанный на увеличении многообразия социальных и
хозяйственных связей, использование которого способствует повышению
качества жизни сельского населения. т.е. удовлетворению его динамично
изменяющихся нужд и потребностей во все более полном объеме и все более
высокого качества, т.е. к реализации закона экономики о возвышении
потребностей. При это сельские жители одновременно являются и
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производителями: как в общественном производстве так и в частном (личном)
подворье, для удовлетворения своих потребностей в экологически чистых
продуктах питания своих семей, а также реализации излишков на рынках
сельскохозяйственной продукции и получателями различных видов услуг, что
обусловливает необходимость их активного участия в процессах управления
СЭРСТ. Следует отметить, что особенностью СЭРСТ, в отличие от социально экономических территорий (СЭРТ) является двойственность функций
менеджмента агробизнеса, так как руководители отвечают как и за
организацию сельскохозяйственного производства, так и за
улучшение
качества жизни населения, обеспечение их различными услугами с целью
болей производительной их работы в общественном секторе.
Как показали результаты авторского исследования, общепринятое
определение понятия «публичное управление» отсутствует не только в
отечественной научной литературе, но и за рубежом. В настоящее время
вопросам публичного управления уделяется все большее внимание как со
стороны теории и методологии, так и практики. Категорию «публичное
управление» специалисты различных отраслей знаний (правоведы, экономисты,
социологи, управленцы) трактуют по-разному. В.Е. Чиркин [12] под
публичным управлением понимает нормотворческую, распорядительную,
контрольную, организационную и иную деятельность, которая осуществляется
на основе установленных норм, правил, процедур. Кроме того, В.Е. Чиркин [13]
различает общественное управление и публичное управление:
– общественное управление – это процесс волевого воздействия субъекта
на объект с заранее заданной, осознанной общественно значимой целью,
которое поддерживает или изменяет положение, поведение, свойства объекта и
его связи с субъектом в общественном коллективе [13];
– публичное управление – это социальная деятельность определенных
органов и должностных лиц [13]; нормотворческая, распорядительная,
контрольная, организационная и иная деятельность [13]. Территориальные
коллективы имеют «общий» публичный характер, их существование связано с
теми или иными сторонами жизнеобеспечения данного коллектива людей
живущих в нем. Это территориальные публичные коллективы. Власть,
существующая в публичных территориальных коллективах, – это публичная
власть, а управление в них публичное управление [14].
Поскольку миссией формируемой системы публичного управления
агробизнесом (СПУА) является повышение качества жизни сельского
населения относительно того уровня, которое обеспечивается в экономически
развитых странах, в качестве приоритетной публичной функции авторами
особое внимание уделяется
функции прогноза устойчивого развития
агробизнеса и соответствующих конкретных сельских территорий, а также
эффективного использования всех видов ресурсов (в том числе и бюджетных).
Данная функция исполняется в целях определения стратегических ориентиров
функционирования агробизнеса и развития сельской территории на основе
сложившихся тенденций, специфических социально-экономических условий и
перспективных оценок для принятия наиболее эффективных мер в социальной,
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экономической и финансовой политике аграрной сферы, а также для
составления обоснованного проекта бюджета сельской территории.
Результатом исполнения публичной функции является прогноз СЭРСТ,
разработанный на основе результатов комплексного экономического анализа (с
использованием
экономико-статистического,
экстраполяционного,
горизонтального, структурного, балансового, нормативного методов,
экономико-математического моделирования), а также
экономического,
земельного, финансового, научно-технического потенциалов, демографической
ситуации, социальной сферы и перспектив изменения указанных факторов на
период не менее трех лет (на очередной финансовый год и плановый период).
Особенностью функционирования агробизнеса в современных условиях
является его постоянная зависимость от всех субъектов совокупности общей
инфраструктуры.
Сельскохозяйственная
организация
в
процессе
производственно-хозяйственной деятельности постоянно вступает в прямые и
косвенные взаимоотношения с поставщиками сырья (материалов),
комплектующих изделий, потребителями продукции и конкурентами.
Последние, исходя из цели любой организации, - удержать своего потребителя,
стараются укрепить свое положение на рынке, ослабляя тем самым положение
других организаций. В таких условиях их деятельность невозможно защитить
от нежелательных потрясений. А ведь именно прочное положение организации
на сельскохозяйственном рынке является залогом его выживаемости. Поэтому,
возникают проблемы защищенности деятельности агробизнеса от
отрицательных влияний внешней среды, а также способности быстро устранить
разновариантные угрозы или приспособление к существующим условиям,
которые не сказываются отрицательно на его деятельности. Решение данных
вопросов представляет собой экономическую безопасность организации.
Таким образом, значимость исследования экономической устойчивости
объясняется тем, что именно она является базой, на основе которой
осуществляется выработка основных направлений финансово-экономической
политики организации, и от того, насколько качественно оно выбрано, зависит
эффективность принимаемых управленческих решений.
В настоящее время в современной экономической литературе нет четкого
определения понятия «экономическая устойчивость», а также существуют
различные мнения о наборе показателей, позволяющих ее определить. Данные
обстоятельства обусловили определенный научный интерес к исследованию
этой проблемы. В частности, многим аспектам этой проблемы посвящены
работы учёных Ю.П. Анисимова, А.С. Булатова, И.А. Бланка, С.Н. Чупрова,
Б.Н. Герасимова, М.Н. Рубцовой, И.Н. Омельченко, П.В. Окладского и др.
Впервые термин «экономическая устойчивость» возник в связи с
рассмотрением проблемы ограниченности ресурсов, которая стала следствием
глобальных энергетических кризисов 1973 и 1979 гг. затем это направление
экономической мысли превращается в отдельную дисциплину, которую
называют «ecosestate», что в переводе означает экономическую устойчивость
государства. Она стала рассматривать вопросы устойчивого экономического
развития в основном на уровне страны или региона.
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Однако в последнее время становится все более очевидным, что
устойчивое экономическое развитие и страны, и ее регионов достижимо только
при экономической устойчивости таких их структурных элементов, как
отрасли, компании и организации. Экономическая устойчивость каждой
отдельной организации позволяет в хозяйственной системе страны не только
сохранить потенциал, но и обеспечить ее качественный подъем и выход на
международные рынки с новыми конкурентоспособными товарами [4].
Исходя из этого, существует множество точек зрения различных авторов
к интерпретации категории «экономическая устойчивость организации».
Некоторые из них представлены в табл. 1.
Таблица 1
Подходы к дефиниции «экономическая устойчивость организации»
Автор
О.Г. Бодров, В.А.
Малыгин, В.Т.
Тимирясов [2]

Н.Н. Погостинская
Р.Л. Жамбекова [9]

И.В. Брянцева [3]

П.В. Окладский [7]

В.И. Захарченко [6]

И.Н.Омельченко
Е.В.Борисова [8]

Определение понятия
Экономически устойчивыми становятся предприятия, которые в
условиях неопределенности, нестабильности рынка в наибольшей
степени обеспечивают современную организацию научновоспроизводственной деятельности (определение дано исходя из
воспроизводственного подхода)
Деятельность хозяйственной системы будет экономически
устойчивой, если система соответствует сформированному
результирующему вектору целей, а возможные неблагоприятные
ситуации нейтрализуются адекватным откликом системы за счет
созданных ею запасов и резервов
Экономическая устойчивость – такое состояние предприятия, при
котором характеризующие его социально-экономические параметры
сохраняют исходное равновесие и находятся в заданных границах
при воздействии внутренней и внешней среды (определение исходит
из системы планирования предприятия и нахождения ее в
равновесном, с точки зрения плановых показателей, состоянии)
Экономическая устойчивость – это динамическое соответствие
(адекватность) параметров состояния системы (предприятие)
состоянию внешней и внутренней среды, обеспечивающему его
эффективное функционирование в условиях возмущающих
воздействий
Экономическая устойчивость предприятия – это комплекс свойств
организационной,
инновационной,
логистической,
производственной, финансово-кредитной деятельности с учетом их
взаимовлияния и взаимодействия
Организационно-экономическую устойчивость - это финансовоэкономическая стабильность ( устойчивость ), а именно способность
промышленного предприятия сохранять свою финансовую
стабильность при постоянном изменении рыночной конъюнктуры
путем совершенствования и целенаправленного развития его
производственно-технической и организационной структуры
методами логистико-ориентированного управления

Изучив основные составляющие понятия «экономическая устойчивость»,
мы можем сформулировать собственное понятие экономической устойчивости.
Таким образом, устойчивость характеризует состояние объекта по
отношению к внешним воздействиям. Более устойчивым является такое
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состояние, которое при равных внешних воздействиях и внутренних сдвигах
подвержено меньшим изменениям, отклонениям от прежнего. Условием
устойчивости к внешним воздействиям являются внутренние свойства самого
объекта. Устойчивость – внешнее проявление внутренней структуры объекта.
Для того чтобы повысить его устойчивость к воздействию различных факторов,
необходимо, прежде всего, совершенствовать сам объект.
Устойчивость хозяйствующего объекта представляет собой совокупность
отдельных, единичных и частных равновесий. Она выше тогда, когда
совокупность устойчивых равновесий хозяйствующего объекта превышает
количество неустойчивых. Экономическое состояние организации может
варьироваться от крайне неустойчивого, при котором оно находится на грани
банкротства - до относительно устойчивого.
В случае нарушения устойчивости существенное значение имеет
направленность процесса: усиление неустойчивости или ее ослабление. На
уровне хозяйствующих субъектов конфликт может быть и источником
прогрессивного развития, хотя воспроизводимая на основе спроса и
предложения конкурентная среда постоянно нарушает равновесие, подрывает
экономическую устойчивость одних, одновременно увеличивая стабильность
других субъектов.
В общем виде под состоянием устойчивости экономической системы
понимается ее способность после неблагоприятного отклонения за пределы
допустимого значения возвратиться в состояние равновесия за счет
собственных и заемных ресурсов [1].
Мы считаем, что экономическая устойчивость подразумевает не только
сохранение положительного уровня характеризующих ее показателей, но и
включает в себя развитие, которое проявляется в экономическом росте, т.е.
тенденции
положительного
изменения
совокупных
показателей
экономического и финансового развития организации за определенный
промежуток времени, обычно за год. Для характеристики экономического роста
используются как общие, так и частные показатели.
Экономическая устойчивость формируется под воздействием комплекса
факторов. Их соотношение, взаимодействие, взаимосвязь исключительно
важны и актуальны не только для отдельно взятых субъектов, но и для всей
экономической системы. Со временем влияние одних факторов усиливается,
других ослабевает. Существуют различные подходы к классификации
факторов,
влияющих
на
экономическую
устойчивость.
Наиболее
распространенной является классификация, подразделяющая все факторы по
способам влияния на факторы прямого и косвенного воздействия. Она
представлена на рис. 1.
Реакция организации на факторы прямого и косвенного воздействия
различна. На изменения в факторах прямого воздействия предприятие может
реагировать двояко: оно может перестроить внутреннюю среду и начать
политику как приспособления, так политику активного или пассивного
противодействия. К факторам косвенного воздействия предприятие вынуждено
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максимально приспосабливать свои цели, задачи, структуру, технологию,
персонал [11].
Факторы, влияющие на экономическую устойчивость, в зависимости
от вида воздействия

Факторы прямого воздействия влияют на функционирование
предприятия и испытывают на
себе влияние его операций

Факторы косвенного
воздействия - играют роль
фоновых факторов,
увеличивающих или
уменьшающих экономическую

Поставщики рабочей силы

Состояние экономики

Поставщики финансовых
Природные факторы

Поставщики информационных
ресурсов

Социально-политические
факторы

Поставщики материальных
ресурсов

Нормативно-правовое факторы
Потребители
Конкуренты

Рис. 1. Факторы, влияющие на экономическую устойчивость, в зависимости от
вида воздействия
Основными
проблемами
экономической
устойчивости
сельскохозяйственных организаций, сдерживающими их развитие и
функционирование в современных условиях, выступают:
а) высокая степень износа основных фондов и дефицит инвестиционных
ресурсов;
б) повышенная налоговая нагрузка;
в) высокая энергоемкость энергетических систем, в несколько раз
превышающая удельную энергоемкость экономики развитых стран;
г) отсутствие развитого и стабильного законодательства, адаптированного
к условиям и специфике функционирования сельскохозяйственных
организаций.
Такое разнообразие факторов подразделяет и саму устойчивость по
видам. Так, применительно к предприятию она может быть: в зависимости от
факторов, влияющих на нее: внутренней и внешней, общей (ценовой),
финансовой.
1. Внутренняя устойчивость - это такое общее финансовое состояние
предприятия, при котором обеспечивается стабильно высокий результат его
функционирования. В основе ее достижения лежит принцип активного
реагирования на изменение внутренних и внешних факторов.
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2. Внешняя устойчивость предприятия обусловлена стабильностью
экономической среды, в рамках которой осуществляется его деятельность. Она
достигается соответствующей системой управления рыночной экономикой в
масштабах всей страны.
3. Общая устойчивость предприятия в условиях рынка требует, прежде
всего, стабильного получения выручки, причем достаточной по своим
размерам, чтобы расплатиться с государством, поставщиками, кредиторами,
работниками. Одновременно для развития предприятия необходимо, чтобы
после совершения всех расчетов и выполнения всех обязательств у него
оставалась прибыль, позволяющая развивать производство, модернизировать
его материально-техническую базу, улучшить социальный климат предприятия.
Другими словами, общая устойчивость предприятия предполагает, прежде
всего, такое движение денежных потоков, которое обеспечивает постоянное
превышение поступления средств (доходов) над их расходованием (затратами).
4. Финансовая устойчивость является отражением стабильного
превышения доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование
денежными средствами предприятия и путем эффективного их использования
способствует бесперебойному процессу производства и реализации продукции
[5].
Проблема определения уровня экономической устойчивости еще
недостаточно изучена. Основываясь на различных подходах к определению
понятия «экономическая устойчивость», авторы предлагают различные
методики оценки экономической устойчивости и в первую очередь более
подробно останавливаются на финансовой устойчивости.
Следует отметить, что в настоящее время нет однозначного взгляда
ученых на методику оценки экономической устойчивости предприятия.
Большинство ученых исходит из тождественности понятий экономической
устойчивости и финансовой устойчивости, поэтому предлагают похожие
методики определения экономической устойчивости.
Основными принципами, на которых должна базироваться методика
оценки, являются принцип достоверности, достаточности, полноты охвата,
оперативности.
Оценить уровень экономической устойчивости можно при помощи
различных методов финансового анализа.
Одним из критериев оценки финансовой устойчивости организации
является излишек или недостаток источников средств, для формирования
запасов (материальных оборотных фондов).
В работах М.И. Баканова, А.Д. Шеремета, В.В. Ковалева и других ученых
указывается, что обеспеченность запасов источниками формирования является
сущностью финансовой устойчивости, тогда как платежеспособность
выступает ее внешним проявлением.
Кульбака Н.А. исходит из утверждения возможности использования
методики диагностики банкротства для определения экономической
устойчивости предприятия.
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При глубоком финансовом кризисе или финансовой катастрофе система
экспресс-диагностики должна дополняться системой фундаментальной
диагностики.
В процессе осуществления экономического анализа используется ряд
основных методов.
1. Анализ финансовых коэффициентов, характеризующих финансовую
устойчивость предприятия. Устойчивость финансового состояния наряду с
абсолютными
показателями
характеризуется
системой
финансовых
коэффициентов:

Коэффициент
автономии
(финансовой
независимости)
–
характеризует удельный вес собственных средств в общей сумме активов.

Коэффициент финансовой задолженности (финансового риска) –
оказывает, сколько заемных средств предприятие привлекло на 1 руб.
собственных средств, вложенных в активы.

Коэффициент финансовой напряженности – показывает, сколько
заемных средств привлечено на 1 руб. собственного капитала.

Коэффициент маневренности собственного капитала – показывает,
какая часть собственного капитала используется для финансирования
текущей деятельности,
т.е.
вложена
в
оборотные
средства,
в
наиболее маневренную часть активов.

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственным
оборотным капиталом – характеризует долю собственных оборотных средств
во всех оборотных средствах предприятия.

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственным
оборотным капиталом – характеризует величину покрытия запасов и затрат
собственным оборотным капиталом.

Коэффициент реального имущества – показывает долю средств
производства в стоимости имущества, уровень производственного потенциала
предприятия, обеспеченность производственными средствами производства и
др.
При
оценке
финансовой
устойчивости
сельскохозяйственных
организаций Кемеровской области на основе выше указанных показателей
получим следующие результаты (табл. 1).
Рассчитав абсолютные показатели финансовой устойчивости, мы видим,
что в данном случае трехфакторный показатель имеет следующий вид S {0; 0;
0}.То есть, в данном случае организации, занимающиеся сельским хозяйством в
Кемеровской области в целом имеют кризисное финансовое состояние, при
этом восстановление равновесия возможно за счет пополнения источников
собственных средств и ускорения оборачиваемости и снижения запасов.
При анализе относительных показателей финансовой устойчивости, были
получены следующие данные (табл.2). В целом значения всех показателей не
являются нормативными и не попадают в их пределы, соответственно
финансовое положение сельскохозяйственных организаций области должно
расцениваться как неустойчивое.
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Таблица 1
Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости, тыс. руб.
Показатели
Собственные
оборотные средства
Наличие собственных и
долгосрочных заемных
источников
формирования запасов
и затрат
Общая
величина
основных источников
формирования запасов
и затрат
Излишек
(+)
или
недостаток
(–)
собственных оборотных
средств
Излишек
(+)
или
недостаток
(–)
собственных
и
долгосрочных
источников
формирования запасов
Излишек
(+)
или
недостаток (–) общей
величины
основных
источников
формирования запасов

Абсолютное изменение (+,-)
2011г. к
2012г. к
2010г.
2011г.

Темп роста, %
2011г. к
2012г. к
2010г.
2011г.

2010г.

2011г.

2012г.

-1917680

-2107046

-3966053

-189 366

-1 859 007

109,87

188,23

1961909

3369500

3957271

1 407 591

587 771

171,75

117,44

6454170

6942987

6626555

488 817

-316 432

107,57

95,44

-8989221

-10486447

-12677312

-1 497 226

-2 190 865

116,66

120,89

-5109632

-5009901

-4753988

99 731

255 913

98,05

94,89

-617371

-1436414

-2084704

-819 043

-648 290

232,67

145,13

Таблица 2
Расчет относительных показателей финансовой устойчивости, тыс. руб.
Наименование
показателя
Коэффициент
финансовой
независимости
Коэффициент
финансовой
задолженности
Коэффициент
финансирования
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными средствами
Коэффициент
маневренности
Коэффициент постоянного
актива
Коэффициент
финансовой
напряженности
Коэффициент
долгосрочного
привлечения
заемных
средств

Абсолютное изменение
(+,-)
2011г. к
2012г. к
2010г.
2011г.

2010г.

2011г.

2012г.

0,40

0,40

0,35

0,00

1,49

1,49

1,82

0,67

0,67

-0,19

Темп роста, %
2011г. к
2010г.

2012г. к
2011г.

-0,05

99,70

88,39

0,01

0,33

100,50

121,93

0,55

0,00

-0,12

99,50

82,02

-0,17

-0,27

0,02

-0,10

91,42

160,67

-0,23

-0,22

-0,39

0,02

-0,17

93,13

180,05

1,23

1,22

1,39

-0,02

0,17

98,70

114,25

0,60

0,60

0,65

0,00

0,05

100,20

107,77

0,17

0,21

0,26

0,04

0,05

123,52

125,60

Также следует проанализировать показатели деловой активности и
рентабельности, которые на наш взгляд, в отличие от общепринятой практики
больше характеризуют экономическую устойчивость (табл. 3, 4).
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Таблица 3
Анализ деловой активности сельскохозяйственных организаций Кемеровской
области
Наименование
показателя
Фондоотдача,
руб/руб
Капиталоотдача,
руб./руб.
Капиталоемкость,
руб/руб
Фондоемкость,
руб/руб
Оборачиваемость
оборотных
активов, оборотов
Оборачиваемость
запасов,оборотов
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности,
оборотов

Абсолютное
изменение
2011г. к 2012г. к
2010г.
2011г.

2010г.

2011г.

2012г.

1,54

1,43

1,26

-0,11

0,69

0,61

0,54

1,46

1,63

0,65

Темп роста, %
2011г. к
2010г.

2012г. к
2011г.

-0,18

92,79

87,58

-0,08

-0,08

89,06

87,70

1,86

0,18

0,23

112,29

114,03

0,70

0,80

0,05

0,10

107,77

114,18

1,36

1,20

1,06

-0,17

-0,14

87,69

88,53

1,99

1,77

1,77

-0,22

0

88,94

99,77

5,43

5,52

3,94

0,09

-1,58

101,62

71,36

Следует отметить, что в деловой активности сельскохозяйственных
предприятий Кемеровской области не наблюдается конкретно положительной
или отрицательной динамики, хотя видно о недостаточном эффективном
использовании ресурсов в организациях.
Расчет показателей рентабельности проведем, используя в числителе
чистую прибыль и прибыль до налогообложения (табл.4).
Таблица 4
Анализ показателей рентабельности, %
Наименование
показателя
Рентабельность
основных средств
Рентабельность
имущества
Рентабельность
оборотных активов
Рентабельность
запасов
Рентабельность
продаж
Рентабельность
собственного
капитала

Абсолютное
изменение
2011г. к 2012г. к
2010г.
2011г.

Темп
роста(пункты)
2011г. к 2012г. к
2010г.
2011г.

2010г.

2011г.

2012г.

15,27

14,83

3,12

-0,45

-11,70

97,09

21,08

6,79

6,33

1,34

-0,46

-4,99

93,18

21,10

13,48

12,36

2,63

-1,11

-9,73

91,75

21,31

19,69

18,33

4,40

-1,37

-13,93

93,06

24,01

8,89

7,86

3,34

-1,02

-4,52

88,48

42,52

16,77

15,46

3,55

-1,30

-11,91

92,23

22,97
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При анализе рентабельности коммерческих организаций занимающихся
сельским хозяйством в Кемеровской области было выявлено, что по основному
виду деятельности (производство сельскохозяйственной продукции) они
являются прибыльными, однако эффективность использования финансовых
ресурсов снижается на протяжении всего анализируемого периода.
2. Комплексный анализ, основанный на использовании эмпирических
коэффициентов. Эмпирическая оценка возможности банкротства может быть
проведена на основе зарубежного подхода (модель Z-счета Э. Альтмана),
модели О.П. Зайцевой и Сайфуллина и др.
Сделаем выводы на основе расчета модели Z- счета Э.Альтмана (табл. 5).
Таблица 5
Прогноз банкротства на основе модели Z-счета Альтмана
Наименование
показателя

2010г.

2011г.

2012г.

х1
х2
х3
х4
х5
Z-счета

-0,094
0,226
0,090
0,128
0,687
1,265

-0,087
0,247
0,066
0,116
0,612
1,141

-0,138
0,217
0,036
0,089
0,537
0,846

Абсолютное
изменение
2011г. к 2012г. к
2010г.
2011г.
0,007
-0,051
0,021
-0,030
-0,024
-0,030
-0,013
-0,027
-0,075
-0,075
-0,124
-0,294

Темп роста, %
2011г. к
2010г.
92,852
109,404
73,230
90,188
89,059
90,164

2012г. к
2011г.
159,153
87,731
54,566
76,605
87,699
74,188

Полученные данные говорят, о том что организации являются
безусловно-несостоятельными, причем тенденция ухудшается с каждым годом.
3. Факторный анализ, при котором проводится оценка влияния отдельных
факторов на финансовое развитие предприятия.
Увеличение объемов деятельности предприятия (выпуска и продаж
продукции) зависит от роста его имущества, т.е. активов. Для этого требуются
дополнительные финансовые ресурсы. Приток этих ресурсов может быть
обеспечен за счет внутренних и внешних источников финансирования. К
внутренним источникам относится, прежде всего: прибыль, направляемая на
развитие производства (реинвестированная прибыль) и начисленная
амортизация. Они пополняют собственный капитал предприятия. Но он может
быть увеличен и извне, путем эмиссии акций. Кроме того, дополнительный
приток финансовых ресурсов можно обеспечить благодаря привлечению таких
источников, как банковские кредиты, займы, средства кредиторов. В то же
время рост заемных средств должен быть ограничен разумным (оптимальным)
пределом, так как с увеличением доли заемного капитала ужесточаются
условия кредитования, предприятие несет дополнительные расходы,
следовательно, увеличивается вероятность банкротства. Устойчивость
экономического роста позволяет предположить, что предприятию не грозит
банкротство. Неустойчивое развитие предполагает вероятность банкротства.
Коэффициент устойчивости экономического роста показывает, какими темпами
в среднем увеличивается экономический потенциал предприятия.
Факторный анализ степени устойчивости экономического роста
организации проводится методом цепных подстановок на основе формулы (1):
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(1)

К ур  К 1  К 2  К 3  К 4  К 5  К 6  К 7 ,

где К1 - коэффициент, характеризующий долю реинвестированной
прибыли в чистой прибыли;
К2 – рентабельность реализованной продукции, %;
К3 – оборачиваемость собственного оборотного капитала, раз;
К4 – коэффициент обеспеченности оборотных активов собственным
оборотным капиталом;
К5 – коэффициент текущей ликвидности;
К6 – коэффициент, характеризующий долю краткосрочных обязательств
в капитале предприятия;
К7 – коэффициент финансовой зависимости.
Баланс факторов определяется по формуле (2):
К ур  К ур  К ур  К ур  К ур  К ур  К ур  К ур
(2)
,
Факторами, влияющими на устойчивость экономического роста (табл.6),
являются, коэффициент, характеризующий долю реинвестированной прибыли в
чистой прибыли, рентабельность реализованной продукции, оборачиваемость
собственного оборотного капитала, коэффициент обеспеченности оборотных
активов собственным оборотным капиталом, коэффициент текущей
ликвидности,
коэффициент,
характеризующий
долю
краткосрочных
обязательств в капитале предприятия, коэффициент финансовой зависимости
[10].
К1

К2

К3

К4

К5

К6

К7

Таблица 6
Факторный анализ степени устойчивости экономического роста
Наименование показателя

1. Коэффициент,
характеризующий долю
реинвестированной
прибыли в чистой
прибыли
2. Рентабельность
реализованной
продукции, %
3.Оборачиваемость
собственного оборотного
капитала, раз
4. Коэффициент
обеспеченности
оборотных активов
собственным оборотным
капиталом
5. Коэффициент текущей
ликвидности
6. Коэффициент,
характеризующий долю
краткосрочных
обязательств в капитале
предприятия
7. Коэффициент
финансовой зависимости
8. Коэффициент
устойчивости
экономического роста, %

2010г.

2011г.

2012г.

Абсолютное
изменение

Влияние на коэффициент устойчивости роста
2011г. к 2010г.

2011г. к 2010г.

2011г. к
2010г.

2012г. к
2011г.

в абсол.
величине

в%

в абсол.
величине

в%

0,99

0,98

0,94

-0,01

-0,04

-0,21

-21,90

-0,57

-57,17

9,82

10,14

2,35

0,32

-7,79

0,53

53,49

-11,20

-1120,43

-7,34

-7,04

-3,88

0,30

3,16

-0,69

-69,30

-1,51

-151,59

-0,19

-0,17

-0,27

0,02

-0,10

-1,39

-139,57

1,12

112,87

1,23

1,37

1,37

0,14

0,00

1,66

166,27

0,002

0,28

0,41

0,37

0,37

-0,04

0,00

-1,43

-143,00

-0,03

-3,10

2,49

2,49

2,82

0,01

0,33

0,045

4,52

0,38

38,88

16,65

15,15

3,35

-1,49

-11,80

-

-

-

-
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В результате анализа экономической устойчивости, проведенного в
данной работе, на основании результатов факторного анализа были выявлены
причины снижения уровня экономической устойчивости сельскохозяйственных
организациях Кемеровской области.
Выполненный анализ показал, что существует тенденция к сокращению
собственных средств формирования имущества и повышению заемных.
Уменьшение собственных средств является неблагоприятной тенденцией,
поскольку оно происходит за счет привлечения заемных средств, что повышает
степень финансового риска. По результатам анализа экономической
устойчивости предприятия можно сделать вывод, что в целом организации
находятся в тяжелом финансовом положении и имеют высокую степень
вероятности банкротства. В результате проведения факторного анализа удалось
выявить показатели, изменение которых оказало наибольшее влияние на
коэффициент устойчивости экономического роста (например, рентабельность
реализованной продукции, коэффициент обеспеченности оборотных активов
собственным оборотным капиталом, коэффициент, характеризующий долю
реинвестированной прибыли, коэффициент текущей ликвидности и
коэффициент финансовой зависимости).
По результатам проведенного анализа можно предложить наиболее
действенные и эффективные пути увеличения экономической устойчивости,
которые включают в себя уменьшение длительности оборота запасов, а также
комплекс мер по снижению дебиторской задолженности и снижению издержек,
связанных с производством и управлением. Также можно предложить
использовать организациям, для увеличения эффективности управления, метод
анализа иерархий, позволяющий выстроить эффективную упорядоченную
систему целей, определить приоритеты их достижения. Данный метод может
быть применен в повседневной деятельности любой сельскохозяйственной
организации, так как позволяет принимать оптимальные управленческие
решения на всех уровнях и в первую очередь в публичном управлении
агробизнесом.
Таким образом, в данной работе:
1) уточнено содержание понятия экономической устойчивости
предприятия. Рекомендуется рассматривать его не только как стабильность
показателей, но и как наличие положительной тенденции их развития;
2) апробированы на практике методические подходы к оценке
экономической устойчивости предприятия;
3) определены приоритетные направления увеличения экономической
устойчивости;
4) предложен метод, позволяющий принимать эффективное обоснованное
управленческое решение в публичном управлении агробизнесом.
Внедрение разработанных рекомендаций позволит эффективно управлять
экономической
устойчивостью
сельскохозяйственных
организаций
Кемеровской области
и разрабатывать действенные механизмы
приспособления организаций к изменяющейся рыночной ситуации.
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4.10. АНАЛИЗ ВНЕДРЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КАК
ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА В ПРОЦЕССИ
ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA,
кафедра менеджмента, Факультет бизнеса, Институт экономики, Прага
Ing. Ivan Souček, PhD,
Институт экономики и менеджмента химической и пищевой
промышленности, ИХТ, Прага
prof. Ing. Jiří Fotr, CSc.,
кафедра менеджмента, Факультет бизнеса, Институт экономики, Прага
Введение
Залогом успешности промышленных корпораций кроме иных факторов
является так же качество инвестиционного процесса. Под этим подразумеваем
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не только аллокацию необходимых финансовых средств в «правильные»
материальные, нематериальные или финансовые активы, но и оптимальное
планирование инвестиций, их своевременную активацию и, наконец, их
использование. Реальная практика предпринимательской деятельности
свидетельствует о том, что целый ряд инвестиционных проектов не достигает
результатов, ожидаемых инвесторами. Несмотря на то, что последствия
ошибочных инвестиционных решений очевидны, причины провала
инвестиционных проектов часто остаются нераспознанными. Такие причины
неотделимо связаны с методической и практической стороной управления
инвестиционным процессом и, оставаясь нераспознанными, сказываются
впоследствии на качестве инвестиционных процессов.
Инструментом для повышения качества инвестиционного процесса может
стать включение элементов обратной связи в процесс принятия
инвестиционных решений. Этот элемент обратной связи, называемый
постаудитом инвестиционного проекта, предоставляет инструмент, с
помощью которого можно не только извлечь уроки из прошлых ошибок, но и
применить корректирующие меры в осуществляемые в данный момент
инвестиционные проекты и предотвращать нежелательные последствия проекта
и углубление приносимого ущерба [3]. Недостатки инвестиционного процесса
можно идентифицировать на стадии формулировки ошибочных исходных
предпосылок, некачественно проведенного анализа риска, при наличии
отклонений от процесса на стадии внедрения и, наконец при субоптимальной
эксплуатации инвестиционного проекта. Несмотря на то, что целью постаудита
прежде всего является идентификация и анализ причин неудачи
инвестиционных проектов, он способен предоставить и полезную информацию
о проекте, который не только выполнил, но и превысил ожидания инвесторов и
принес высшее использование их средств. Полученные сведения в первом и
втором случае представляют собой бесценный опыт знания, способный внести
существенный вклад в будущем.
Причины отклонений инвестиционных проектов от планов
Изучение причин отклонений инвестиционных проектов эмпирически
проводилось [1, 4, 6, 10, 12] на основе целого ряда примеров индустриального
опыта. Напр. Grenny и кол. указывают, что доля неуспешных проектов
оценивается на 66 % - 91 %. Иллюстративные примеры таких осечек можно
найти в области введения на рынок особых инновационных продуктов,
стратегических проектов в области информационных технологий, сложных
проектов, направленных на повышение качества, реструктуризационных
проектов и т.д.
Причины
различного
поведения
проекта
обычно
можно
идентифицировать
на
любой
стадии
инвестиционного
процесса.
Эмпирическими выводами можно доказать, что нежелательные отклонения,
проявившиеся на начальной стадии подготовки проекта являются более
ирреверсивными, что делает их трудноустранимыми или хотя бы
корректируемыми. Поэтому ошибки, допущенные уже на стадии выбора
проекта для реализации, являются наиболее существенными. Следующие
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источники ошибок можно обнаружить на стадии предварительной разработки
проекта, в первую очередь на стадии анализа и оценки возможностей
(Opportunity study), а также при разработке следующей стадии, техникоэкономического раздела или раздела осуществимости (Feasibility study). К
возможным причинам провала проектов можно добавить и нечетко
поставленные цели проекта. Таким образом, можно сделать вывод, что
неправильная оценка некоторых основных характеристик проекта на одной из
ранних стадий с высокой степенью вероятности приводит к отклонениям в его
реализации или его результатах. К типичным параметрам проектов,
нежелательное развитие которых может поставить под угрозу проект в целом,
можно отнести [5]:
- структуру производственной программы с точки зрения ассортимента
и объема предлагаемой установки. Часто проведена неправильная оценка
ассортиментного состава или в результате ошибочно предполагаемого спроса
предложен объем продукции, не соответствующий запросам заказчиков;
- выбор технологии – внедрение так наз., лучших технологий (BAT –
Best Available Technologies) не представляет, особенно в случае, когда не
учитывается локальная специфика, оптимального решения. Часто решение о
выборе технологии колеблется между выбором наиболее крепкой, но с точки
зрения обслуживающего персонала менее требовательной технологии, или
выбором специфической, чувствительной к параметрам технологии с высокими
требованиями к качеству обслуживания и соблюдению оптимального рабочего
режима эксплуатации установки.
- локализацию проекта. Неподходящая локализация проекта,
являющаяся следствием неправильной оценки влияния конкурирующих сил. В
результате чего фирма теряет конкурентные преимущества.
- способ финансирования проекта, когда в зависимости от масштаба и
специфики проекта была выбрана субоптимальная или в значительной степени
рисковая форма финансирования.
- качество и функциональность альянсных отношений. Неправильно
отрегулированный стратегический альянс, когда экономическое несоответствие
или несоответствие по существу интересов партнеров приводит впоследствии к
неудаче проекта. Причины несоответствия необходимо искать в неспособности
объединить различные культуры предприятий, в разногласиях о распределении
доходов, при распределении обязанностей, о передаче прав совместно
созданной интеллектуальной собственности, при изменении стратегических
целей партнеров и др.
Несмотря на то, что параметры инвестиционного проекта никогда не
могут быть оценены с точностью, приближающейся к действительности,
необходимо подчеркнуть, что причиной неудачи инвестиционных проектов
чаще всего является неадекватный анализ риска. Упрощенное представление о
будущем развитии, часто ориентировано исключительно на единственный
сценарий будущего развития, приносит недопустимо упрощенное
представление об исследуемой реальности. В этих условиях решение о
принятии или отказе от инвестиционных проектов исходит из
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преферирующего, часто оптимистичного представления о развитии факторов
предпринимательской среды. В таких обстоятельствах подразумевается, что все
остальные сценарии являются более рисковыми или менее правдоподными, то
есть их последствия вообще не учитываются в схеме принятия решений.
Понятие риска целым рядом менеджеров воспринимается скорее интуитивно и
для них весьма сложным является использование таких понятий как
референтный или акцептируемый уровень риска. Непрофессиональный подход
к анализу риска не дает менеджерам возможности своевременно разработать и
реализовать меры по снижению риска инвестиционных проектов.
Неудачу инвестиционных проектов могут вызвать и факторы, связанные с
проектным менеджментом [9]. Типичные примеры проявляются на стадии
планирования, составления нереализуемых сетевых диаграмм (упущение
некоторых
видов
деятельности,
излишне
оптимистичные
оценки
продолжительности определенных операций, неправильная установка
основных задач проекта и т.д.) или неправильное определение так наз.
«критического пути». В связи с этим происходит значительное превышение
сроков завершения проектов. Другим фактором является недооценка бюджета
проекта. Превышение плановых инвестиционных расходов, не всегда вызвано
только ошибками при составлении бюджета (напр., недооценкой рабочего
капитала, отсутствием учета инфляции, ошибочными оценками изменений
валютных курсов и др.), но и изменениями проекта на стадии реализации,
причем очевидно, что любое продление срока реализации проекта приводит,
при неизменных условиях, к росту его инвестиционных расходов.
С фазой подготовки проекта тесно связано и его планирование во
времени, что является существенным фактором риска [8], причем на этот
фактор в значительной степени влияет современная предпринимательская среда
[2]. Оптимальное планирование введения уникального продукта или решения
на рынок, приобретение благодаря этому позиции рыночного лидера,
обоснованное часто приобретением патента на продукт или решение, является
залогом будущего успеха целого проекта. Типичным примером на практике
является то, что зачастую фирмы недооценивают фактор планирования во
времени и в стремлении получить качественные доказательства в принятии
инвестиционного
решения,
существенно
увеличивают
время
на
предварительную подготовку проекта, теряя таким образом конкурентное
преимущество.
Качественная подготовка инвестиционных проектов хоть и является
необходимым условием их успеха, тем ни менее она недостаточна.
Значительную роль играет и собственная реализация проекта, недостаточное
качество которой может угрожать успешности проекта. Определенной
предпосылкой достижения желательного эффекта на стадии реализации
является упомянутое ранее соблюдение правил проектного планирования с
акцентом на коммуникационные, координирующие и контрольные функции
(своевременная идентификация проявления проблем в процессе реализации
проектов и их решения).
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Очевидно, что на результаты проекта на стадии реализации может
повлиять в значительной степени и появление некоторых видов риска, к
которым часто относится
напр., низкое качество или срывы поставок
некоторыми субподрядчиками строительных работ или технологических узлов,
иногда это могут быть форс-мажорные обстоятельства. В инфраструктурных
проектах (напр., дорожные или железнодорожные туннели) может проявится
геологический риск (отклонения между предполагаемой и фактической
геологической структурой). Все эти факторы обычно увеличивают срок
реализации проекта и повышают запланированные инвестиционные расходы. К
подобным последствиям может привести и изменения масштаба или некоторых
параметров проекта в процессе его реализации, направленные на исключение
определенных недостатков на стадии подготовки проекта или реагирующие - на
корректировку некоторых основных параметров проекта в связи с риском,
вызванным серьезными изменениями предпринимательского окружения
(существенные изменения потребительских предпочтений, доступность или
цена основных материалов, появление новых технологий, объединение или
поведение основных конкурентов и т.д.).
Таким образом, качественная подготовка и реализация инвестиционных
проектов не всегда являются гарантией успешности этих проектов на стадии
эксплуатации.
Ненадежность
развития
основных
факторов
предпринимательского окружения и некоторых внутрефирменных факторов
приводит к тому, что достигнутые инвестиционным проектом результаты могут
быть хуже или лучше запланированных. Тем не менее важен тот факт, что при
последовательном учете возможных рисков и неопределенностей на стадии
подготовки проекта могут быть предотвращены серьезные просчеты проекта,
которые могут поставить под угрозу финансовую стабильность фирмы, ее
успешность или просто ее существование. С учетом быстрой динамики
предпринимательского окружения в результате глобализации и повышенного
уровня проявления и интенсивности риска очевидно, что даже тщательный
анализ риска, основанный предварительно оценке факторов риска, не способен
предотвратить крах проекта, вызванный риском неопределенности.
Определенным выходом может стать уделение внимания гибкости
инвестиционных проектов и ее расширению (способность отложить проект или
преждевременно закрыть его, своевременно увеличить или уменьшить его
масштаб, изменить его структуру или реализацию, др.).
Постаудиты инвестиционных проектов
Содержание постаудита
Подготовка и реализация каждого проекта может стать ценным
источником знаний и опыта для разработки последующих проектов. Большой
вклад в систематическое накопление и использование этого опыта могут внести
так наз. постаудиты инвестиционных проектов, основой для которых является
ретроспективный анализ и оценка таких проектов за определенный срок после
их реализации и введения в эксплуатацию (т.е. примерно через 1-2 года) [7].
Постаудит целесообразно направить прежде всего на определение и
оценку [11]:
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1. Соответствия реализованного инвестиционного проекта со
стратегическим направлением развития фирмы. Сущностью является
оценка того, углубил ли реализованный проект стратегическую ориентацию
фирмы и помог ли выполнить ее стратегические цели. Стратегический акцент
постаудита должен включать и ответ на вопрос относительно правильной
стратегической ориентации фирмы и поставленных стратегических целей.
Постаудит таким образом является одним из факторов, помогающим
корректировать стратегические направления деятельности фирмы и значимым
инструментом формирования фирменной стратегии.
2. Сравнение основных направлений, из которых исходила подготовка
проекта, с фактическими результатами после их реализации (напр.,
предполагаемым размером инвестиционных расходов, продаж и цен продажи,
поведения основных конкурентов, цен основного сырья, материалов и энергии,
надежности поставщиков, динамики заработной платы, валютных курсов,
процентных ставок, предполагаемого изменения политической ситуации в
определенных
регионах,
предполагаемых
условий
внешнеторговой
деятельности и др.). Существенные отклонения изучаемых показателей от
фактических данных должны стать импульсом для выявления причин их
возникновения. Эта информация могли бы исключить различные искажения,
привести к поиску лучших методов прогнозирования, а благодаря этому и к
повышению качества прогнозирования релевантных факторов при дальнейшем
принятии инвестиционных решений (иногда может помочь и просто наличие
постаудита, благодаря чему последующий контроль может ослабить тенденции
излишне оптимистичных прогнозов).
3. Сравнение ожидаемых хозяйственных результатов (прибылей или
убытков) и показателей эффективности (напр., рентабельности собственного
и общего капитала) с фактически достигнутыми результатами и показателями.
4. Оценка основных факторов, вызвавшие проблемы на различных
стадиях реализации, или функционирования проектов (выявление причин
неудач). С другой стороны и изучение факторов, в наибольшей степени
благоприятствующих успеху проектов (идентификация причин успеха).
5. Способы решения возможных кризисных ситуаций в процессе
функционирования проектов по отношению к разработанным планам
корректирующих мероприятий (оценка качества и действенности таких
планов).
Постаудит может показать до какой степени повлияло на положительные
или отрицательные результаты проектов высокое или низкое качество
подготовки и реализации этих проектов (т.е. факторы, контролируемые
менеджером), или скорее внешние, не подвергающиеся влиянию факторы, и с
трудом предполагаемые обстоятельства. Ясно, что результаты постаудита
проектов могут стать серьезным источником данных для подготовки и
реализации будущих проектов. Существующий опыт свидетельствует о том,
что такой способ систематического выявления и изучения недостатков и удач
прошлого используют прежде всего наиболее успешные, хорошо управляемые
компании. Многие фирмы вкладывают огромные средства в подготовку и
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реализацию серьезных проектов, но редко анализируют и оценивают их после
внедрения. В результате мало используют знания и опыт, вытекающие из
ошибок, трудностей и успехов при подготовке, реализации и
функционировании прошлых проектов.
Выбор проектов для постаудитов
Выбор проектов для постаудитов руководствуется несколькими точками
зрения, а в зависимости от размера фирмы, масштаба инвестиционных
активностей и в общем предпринимательском контексте может превосходить
любую из нижеприведенных [5]:
1. Основные проекты – речь идет о проектах, обладающих серьезным
влиянием на деятельность фирмы в будущем, причем их неудача может для
фирмы стать критической,
2. Сомнительные проекты – речь идет о проектах, обремененных
серьезными, как правило трудно измеримыми неопределенностями. Аудит
должен дать ответ на вопрос, была ли неопределенность разрешена
соответствующим ей способом.
3. Проекты, являющиеся базой для иных параллельных или
связанных с ними проектов - речь идет о проектах, своевременное
завершение которых и соответствие между плановыми и фактическими
затратами которых являются основой для реализации параллельных или
связанных с ними проектов (напр., проект создания инфраструктуры на месте
будущего промышленного парка).
4. Атипические (по существу методические) проекты с большим
эдукативным значением – речь идет о проектах, которые могут, но не обязаны
быть значимыми с экономической или стратегической точки зрения, однако
благодаря определенной степени атипичности представляют собой новую
модель, на которой можно тестировать надежность применения методов
вероятности (напр., оценка эффективности внедрения новой информационной
системы или введение стандартов управления ISO).
Заключение
В связи с тем, что основным детерминантом будущей успешности фирмы
являются ее сегодняшние инвестиции, необходимо уделять основное внимание
качеству управления инвестиционным процессом, а именно не только на
предпроектной стадии, но и на стадии реализацией, как было принято в
прошлом, но также и после завершения реализации данной инвестиции.
Современный тренд усиливает сознание взгляда на проект, воспринимающего
эффективность инвестиционного процесса во всей его комплексности, причем
такой взгляд должен охватывать полный временной предел его существования.
Информация о прошлых неудачах или успехах в реализации инвестиционных
проектов является бесценным инструментом обратной связи.
Данные,
полученные
путем
анкетного
опроса,
подтвердили
предположение, что инвестиционный процесс, прежде всего после его
внедрения решается различными предприятиями Чешской Республики (далее –
ЧР) на разном уровне профессионализма. Проведенные опросы иллюстрируют
тот факт, что наиболее широкой формой анализа и оценок инвестиционных
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проектов после их реализации, которой пользовалась почти половина
анализируемых субъектов, была краткая оценка затрат проекта в сопоставлении
с планом. В меньшем масштабе была использована оценка фактически
достигнутого эффекта на основании основных показателей экономической
эффективности и их сопоставления с плановыми показателями. Такой метод
использовало более трети опрошенных предприятий.
Оказалось, что наименее разработанным аналитическим инструментом
были детальные постаудиты инвестиционных проектов, которые бы по своему
диапазону, глубине аналитического взгляда и комплексности изучаемых
материалов охватывали инвестиционный процесс в целом, т.е. не только его
экономические, но и технические параметры (использование мощностей,
частоту технологических дефектов) и персональную стороны проекта.
Ориентированные таким образом анализы и оценки, как подтверждает
опыт некоторых успешных и качественно управляемых иностранных фирм,
могут стать важным источником информации (исключение или ослабление
причин неудач и, наоборот, усиление факторов успешности) не только для
возможной корректировки иным путем развивающихся проектов, но прежде
всего для подготовки и реализации новых инвестиционных проектов. Такую
трудоемкую форму анализа и оценки использовала не менее, чем десятая часть
проверяемых предприятий. Не было исключением и обнаружение того, что
предприятие не уделяет внимания ретроспективному анализу вообще и этим
чрезмерно увеличивает случайный риск собственного предринимательства.
Основной причиной низкого уровня использования постаудитов на
предприятиях ЧР можно считать прежде всего слабый уровень знаний о самой
основе постаудита, как о новой и прогрессивной форме оценки
инвестиционных проектов, и вытекающей из этого дезориентации, касающейся
правильной интерпретации результатов. К этому добавляется релятивизация
полученных заключений и относительно низкий уровень обобщения этих
результатов. Что значительно ограничивает возможность применения
результатов постаудитов на другие проекты и понятие постаудитов становится
менее инспиративным для руководящего менеджмента. В таких условиях
трудно ожидать поддержки нового начинания руководящим менеджментом,
что является обусловливающим элементом успеха любого проекта или
организационных намерений. В зависимости от преобладающей культуры
предприятия к этим проблемам могут добавиться и недостатки в
коммуникации, низкий уровень кооперативности между работниками или
репрессивный подход к кажущимся неуспешными новаторам.
Несмотря на все выше перечисленные трудности их фактической
реализации, значение постаудитов возрастает, поскольку наращивание ошибок
в сегодняшней динамической предпринимательской среде приводит часто не
только к убыточности неудачного проекта, но и к угрозе самого существования
фирмы в целом.
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4.11. ЄДИНА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ЯК ІНСТРУМЕНТ
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Циган Р.М.
Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського
Діяльність вітчизняних підприємств останнім часом пов’язана з багатьма
проблемами управлінського характеру, притаманних сучасній світовій
економіці в умовах глобалізаційних процесів. Активне реагування на зміну
зовнішнього і внутрішнього середовища керівним складом підприємства
базується на своєчасно-отриманій якісній обліково-аналітичній інформації. При
чому використання такої інформації має бути в рамках стратегічного розвитку
підприємства, яке передбачає включення в загальну стратегію підприємства або
компанії усіх підрозділів з урахуванням індивідуальної відповідальності за її
виконання.
Під стратегічним управлінням діяльності суб’єкта господарювання
розуміють динамічний процес в довгостроковій перспективі, спрямований на
переорієнтування діючої стратегії розвитку підприємства з урахуванням
відповідності його внутрішніх можливостей умовам зовнішнього оточення.
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В сучасних ринкових умовах, коли спостерігається постійне підвищення
конкурентного тиску та йде боротьба за кожного клієнта або покупця, коли
підприємства не можуть забезпечити для себе фінансово-стабільне середовище,
суб’єкти господарювання потребують нових підходів до оцінки ефективності
свого функціонування, в тому числі і на основі бухгалтерської інформації.
У боротьбі за підвищення своєї конкурентоспроможності підприємства
намагаються використовувати свій наявний потенціал, максимізувати зусилля
для підвищення ефективності своєї діяльності та якісно відрізнятися від
конкурентів в очах покупців, постачальників та інших контрагентів. Все це
потребує постійного моніторингу як внутрішнього, так і зовнішнього
середовищ функціонування підприємства, значна частка інформації про які
міститься в реєстрах бухгалтерського обліку.
Велике значення в управлінні виробничою діяльністю кожного
підприємства має детальна інформованість про наявність у суб’єкта
господарювання певних видів активів, про обсяги та джерела власного
капіталу, про поточні та довгострокові зобов’язання. Основним джерелом таких
даних є облікова інформація, яка допомагає забезпечувати об’єктивне,
змістовне та своєчасне відображення усіх господарських процесів, які
відбуваються на підприємстві, у реєстрах бухгалтерського обліку з метою їх
подальшої обробки, систематизації та узагальнення.
Економічний аналіз на підприємстві проводиться з метою виявлення
об’єктивного стану справ господарюючого суб’єкта, пошуку його сильних та
слабких сторін, резервів покращення його діяльності та підвищення
конкурентоспроможності.
Саме ефективна взаємодія бухгалтерського обліку і економічного аналізу
є запорукою успішної діяльності та продуманої стратегії розвитку будь-якого
суб’єкта господарювання.
У зв’язку з цим на сьогоднішній день є дуже актуальним застосування на
підприємствах нових сучасних підходів до проведення обліково-аналітичних
процедур, які дозволяють, використовуючи бухгалтерські дані, як головне
джерело інформації, проводити якісний комплексний аналіз діяльності об’єкта
дослідження та розробляти заходи для реалізації його довгострокових цілей.
Саме орієнтація підприємства на використання стратегічного обліку та
застосування стратегічного аналізу дає змогу удосконалити його обліковоаналітичні процеси та досягати поставлених стратегічних цілей у найбільш
короткі строки.
Проблеми удосконалення ведення обліку та проведення аналізу на
підприємствах розглядалися багатьма дослідниками у науковій періодиці,
навчально-методичній літературі. Так, розвитку теорії і практики питань
методології обліку та аналізу діяльності підприємства присвячені роботи
Бойчук А.А., Петришина Н.П. [1], Бутинця Ф.Ф. [2, 3], Винокурова В.А. [5],
Голова С.Ф. [6], Пилипенко А.А. [8] та ін.
Однак питання їх ефективної взаємодії досліджені недостатньо і
потребують підвищеної уваги та, як результат, науково-обґрунтованих
рекомендацій. Це пов’язано з тим, що сучасні економічні процеси висувають
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все нові і нові вимоги до обліково-аналітичних процедур на українських
підприємствах.
На сьогоднішній день у практиці західних компаній великої актуальності
набула збалансована система показників (ЗСП), розроблена економістамипрактиками Д. Нортоном та Р. Капланом [7]. Система збалансованих
показників являє собою інструмент економічного аналізу, що дає змогу
комплексно, всесторонньо оцінити діяльність будь-якого суб’єкта
господарювання і забезпечити реалізацію поточних та стратегічних цілей
господарюючого суб’єкта. Тому дослідження збалансованої системи
показників, як альтернативного шляху удосконалення аналітичних методик, що
застосовуються в практиці вітчизняних підприємств є дуже актуальним,
оскільки забезпечує тісну взаємодію обліково-аналітичних процедур та
реалізацію стратегічних цілей підприємства.
Отже, дослідження шляхів удосконалення обліково-аналітичних моделей
є дуже актуальним на сьогоднішній день.
З точки зору різноманіття підходів до ведення бухгалтерського обліку, то
сучасні економісти виділяють такі організаційні моделі обліку: англосаксонська
(британо-американська), континентальна та південноамериканська.
З точки зору проведення аналізу діяльності суб’єктів господарювання , то
на сьогоднішній день існує велика кількість моделей аналізу ефективності
функціонування підприємств, але оцінити реальний стан справ підприємства,
виявити його потенціал і дослідити можливі шляхи розвитку підприємства
можна саме завдяки прийомам і методам стратегічного аналізу.
До найбільш використовуваних відносяться SТЕР-аналіз, SWОТ-аналіз,
SРАСЕ-аналіз, GАР-аналіз, метод аналізу LОТS, РІМS-аналіз, вивчення
профілю об’єкта, модель GЕ/МсКіnsey, система 111–555 та збалансована
система показників (табл. 1).
Кожний з вищенаведених методів стратегічного аналізу має свої переваги
та недоліки. Основним недоліком майже всіх прийомів аналізу є їх орієнтація
на вирішення лише одного або, максимум двох, стратегічних завдань діяльності
підприємства – в основному це досягнення високого рівня конкурентних
переваг продукції та задоволення потреб споживачів, або підвищення
прибутковості діяльності підприємства.
Тобто, в цілому можна зробити висновок, що на даному етапі розвитку
обліково-аналітичних наук існує декілька провідних світових моделей
бухгалтерського обліку та досить велика кількість методичних прийомів
проведення стратегічного аналізу.
Але у зв’язку з глобальними інтеграційними процесами та розвитком
ринкових економічних відносин на сучасних підприємствах висуваються нові
вимоги до організації обліку та аналізу їх діяльності. Ведення бухгалтерського
обліку та проведення стратегічного аналізу функціонування суб’єкта
господарювання є різними сегментами діяльності адміністративного персоналу,
хоча, на думку автора, вони є взаємодоповнюючими елементами одного
обліково-аналітичного процесу.
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Таблиця 1
Сучасні прийоми та методи стратегічного аналізу
Назва методу або прийому
SТЕР-аналіз (абревіатура назв таких
чинників: соціальних (S – social),
технологічних (Т – technological),
економічних
(Е
–
economic),
політичних (Р – political)). Іноді його
ще називають РЕSТ-аналізом.

Метод
SWОТ-аналізу
(назва
утворилася як абревіатура чотирьох
англійських
слів:
Strengths,
Weeknesses, Opportunities, Тhreats –
SWOТ, що у перекладі означає «сили,
слабкості, можливості, загрози»).

Метод SPAСЕ-аналізу

Метод аналізу GАР
Метод аналізу LОТS (зі шведської –
«лоцман»)
РІМS-аналіз (Рrоfіt Imрасt оf Маrkеt
Strategy), або аналіз рівня впливу
обраної
стратегії
на
розмір
прибутковості та готівки

Метод вивчення профілю об’єкта

Модель СЕ/МсКіnsеу
Систему
аналізу
конкурентоспроможності 111–555

Збалансована система показників

Сутність методу або прийому
Дозволяє
охарактеризувати
зовнішню
економічну
ситуацію комплексно, оцінюючи вплив чинників:
суспільних, технологічних, економічних, політичних,
правових. Аналіз здійснюється за схемою «чинник —
підприємство».
SWOТ-аналіз передбачає виконання певної послідовності
дій:
1. Ідентифікація та вивчення факторів зовнішнього
оточення підприємства з метою виявлення поточних та
потенційних загроз.
2. Ідентифікація та вивчення факторів зовнішнього
оточення підприємства з метою виявлення поточних та
потенційних можливостей.
3. Ідентифікація та аналіз сильних позицій складових
потенціалу.
4. Ідентифікація та аналіз слабких сторін потенціалу
підприємства.
Застосовується для оцінки сильних та слабких сторін
діяльності невеликих підприємств за такими групами
критеріїв:
фінансова
сила
підприємства,
конкурентоспроможність підприємства, привабливість
галузі, стабільність галузі.
Є спробою знайти методи розробки стратегії та методи
управління, які дозволяють привести справи у
відповідність із найбільш високим рівнем вимог
Метою даного методу є розробка заходів для найбільш
повного задоволення вимог покупців.
Заснований на використанні емпіричної моделі, що
пов’язує широкий діапазон стратегічних змінних (таких як
ринкова частка, якість продукту, вертикальна інтеграція) і
ситуаційних змінних (швидкість зростання ринку, стадія
розвитку галузі, інтенсивність потоків капіталу) з розміром
прибутковості та здатністю організації генерувати готівку.
Полягає в ідентифікації та кількісній оцінці (за єдиною
відносною або бальною шкалою) характеристик, які
визначають
ступінь
лояльності
споживачів
до
підприємства.
На основі рейтингів конкурентоспроможності потенціалу
підприємства (горизонтальна вісь) та привабливості галузі
(вертикальна вісь) визначається стратегічне становище
підприємства у форматі матриці 3x3.
Ґрунтується на експертному оцінюванні таких чинників:
конкурентоспроможність продукції, її якість і ціна.
Система комплексної оцінки діяльності підприємства за
допомогою обмеженого масиву коефіцієнтів, які
характеризують ключові фактори успіху основних аспектів
функціонування підприємства (фінанси, внутрішні бізнеспроцеси, клієнти, персонал), проведення аналізу динаміки
даних показників та прийняття конкретних ініціатив з
метою забезпечення оперативних та стратегічних цілей
підприємства.

Джерело: розроблено автором на основі джерел: [4, 9]
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Отже у даному випадку є доцільним впровадження на підприємствах
єдиної обліково-аналітичної моделі, яка дозволила б використовувати облікову
інформацію для оптимізації проведення стратегічного аналізу діяльності
суб’єкта господарювання.
Тобто, єдина обліково-аналітична модель – це система тісної взаємодії
бухгалтерського обліку та економічного аналізу, головною метою застосування
якої є досягнення довгострокових цілей підприємства на основі проведення
якісного стратегічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання за
допомогою використання бухгалтерської інформації як основного джерела
даних.
Цілісність побудови такої моделі буде сприяти підвищенню ефективності
стратегічного управління суб’єктами господарювання будь-якої форми
власності. Але, існують деякі обмеження для її впровадження, а саме,
підприємства малого бізнесу не мають можливості для застосування такої
моделі у зв’язку з недостатністю фінансування та забезпечення
висококваліфікованими кадрами.
В основу даної системи, на нашу думку, з усіх існуючих підходів до
проведення стратегічного аналізу, доцільно закласти принципи збалансованої
системи показників, оскільки вона дозволяє всесторонньо оцінити діяльність
підприємства, використовуючи при цьому облікові дані та тісно взаємодіючи з
бухгалтерським обліком.
Крім того, лише збалансована система показників є інструментом
стратегічного аналізу, який дозволяє:
1. Вивчати як внутрішнє, так і зовнішнє середовище функціонування.
2. Всесторонньо дослідити такі діаметрально різні аспекти діяльності
підприємства, як фінанси, внутрішні бізнес-процеси, клієнти та персонал.
3. Виділити ключові фактори успіху та основні показники ефективності
індивідуально для кожного підприємства та використовувати їх при аналізі.
Як вже було сказано, для удосконалення існуючих аналітичних підходів
українських підприємств необхідно використовувати у своїй практичній
діяльності основні принципи обліково-аналітичної моделі, в основі якої лежить
використання збалансованої системи показників як найбільш ефективного
інструменту стратегічного аналізу.
З цією метою необхідно провести паралелі між складовими ЗСП та
відповідними об’єктами обліку, які найбільш повно характеризують кожну
складову.
На нашу думку, ключовим об’єктами обліку для фінансової складової
повинні бути дані для розрахунку вартості підприємства, оскільки в сучасних
умовах господарювання саме збільшення вартості підприємства свідчить про
його ефективну діяльність та прогресивний розвиток.
З точки зору клієнтської складової варто зосередити увагу на обліку
дебіторської та кредиторської заборгованості, оскільки саме ці елементи обліку
найбільш повно відображають відносини підприємства з покупцями та
постачальниками.
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Складова «Внутрішні бізнес-процеси» тісно пов’язана з обліком
собівартості продукції, яка формується саме впродовж процесу виробництва і
містить інформацію про склад витрат, які підприємство понесло від моменту
старту виробничого процесу до моменту реалізації готової продукції.
Ключовими об’єктами обліку для складової «Навчання та розвиток
персоналу», на нашу думку, є нематеріальні активи, оскільки саме за
допомогою них, хоч і частково, але існує можливість відображення
удосконалення технологічної оснащеності персоналу, розробки, патентування
та впровадження ноу-хау та винаходів, які є результатом підвищення
кваліфікації та розвитку персоналу.
Структура єдиної обліково-аналітичної моделі відображає зв’язки
складових збалансованої системи показників з об’єктами обліку (рис. 1), а саме:
1. Фінанси – елемент системи, який відображає фінансові показники
підприємства (ріст доходу, скорочення витрат і збільшення продуктивності,
використання активів і інвестиційна стратегія) і в межах якого досліджуються
позитивні і негативні явища, виявляються проблемні сторони, вирішуються
операційні та стратегічні питання.
Фінанси → Показник вартості підприємства.
2. Внутрішні бізнес-процеси – дана складова несе в собі інформацію про
інноваційні процеси в середині підприємства, про перебіг операційних процесів
та після продажне обслуговування клієнтів.
Внутрішні бізнес-процеси → Облік формування собівартості.
«Внутрішні бізнес-процеси»

«Фінанси»
Нарощування
вартості
підприємства

Облік формування
собівартості
продукції
ЄДИНА
ОБЛІКОВОАНАЛІТИЧНА
МОДЕЛЬ

Облік дебіторської та
кредиторської
заборгованості (враховуючи
задоволення контрагентів)

Облік нематеріальних
активів (враховуючи
оцінку якості роботи
працівників)

«Навчання та розвиток
персоналу»

«Клієнти»

Рис. 1. Структура єдиної обліково-аналітичної моделі розробленої на основі
збалансованої системи показників
3. Клієнти – компонента, яка відображає становище на ринку збуту,
збереження клієнтської бази, задоволеність потреб споживачів.
Клієнти → Облік дебіторської і кредиторської заборгованості.
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4. Навчання та розвиток персоналу – відображає можливості персоналу
підприємства, їх зацікавленість у роботі, мотивацію працівників, делегування
повноважень та ін.
Навчання та розвиток персоналу → Облік нематеріальних активів.
Тобто, єдина обліково-аналітична модель є поєднанням засад
збалансованої системи показників та деталізації обліку конкретних облікових
елементів.
Таким чином, відбувається синтез двох функціональних частин
управлінської діяльності підприємства, що вимагають забезпечувати потребу
кожної сторони єдиного цілого. Необхідність гармонізації облікової системи з
аналітичним процесом на підприємстві, що потребує формування
інформаційного облікового потоку з урахуванням розробленої збалансованої
системи показників є беззаперечною.
Таким чином, можна зробити висновок, що:
- застосування єдиної обліково-аналітичної моделі стане новим етапом у
розвитку сучасних наук економічного аналізу та бухгалтерського обліку,
оскільки дасть змогу їх безперешкодної взаємодії;
- найбільш ефективним інструментом для єдиної сучасної обліковоаналітичної моделі є збалансована система показників, яка, звісно потребує
певних зусиль у своїй організації та ставить певні вимоги до облікової
інформації, як основного джерела даних, але результати застосування якої
дозволять досягти поставлених стратегічних цілей та задач суб’єкта
господарювання.
Подальші дослідження мають бути спрямовані на пошук універсальних
методичних прийомів для удосконалення облікової системи с метою
забезпечення бухгалтерською інформацією стратегічного аналізу на базі
збалансованої системи показників.
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РОЗДІЛ 5. МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ
ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ.
ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ МСА
5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ АУДИТОРА О
СУЩЕСТВЕННОСТИ: ОСНОВЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Баранов П.П.
доктор экономических наук, доцент
Козлов В.П.
кандидат экономических наук
Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк,
Российская Федерация
Профессиональное суждение о существенности представляет собой
классический пример эндемичного, то есть принадлежащего исключительно
предметной области аудита, профессионального суждения [6]. Следует
отметить, что понятие существенности присутствует не только в аудите, но и в
бухгалтерском учёте, однако, в учёте данное понятие до настоящего времени не
являлось предметом профессионального суждения бухгалтера, поскольку его
использование однозначно и безальтернативно регулировалось Приказом
Минфина РФ от 22.07.2003 №67н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций». В соответствии с данным приказом, показатель отчётности
признавался существенным, если его нераскрытие могло повлиять на
экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на
основе отчетной информации. Решение организацией вопроса, является ли
данный показатель существенным, зависело от оценки показателя, его
характера, конкретных обстоятельств возникновения. В частности, приказ
Минфина определял, что организация могла принять решение, когда
существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу
соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 %. Таким
образом, в регулятивах бухгалтерского учёта присутствовал ориентир,
выводивший существенность за границы предметного поля профессионального
суждения бухгалтера.
Однако, с вводом в действие ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок
в бухгалтерском учёте и отчётности» существенность стала предметом
профессионального суждения бухгалтера, причём её трактовка действующими
нормативно-правовыми актами в области учёта практически воспроизводит
интерпретацию понятия существенности аудиторскими стандартами. В связи с
этим тезис об эндемичном характере профессионального суждения о
существенности в аудите, в принципе, может быть поставлен под сомнение.
Однако, по мнению авторов, существует, как минимум, два важных аргумента,
дезавуирующих сомнения в эндемичности исследуемого профессионального
суждения для аудита.
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Во-первых, таким аргументом является различие в целях, для которых
используется профессиональное суждение о существенности в аудите и
бухгалтерском учёте: в учёте существенность используется как
вспомогательный инструмент формирования отчётности, а в аудите – как
критерий оценки достоверности, то есть критерий формирования
результирующего профессионального суждения аудитора, отражаемого в
аудиторском заключении. Указанная разница в целях применения
существенности в учёте и аудите демаркирует интерпретации данного понятия
в рассматриваемых профессиональных сферах и не позволяет однозначно
отождествлять его бухгалтерскую и аудиторскую трактовки.
Во-вторых, в нормативной базе, пусть и неявно относящейся к
бухгалтерскому учёту, в частности, в положениях статьи 15.11 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации под грубым
нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления
бухгалтерской отчетности понимается искажение любой статьи (строки) формы
бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 процентов. Таким образом, пусть
и косвенно, нормативно-правовые акты задают критерий существенности для
бухгалтера, значительно снижая степень неопределённости условий принятия
решения. Следовательно, условия неопределённости в части оценки
существенности в учёте ничтожны, что, опять же, позволяет говорить о
некорректности рассмотрения понятия существенности в качестве предмета
профессионального суждения бухгалтера.
Безусловно, представленные соображения носят дискуссионный
характер, однако, в настоящее время, когда понятие существенности является
объектом внимания отдельных, полностью ему посвящённых Федерального
(ФПСАД №4) и Международного (ISA 320) стандартов аудита, вряд ли могут
быть найдены веские основания для непризнания существенности предметом
эндемичного профессионального суждения аудитора.
Таким образом, доказана принадлежность суждения о существенности к
классу эндемичных профессиональных суждений аудитора, что позволяет
приступить к моделированию процесса формирования данного суждения на
основании обобщённой концептуальной модели, описанной авторами в [4], [6]
и [7].
Согласно данной модели, на первом этапе должен быть в общем виде
идентифицирован предмет суждения и определена совокупность теоретических
и регулятивных положений, выступающих в качестве аудиторских
доказательств при конструировании модели процесса формирования суждения.
Исходя из этого, следует отметить, что предметом исследуемого
суждения является существенность, рассматриваемая в широком смысле в
контексте теории аудита и нормативно-правовой основы аудиторской
деятельности.
К элементам регулятивной основы, раскрывающим методологию оценки
и использования существенности как предмета профессионального суждения
аудитора, как уже было сказано, целесообразно отнести:
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 Федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельности №4
«Существенность в аудите», утверждённое Постановлением Правительства РФ
№696 от 23.09.2002;
 International Standard of Auditing 320 «Materiality in Planning and
Performing an Audit» ISA 320 (Международный стандарт аудита
«Существенность в планировании и осуществлении аудита» МСА 320).
С точки зрения теории, вопросы реализации принципа существенности в
аудите раскрываются в концепции существенности (теория аудита), неразрывно
связанной с концепцией достоверности бухгалтерской отчётности, а также
теорией отражения и парадигмой информационной асимметрии.
Первый этап аналитической работы по идентификации логических
оснований, согласно предложенной модели, заключается в анализе и оценке
полноты и непротиворечивости применимых национальных регулятивов
аудита, то есть, в рассматриваемой ситуации – в оценке положений ФПСАД
№4.
Необходимо отметить, что Федеральный стандарт «Существенность в
аудите» является одним из самых лаконичных отечественных регулятивов
аудиторской деятельности – его текст составляет всего около 8000 знаков.
Контекстный анализ данного стандарта даёт возможность сделать следующие
выводы, важные с точки зрения выработки логических оснований процесса
формирования профессионального суждения:
 существенность однозначно является предметом профессионального
суждения аудитора (п.4);
 ФПСАД №4 декларирует отражение концепции существенности в
нормативно-правовой базе, регламентирующей аудиторскую деятельность
(п.1);
 предметом существенности, как неявно следует из контекста, являются
искажения
показателей
бухгалтерской
финансовой
отчётности,
рассматриваемые с позиций их влияния на экономические решения
пользователей отчётности, а также собственно показатели отчётности (п.3, п.6);
 существенность в аудите рассматривается с количественной (с
использованием уровня существенности) и качественной (характер искажений)
точек зрения (п.4);
 существенность оказывает влияние на процессы планирования аудита и
оценку последствий искажения отчётности (п.7).
Проведённый анализ позволяет констатировать непротиворечивость
положений рассматриваемого стандарта, однако, не даёт возможности сделать
вывод о полноте раскрытия концепции существенности в его тексте. Такое
заключение обусловлено рядом причин, наиболее важными среди которых
являются следующие:
 во-первых, в тексте стандарта отсутствуют как наиболее общее
определение
существенности,
так
и
интерпретация
«предметной»
существенности, то есть существенности как характеристики показателей
отчётности и их искажений;
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 во-вторых, в тексте стандарта присутствует требование использовать
показатель уровня существенности, однако, совершенно не раскрывается смысл
данного показателя;
 в-третьих, предпосылки признания существенности искажений
отчётности носят обрывочный, эклектичный, бессистемный характер.
По мнению авторов, указанных причин вполне достаточно для того,
чтобы признать положения исследуемого стандарта неполными, с позиций
раскрытия логических оснований для формирования модели процесса
выработки профессионального суждения о существенности. Следовательно,
согласно логике общей концептуальной модели процесса формирования
эндемичных профессиональных суждений аудитора, необходимо перейти к
аналитической работе с текстом применимого международного стандарта, а
именно, ISA 320 «Materiality in Planning and Performing an Audit».
Следует отметить, что авторы исходили из оригинального текста,
написанного на официальном языке МСА и МСФО – английском.
Первое, что обращает на себя внимание при знакомстве с текстом
данного стандарта, это его объём, превышающий 20000 знаков, что вряд ли
может
быть
обусловлено
языковой
спецификой:
общеизвестна
«экономичность» и лаконичность английского языка.
Анализ текста подтверждает, что ISA 320 гораздо более содержателен,
нежели его отечественный аналог. Так, рассматриваемый стандарт подробно
структурирован, в нём выделены следующие составляющие, характеризующие
логику материала:
 Введение, включающее подразделы, раскрывающие назначение
стандарта, значимость понятия существенности в контексте аудита и дату ввода
стандарта в действие;
 Цель (использования принципа существенности в аудите);
 Дефиниция;
 Требования – раздел, включающий структурные элементы,
посвящённые оценке и использованию существенности в аудите, изменениям в
процессе аудита и документированию вопросов, связанных с применением
принципа существенности;
 Дополнительные и поясняющие материалы, раскрывающие вопросы
связи существенности и аудиторского риска, факторы существенности и пр.
Особо интересной и важной авторам представляется ремарка,
приведённая в преамбуле ISA 320: «Международный стандарт аудита 320
«Существенность в планировании и осуществлении аудита» надлежит читать в
контексте Международного стандарта 200 «Всеобщие цели независимого
аудитора и проведение аудита в соответствии с международными стандартами
аудита»». Кроме того, в самом тексте ISA 320 присутствуют перекрёстные
ссылки на международные стандарты аудита и положения МСФО, что придаёт
материалу стандарта большую полноту, связность и логичность.
Переход от формальной оценки к анализу содержания ISA 320 позволяет
установить следующие основные положения, определяющие логику
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формирования профессионального суждения о существенности. В целях
проводимого исследования данные положения перегруппированы (по
отношению к их расположению в тексте стандарта) вокруг ключевых
проблемных аспектов и представлены в интерпретации, максимально близкой к
смыслу оригинала текста рассматриваемого стандарта.
1. Отнесение существенности к предмету профессионального суждения
аудитора.
Вопросы оценки существенности и использования её результатов в
аудите безальтернативно отнесены к предмету профессионального суждения
аудитора.
2. Рассмотрение существенности в контексте основной цели аудита.
Всеобщей целью аудита финансовой отчётности является достижение
обоснованной уверенности в том, что финансовая отчётность в целом свободна
от
существенных
искажений,
обусловленных
мошенничеством
и
непреднамеренными действиями, и, таким образом, – получение аудитором
оснований для выражения мнения о том, что финансовая отчётность
подготовлена, во всех существенных аспектах, в соответствии с
установленными требованиями, и выдачи аудиторского заключения о
достоверности отчётности на основании международных стандартов аудита с
учётом результатов проведённого аудиторского исследования.
3. Особенности реализации концепции существенности в аудите.
Концепция существенности допускает множество интерпретаций данной
категории, однако, три её основных проявления в аудите могут быть
сформулированы однозначно:
 искажения информации, включая её сокрытие (пропуск), могут быть
признаны существенными, если они, по отдельности или в совокупности, могут
быть обоснованно сочтены влияющими на решения пользователей, принятые
на базе финансовой отчётности;
 суждения о существенности формируются в условиях внешних
обстоятельств, на данные суждения оказывают влияние величина и сущность
(природа) искажений, или их сочетание;
 суждения аудитора о причинах и предпосылках признания
существенности пользователями финансовой отчётности базируются на
рассмотрении их наиболее общих групповых информационных потребностей.
Возможное
влияние
искажений
на
информационные
потребности
индивидуальных пользователей, которые могут широко варьироваться, не
рассматриваются.
4. Представления аудитора о компетентности пользователей
финансовой отчётности.
Формирование профессионального суждения о существенности зависит
от понимания аудитором информационных потребностей пользователей
финансовой отчётности. Вынося суждение о существенности, аудитор должен
ориентироваться на то, что пользователи отчётности:
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 обладают достаточными знаниями в области бизнеса, экономической
деятельности и бухгалтерского учёта и демонстрируют готовность к изучению
финансовой отчётности с надлежащей тщательностью;
 понимают, что финансовая отчётность подготовлена, представлена и
проверена на основе использования уровней существенности;
 знают о потенциальной ненадёжности измерения величин,
базирующихся на оценочных значениях, суждениях и восприятии будущих
событий;
 принимают обоснованные экономические решения на основе
информации, содержащейся в финансовой отчётности.
5. Интерпретация показателя «уровень существенности».
Уровень существенности, представляющий собой предельно допустимую
величину искажения информации, не оказывающую влияния на экономические
решения пользователей финансовой отчётности, может устанавливаться как для
отчётности в целом, так и для её отдельных статей, групп статей, а также групп
однородных хозяйственных операций.
6. Понятие «приемлемой существенности» в аудите.
В аудите, основанном на Международных стандартах, ключевую роль
играет понятие «приемлемая (результирующая) существенность» (performance
materiality), означающее установление аудитором уровня существенности ниже
принятого для финансовой отчётности в целях снижения до приемлемой
степени вероятности того, что неисправленные и невыявленные искажения в
совокупности окажут существенное влияние на финансовую отчётность в
целом. По возможности, приемлемая существенность должна устанавливаться
и в отношении оборотов по однородным хозяйственным операциям, групп
статей и иной раскрываемой в отчётности информации.
Аудитор устанавливает приемлемую существенность для использования
при оценке риска существенных искажений, определении характера,
временных границ и объема планируемых аудиторских процедур, а также для
применения в процесс формирования мнения о достоверности проверенной
отчётности, выражаемого в аудиторском заключении.
Понятие приемлемой существенности используется именно для того,
чтобы свести к допустимому уровню вероятность существенного влияния
неисправленных и невыявленных искажений в совокупности на финансовую
отчётность в целом. Аналогично, при использовании показателя приемлемой
существенности применительно к группам однородных операций, сальдо
счетов и иных сведений, аудитор стремиться свести к минимуму вероятность
того, что совокупность неисправленных и невыявленных искажений в оборотах
по группам однородных операций, сальдо отдельных счетов и иных данных,
превысит установленные применительно к данным категориям информации
уровни существенности.
Установление приемлемой существенности не является простой математической операцией, а относится к предмету профессионального суждения
аудитора. На данное суждение оказывают влияние понимание аудитором деятельности аудируемого лица, объективно изменяющееся в процессе иссле285

дования рисков, а также характер и объем искажений, выявленных в рамках
предыдущих аудиторских проверок и ожидания аудитора в отношении искажений, допущенных в аудируемом периоде.
Аудитор вправе пересматривать величину приемлемой существенности (и
характеристик запланированных на её основе аудиторских процедур), если в
ходе проверки возникают достаточные для того основания.
7. Требования к документированию существенности.
Аудитор должен фиксировать в рабочей документации следующую
информацию о существенности:
 уровень существенности для финансовой отчётности в целом;
 частные уровни существенности – для отдельных статей, групп статей,
групп однородных хозяйственных операций и иных сведений;
 приемлемую существенность;
 все факты пересмотра вышеуказанных значений в ходе аудита.
8. Особенности методологии и методики оценки существенности.
Стартовым этапом в оценке существенности применительно к
финансовой отчётности в целом, должно стать установление аудитором, на
основе профессионального суждения, определённого процента от избранного
контрольного показателя (benchmark). К факторам, влияющим на
идентификацию контрольного показателя, могут быть отнесены:
 элементы финансовой отчётности (активы, обязательства, акционерный
капитал, доходы, расходы);
 аспекты, на которых, по тем или иным причинам, может быть
сфокусировано внимание пользователей конкретного аудируемого лица
(например, прибыль, доходы, чистые активы);
 характер деятельности аудируемого лица, стадия жизненного цикла
организации, на которой оно находится, состояние экономики в целом или
отрасли, в рамках которой функционирует аудируемое лицо;
 состав собственников и источники финансирования предприятия
(например, если предприятие в значительной степени финансируется за счёт
заёмных источников, пользователи отчётности уделяют больше внимания и
предъявляют большие требования к активам, нежели к доходам);
 относительная изменчивость потенциального контрольного показателя.
В качестве контрольных показателей, с учётом условий деятельности
предприятия, могут быть использованы категории дохода, такие, в частности,
как прибыль до налогообложения, валовая выручка, валовая прибыль, валовые
расходы, акционерный капитал, чистые активы. Прибыль до налогообложения
наиболее предпочтительно выбирать в качестве контрольного показателя при
аудите организаций, в большей мере ориентированных на извлечение прибыли.
Если же прибыль до налогообложения очень волатильна (изменчива), более
корректно использовать такие контрольные показатели, как валовая прибыль
или валовые расходы.
В качестве значений контрольных показателей для определения
существенности могут использоваться не только значения отчётного периода,
286

но и значения предыдущих периодов, и усреднённые значения. Это
определяется результатами анализа обстоятельств, потенциально способных
привести к аномальному, нехарактерному значению избранного ключевого
показателя в отчётном периоде.
Определение доли (процента), применяемой к значению контрольного
показателя, является предметом профессионального суждения аудитора. При
этом необходимо учитывать, что устанавливаемый процент связан со
спецификой, характером контрольного показателя. Например, при прочих
равных условиях процент, применяемый к прибыли до налогообложения,
должен быть выше доли, применяемой к валовому доходу. Применяемые
процентные ставки объективно могут варьироваться, в зависимости от
конкретных обстоятельств.
Результаты оценки полноты и непротиворечивости рассмотренных
положений ISA 320 дают возможность сделать следующие выводы:
 во-первых, существенность однозначно является предметом
профессионального суждения аудитора;
 во-вторых, в контексте аудита целесообразна декомпозиция
существенности как предмета профессионального суждения аудитора на
существенность информации (бухгалтерского учёта и отчётности) и
существенность искажений информации;
 в-третьих,
формирование
профессионального
суждения
о
существенности должно ориентироваться на информационные потребности
существующих на рынке групп квалифицированных пользователей
отчётности;
 в-четвёртых, критерием количественной оценки существенности в
аудите является уровень существенности, характеризующий пороговую
величину искажения отчётности, превышение которой делает невозможным
формирование корректных выводов и принятие корректных решений
квалифицированными пользователями аудируемой отчётности;
 в-пятых, в целях учёта риска выборочного характера аудита вводится
понятие приемлемой существенности, предполагающее установление порога
существенности «ниже нижнего» предела (ниже установленного уровня
существенности), что позволит элиминировать вероятное влияние на
достоверность отчётности искажений, присутствующих в той части
генеральной совокупности, которая не попала в аудиторскую выборку;
 в-шестых, установление количественных критериев существенности
рекомендуется производить путём вычисления определённых процентов от
значений контрольных показателей (существенных элементов отчётности), а
идентификацию качественных признаков – посредством анализа
информационных потребностей групп заинтересованных квалифицированных
пользователей отчётности;
 в-седьмых, профессиональное суждение о существенности может
объективно пересматриваться в ходе аудиторской проверки при получении
убедительных аудиторских доказательств;
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 в-восьмых, профессиональное суждение о существенности подлежит
тщательному отражению в документации аудиторской проверки;
 в-девятых, при формировании профессионального суждения о
существенности необходимо учитывать положения связанных с ISA 320
Международных стандартов аудита, а также документов системы МСФО;
 в-десятых, основой формирования профессионального суждения о
существенности в аудите является концепция существенности.
Таким образом, проведённый анализ показывает, что Международный
стандарт аудита ISA 320 «Materiality in Planning and Performing an Audit»
гораздо более полно, чем его отечественный аналог, характеризует реализацию
концепции существенности в аудите и логические основания для формирования
профессионального суждения о существенности.
Отечественный стандарт
практически не несёт информации, которая могла бы быть использована для
аккумулирования логических оснований формирования профессионального
суждения о существенности. В связи с этим, согласно построенной
концептуальной модели, в качестве основы следующего этапа аналитической
работы, должны быть использованы положения ISA 320, а также релевантные
положения прямо указанных в тексте данного стандарта документов:
 ISA 200 «Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of
an Audit in Accordance with International Standards on Auditing»;
 ISA 450 «Evaluation of Misstatements Identified during the Audit»;
 «Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements»;
 ISA 230 «Audit Documentation»;
 ISA 315 «Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement
through Understanding the Entity and Its Environment»;
 ISA 330 «The Auditor’s Responses to Assessed Risks»;
 ISA 700 «Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements».
Исходя из контекста исследованных положений МСА и результатов
декомпозиции предмета профессионального суждения о существенности, за
основу проектирования концептуальной модели процесса формирования
данного суждения, рассматриваемой как совокупность взаимосвязанных,
последовательно развитых теоретических, методологических и логических
оснований генерирования суждения, целесообразно принять матричную форму.
При этом в матричном «скелете» разрабатываемой модели по горизонтальной
оси
предлагается
разместить
результаты
декомпозиции
предмета
профессионального суждения о существенности, а по вертикали – собственно
логические основания формирования профессионального суждения.
В таблице представлена графическая интерпретация матричной
концептуальной модели процесса формирования профессионального суждения
о существенности. Ввиду того, что элементами данной модели являются
структурно-логические схемы процессов формирования суждений, интеграция
которых в решётку матрицы привела бы к её излишней громоздкости, данные
схемы вынесены за её границы и охарактеризованы отдельно в форме рисунков.
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Таблица 1
Матричная модель процесса формирования профессионального суждения о существенности
Логические основания
процесса формирования
суждения
о существенности
Форма и структура суждения

Виды суждений о существенности, выделяемые в результате декомпозиции предмета профессионального суждения
Суждение
о существенности элемента
БФО

Суждение о количественном критерии
существенности

Суждение
о существенности
искажения элемента
отчётности

«Элемент
Х
бухгалтерской
финансовой отчётности является
существенным»

«Приемлемая существенность искажения значения
элемента X бухгалтерской финансовой отчётности
составляет: в части занижения (-ΔX) денежных
единиц, в части завышения (+ΔX) денежных единиц»

«i-ое искажение значения
элемента
Х
является
(не)существенным»

1. Наличие увязки суждения с
процедурами принятия решений
пользователями
аудируемой
отчётности;

Индикаторы качества
суждения

2. Отражение суждения в рабочей
документации аудитора;
3. Компетентность
вынесшего суждение.

аудитора,

1. Наличие увязки суждения об уровнях существенности с
процедурами
принятия
решений
пользователями
аудируемой отчётности;
2. Обоснованность
трансформации
уровней
существенности в показатель приемлемой существенности;
3. Отражение процесса формирования суждения об
уровнях существенности и приемлемой существенности в
рабочей документации аудитора;
4.

Компетентность аудитора, вынесшего суждение.

1. Учёт характера i-ого
искажения
значения
элемента Х (занижение,
завышение) при вынесении
суждения;
2. Отражение
факта
сравнения i-ого искажения
значения элемента Х с
показателем
приемлемой
существенности в рабочей
документации аудитора.

Существенность
прочей информации
«Событие (явление, факт
хозяйственной деятельности) Y является существенным
для
проверенной
финансовой отчётности»
1. Наличие сформулированных качественных признаков
существенности;
2. Отражение факта оценки
наличия
у
события
Y
качественного
признака
существенности в рабочей
документации аудитора;
3. Компетентность аудитора,
вынесшего суждение.

Основания и критерии для
выбора предиката суждения

Использование значения элемента X
аудируемой отчётности в расчёте
показателей для оценки финансового
состояния
и
результатов
хозяйственной
деятельности,
на
основе которых квалифицированный
пользователь отчётности принимает
экономические решения.

Критерий 1 (для расчёта границ уровней существенности) –
кардинальное изменение мнения квалифицированного
пользователя проверяемой отчётности о финансовом
состоянии и результатах хозяйственной деятельности
аудируемого
лица,
обусловленное
возможными
искажениями, приводящими к:
а)
переходу как минимум одного из используемых
показателей оценки финансового состояния через
нормативное (пороговое) значение;
б) изменению направления динамики относительных
показателей эффективности хозяйственной деятельности.
Критерий
2
(для
оценки
границ
приемлемой
существенности) – возможное влияние невыявленных, в
силу выборочного характера аудита, искажений на
финансовую отчётность.

1. Критерий – границы
приемлемой
существенности: (-ΔX; +ΔX);
2. Основания:
а) если i-ое искажение
значения
элемента
Х
находится в границах (-ΔX;
+ΔX), данное искажение
признаётся несущественным;
б) если i-ое искажение
значения элемента Х не
принадлежит области (-ΔX;
+ΔX), данное искажение
признаётся существенным.

Критерий – неполнота или
искажение
информации
качественного
характера,
присутствующей
в
бухгалтерской
отчётности
аудируемого лица, способной
ввести
в
заблуждение
квалифицированного
пользователя.

Структурно-логическая схема
процесса формирования
суждения

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Схема 4

Информационная база
формирования суждения

Методики анализа финансового
состояния
и
финансовохозяйственной деятельности.

1. Методики анализа финансового состояния и
финансово-хозяйственной деятельности;
2. Данные аудируемой отчётности.

1. Результаты
оценки
критерия
приемлемой
существенности;
2. Выявленные ошибки и
искажения отчётности.

Качественная информация
аудируемой
отчётности
(учётная
политика
и
пояснительная записка к
годовому отчёту)
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Реализация процедур, обеспечивающих понимание деятельности
аудируемого лица и среды, в которой данная деятельность
осуществляется

Описание круга потенциальных пользователей бухгалтерской
финансовой отчётности аудируемого лица

Моделирование совокупности показателей,
определяемых квалифицированными пользователями на основе данных
бухгалтерской финансовой отчётности для подготовки принятия решений
Группа пользователей 1

Группа пользователей 2

Группа пользователей n

Виды решений,
принимаемых на основе
результатов анализа
отчётности

Виды решений,
принимаемых на основе
результатов анализа
отчётности

Виды решений,
принимаемых на основе
результатов анализа
отчётности

Массив показателей,
рассчитываемых
для подготовки
экономических решений

Массив показателей,
рассчитываемых
для подготовки
экономических решений

Массив показателей,
рассчитываемых
для подготовки
экономических решений

K11;
К21;

K12;
К22;

K1n;
К2n;

Объединённый массив показателей, рассчитываемых
потенциальными пользователями отчётности для подготовки экономических решений
Исключение дублирующихся показателей
Массив показателей, используемых для идентификации существенных элементов
бухгалтерской финансовой отчётности аудируемого лица

Определение формул расчёта показателей на основе
исследования методик анализа финансового состояния и
результатов финансово-хозяйственной деятельности
Формирование перечня элементов бухгалтерской финансовой отчётности аудируемого лица,
используемых при расчёте показателей, на основе которых осуществляется принятие
решений квалифицированными пользователями отчётности
Исключение дублирующихся элементов бухгалтерской финансовой отчётности
Перечень существенных элементов бухгалтерской финансовой отчётности
аудируемого лица

Рис. 1. Схема (1) формирования суждения о существенности элемента БФО
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Массив
существенных элементов БФО M [FSi]
(i=1÷n), где n – количество существенных
элементов БФО

Формирование массива показателей,
при расчёте которых используются существенные элементы БФО М [Kij]
(j=1÷m), где m – количество показателей, при расчёте которых используется элемент FSi

Цикл по j – последний?

Цикл по i – последний?

Первичный массив
М [Kij]
Исключение из первичного массива показателей, имеющих идентичные
формулы расчёта
Массив
показателей финансового состояния
и результатов хозяйственной деятельности, используемых в принятии решений
пользователями БФО М [Kj]

Формирование массива нормативных (пороговых) значений показателей, используемых в принятии
решений пользователями БФО M [Nj]

Формирование массива критериальных уравнений
M [ Kj = f (FSi)
Nj ]
Решение массива критериальных уравнений
Nj]
M [ Kj = f (FSi)
Цикл по j – последний?

Цикл по i – последний?

Массив критических значений существенных элементов БФО М [FSiкр]

Вычисление границ уровней существенности L (FSi) = FSiф - FSiкр

Отбор нижних границ существенности
min |- L (FSi)|

Отбор верхних границ существенности
min |L (FSi)|

Массив уровней существенности элементов БФО М [L(FSi)]

Корректировка массива с учётом специфики выборки и прогноза невыявленных искажений БФО

Массив границ приемлемой существенности элементов БФО М' [L(FSi)]

Рис. 2. Схема (2) формирования суждения о количественных критериях существенности
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Искажение элемента
бухгалтерской финансовой
отчётности ΔFSi

Ложь

Искажение БФО ΔFSi
лежит в области
L(FSi)?
Истина

Агрегирование искажений БФО
n

 FS
i 1

i

Цикл по i – последний?

Ложь

Истина

n

 FS
i 1

Истина

i

лежит в области
L(FSi)?

Ложь

Искажения БФО
Искажение БФО
ΔFSi
является
существенным

n

 FS
i 1

Искажения БФО
n

i

являются
существенными

 FS
i 1

i

не являются
существенными

Рис. 3. Схема (3) формирования профессионального суждения о
существенности искажения элемента бухгалтерской финансовой отчётности
аудируемого лица
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Исследование
информационных
потребностей пользователей
БФО

Исследование
требований национальных
стандартов бухгалтерского
учёта и отчётности

Исследование
требований национальных
стандартов аудиторской
деятельности

Формирование перечня признаков существенности
качественных искажений бухгалтерской финансовой
отчётности

Перечень признаков существенности
качественных искажений бухгалтерской
финансовой отчётности

i-тое искажение бухгалтерской финансовой отчётности,
имеющее качественный характер

Идентификация признаков существенности у i-го искажения
бухгалтерской финансовой отчётности

Ложь

Признак(и)
существенности
обнаружены?

i-тое качественное искажение
бухгалтерской финансовой отчётности
признаётся несущественным

Истина

i-тое качественное искажение
бухгалтерской финансовой отчётности
признаётся существенным

Рис. 4. Схема (4) формирования профессионального суждения о
существенности прочей информации, имеющей отношение к финансовой
отчётности
Следует отметить, что предлагаемая модель базируется на
концептуальных положениях Международных стандартов аудита (как более
полных и непротиворечивых, чем отечественные), отражает требования
российских стандартов, регулирующих аудиторскую практику, и воплощает в
293

себе основные следствия теории отражения и концепции информационной
асимметрии.
В связи с тем, что в основе представленной модели аккумулировано
большое количество теоретических, методологических и методических
аспектов, некоторые элементы данной модели, и, в первую очередь,
структурно-логические схемы, объективно нуждаются в комментариях.
Структурно-логическая схема 1 формирования профессионального
суждения о существенности элемента бухгалтерской финансовой отчётности
базируется на концепции существенности, являющейся одним из следствий
общей концепции достоверности бухгалтерской финансовой отчётности.
Именно в связи с этим в рамках стартового этапа аудиторской проверки при
реализации процедур, регламентируемых ФПСАД №8, обеспечивающих
понимание деятельности аудируемого лица и среды, в которой данная
деятельность осуществляется, особое внимание должно быть уделено
внешнему окружению аудируемого лица. Выполнение такого исследования
должно позволить аудитору сформировать представление о наиболее важных
для аудируемого лица пользователях его бухгалтерской финансовой отчётности
и осуществить группировку пользователей по признаку однородности
интересов, проявляемых в отношении проверяемой организации.
Далее, опираясь на свои знания в области теории принятия решений,
финансового менеджмента и аналитической науки, применительно к каждой из
выделенных групп пользователей отчётности аудитору необходимо
сформулировать наиболее типичные виды решений, принимаемых
пользователями каждой конкретной группы на основе данных бухгалтерской
финансовой отчётности.
На следующем этапе процесса формирования профессионального
суждения у аудитора возникает возможность идентифицировать показатели,
используемые каждой из групп пользователей отчётности для принятия
решений, установить, опираясь на научно-методическую литературу, порядок
расчёта данных показателей, и, соответственно, сформировать перечень
элементов бухгалтерской финансовой отчётности аудируемого лица,
задействованных в аналитических процедурах, реализуемых пользователями
отчётности при подготовке экономических и управленческих решений.
Аккумулирование данных элементов в единый массив с параллельной
фильтрацией объективно дублирующихся показателей позволяет аудитору
сформировать перечень существенных элементов бухгалтерской финансовой
отчётности проверяемой организации, или, говоря языком Международных
стандартов аудита, перечень контрольных показателей (benchmarks).
Таким образом, принадлежность элемента бухгалтерской финансовой
отчётности (статьи, группы статей, раздела) к сформированному в процессе
реализации Схемы 1 массиву информации будет являться основанием для
вынесения профессионального суждения о существенности данного элемента
отчётности.
Структурно-логическая схема 2 характеризует процесс формирования
профессионального суждения о количественных критериях существенности. С
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одной стороны, данное суждение носит промежуточный характер, однако, с
другой, – оно является основой для оценки существенности искажений
бухгалтерской финансовой отчётности, в связи с чем к обоснованности данного
суждения и его качеству должны, по мнению авторов, предъявляться особые
требования.
Начальная стадия процесса формирования профессионального суждения
о количественных критериях существенности носит обратно-направленный
характер по отношению к процессу, описанному Схемой 1. Данная стадия
предполагает группировку вокруг каждого из установленных существенных
элементов аудируемой отчётности перечня показателей (коэффициентов), в
расчётных формулах которых присутствует соответствующий существенный
элемент отчётности.
После исключения из сформированного массива показателей, имеющих
идентичные формулы расчёта, в отношении каждого из оставшихся в массиве
показателей устанавливаются нормативные (пороговые) значения. Данные
значения, определяемые на основе результатов анализа научно-методической
литературы и практической бизнес-аналитики, собственно, и характеризуют
«точки» изменения мнения квалифицированного пользователя отчётности о
финансовом состоянии и результатах хозяйственной деятельности аудируемого
лица. Иначе говоря, нормативные значения показателей – это «точки», по одну
сторону которых лежит адекватное представление пользователей о финансовой
картине организации, а по другую – то самое заблуждение, в которое вводится
пользователь в результате существенного искажения отчётности. Принимая во
внимание тот факт, что в научной среде в отношении пороговых величин
многих показателей может отсутствовать единое мнение, целесообразно
выбирать наиболее строгое из существующих нормативных значений,
ориентируясь на принцип профессионального скептицизма.
В результате реализации описанных шагов по каждому из существенных
элементов аудируемой отчётности аудитор получает совокупность
критериальных уравнений следующего вида:
K 1  f ( FS i )  N 1 ;
K 2  f ( FS i )  N 2 ;
FSi

K 3  f ( FS i )  N 3 ;

(1)

…

K n  f ( FS i )  N n .

где FSi – существенный элемент отчётности (аргумент);
K – показатель (коэффициент), используемый при подготовке
экономических и управленческих решений пользователями отчётности
(функция);
N – нормативное (пороговое) значение показателя K.
Далее, каждое из уравнений решается в отдельности, в результате чего
аудитор получает некоторую совокупность критических значений FSкрi, при
которых достигаются пороговые значения N показателей K. Находя разности
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между фактически отражённым в отчётности значением FSфi и рассчитанными
критическими значениями FSкрi, аудитор устанавливает нижнюю (занижение
значения элемента) и верхнюю (завышение значения элемента) границы
частного уровня существенности, выбирая, соответственно, наименьшее по
модулю отрицательное значение ΔFSi и наименьшее положительное значение
ΔFSi. В результате осуществления описанных вычислений по всем
установленным существенным статьям отчётности аудитор получает массив
частных уровней существенности М [L(FSi)], каждый элемент которого имеет
следующий вид:
Li  (  FS i ; FS i ).
(2)
Далее, согласно, требованиями ISA 320, аудитор должен обосновать
значение приемлемой существенности, приняв во внимание объективно
возможные различия между характеристиками искажений бухгалтерской
финансовой отчётности в выборочной и генеральной совокупностях. Отмечая,
что методика учёта данных различий является предметом отдельного глубокого
исследования, целесообразно воспользоваться зарубежным опытом1, который
заключается в расчёте приемлемой существенности посредством снижения
величины установленного уровня существенности на 30-40%. В результате
выполнения корректировочных действий, аудитор получит массив границ
приемлемой существенности искажений для каждого из существенных
элементов бухгалтерской финансовой отчётности аудируемого лица:

M’L

L '1  (   FS '1   FS '1 );
L ' 2  (   FS ' 2   FS ' 2 );
L '3  (  FS '3  FS '3 );

(3)

…

L ' n  (  FS 'n  FS ' n ).
Таким образом, профессиональное суждение о количественных
критериях существенности будет иметь форму представленной математической
записи.
Структурно-логическая схема 3 формирования профессионального
суждения о существенности искажения элемента бухгалтерской финансовой
отчётности демонстрирует реализацию предусмотренного Международными
стандартами аудита количественного подхода к оценке существенности. В
соответствии с данным подходом, искажения отчётности, выявленные в ходе
проверки, должны быть оценены на предмет существенности как по
отдельности, так и в совокупности. В связи с этим, на первом этапе
обнаруженное в ходе проверки искажение элемента бухгалтерской отчётности
сравнивается с установленными для данного элемента границами приемлемой
существенности. В случае, если оцениваемое искажение лежит вне границ
приемлемой существенности, оно однозначно должно быть признано
существенным.
1

См., например, Steve Collings «The Interpretation and Application
content/uploads/2011/02/How-to-Apply-Performance-Materiality.pdf
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В ситуации, когда единичное искажение элемента отчётности находится в
пределах приемлемой существенности, аудитор должен прибавить данное
искажение
к
сумме
однородных
однонаправленных
искажений
соответствующего элемента отчётности, выявленных в ходе проверки. По
завершении
оценки
существенности
всех
единичных
искажений
рассматриваемого элемента отчётности, аудитор должен сопоставить сумму
выявленных занижений величины элемента отчётности с нижней границей
существенности, а сумму завышений – с верхней границей. Если какая-либо из
указанных сумм окажется за соответствующей границей приемлемой
существенности, аудитору следует признать все просуммированные искажения
существенными и дать аудируемому лицу рекомендации по исправлению
искажений, сумма значений которых, как минимум, соответствует разнице
между общей суммой выявленных искажений элемента отчётности и
соответствующей границей приемлемой существенности.
Формирование профессионального суждения о существенности прочей
информации, имеющей отношение к финансовой отчётности, описываемое
структурно-логической схемой 4 – наименее детерминированный из всех
рассмотренных процессов выработки профессионального суждения о
существенности. Тем не менее, логика данного процесса, продиктованная
качественным подходом к оценке существенности, определяет необходимость
выявления так называемых признаков существенности качественной
информации, содержащейся в бухгалтерской финансовой отчётности.
Принимая во внимание тот факт, что информация качественного
характера сконцентрирована в таких компонентах бухгалтерской финансовой
отчётности, как учётная политика и пояснительная записка к годовому отчёту,
признаки существенности целесообразно искать именно в этих документах,
руководствуясь нормами бухгалтерских и аудиторских регулятивов и опираясь
на
представления
аудитора
об
информационных
потребностях
квалифицированных пользователей отчётности аудируемого лица.
После того, как признаки существенности качественной информации
идентифицированы, необходимо протестировать конкретную аудируемую
информацию на наличие данных признаков. Вывод о наличии установленных
признаков существенности в качественной информации отчётности
аудируемого лица будет основанием для признания аудитором существенных
искажений информации качественного характера.
Таким образом, использование общей концептуальной основы процесса
формирования профессионального суждения в аудите позволило разработать
модель генерирования одного из наиболее сложных эндемичных суждений
аудитора – суждения о существенности. Разработанная модель имеет ряд
отличительных особенностей и позволяет обоснованно решить значимые
проблемы оценки существенности, обусловленные неполнотой действующих
отечественных и международных регулятивов аудита и противоречивостью их
положений.
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5.2. ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
БІЗНЕСУ
Булкот Г.В.
к.е.н., доцент
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»
Існує безліч підходів до визначення поняття підприємство, однак при всьому
різноманітті їх зміст зводиться до наступного: підприємство - це об'єднання людей
для досягнення певної мети.
Ціль підприємства, яке веде господарську діяльність - це одержання
прибутку. Тому, виходить те, що підприємство перебуває у власності людей, що
прагнуть до одержання прибутку.
Таким чином, для ефективного аналізу відносин власності на
підприємствах ключовим є поняття реального контролю над підприємством.
Реальний контроль означає панування окремих людей або груп над майном
(активами) підприємства та фінансовими потоками, пов'язаними з діяльністю
підприємства.
Тому, виникає наступне питання, які ж джерела реального контролю над
підприємствами є в Україні? Відповісти на це питання можна в історичному
контексті, вивчаючи приватизаційну долю підприємства.
Залежно від своєї історії та зв'язку з державою підприємства можуть бути
поділені на три групи (сектори).
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У перший сектор входять підприємства, які безпосередньо пов'язані з
державою - як юридичною залежністю (через частку участі в капіталі), так і
через фактори виробництва (особливо через основний та оборотний капітал). Ці
підприємства прийнято називати «парадержавою» або «державним архіпелагом».
Частка їх в економіці України становить приблизно 60-70%. Сюди відносяться,
в основному галузі, що добувають, - паливно-енергетичний комплекс
(добування нафти та газу), видобудування руд чорних і кольорових металів,
лісова промисловість (лісозаготівля). З переробних галузей у першу чергу
необхідно відзначити чорну та кольорову металургію. Левова частина підприємств,
що виробляє експортну продукцію, належить саме цьому сектору. Формально, по
класифікації Держкомстату, що переважає тут є змішана форма власності.
Реальний контроль належить тут групам приватних осіб (так званим
«олігархам»), що володіють підприємствами на основі комбінації законних і
незаконних методів. На кожному підприємстві контролююча група складається з
декількох партнерів «особисто-кланове володіння». Контроль із боку цієї групи
звичайно «розпилений» серед афілійованих підприємств (офшорних підприємств).
Ланцюжок офшорних підприємств влаштована таким чином, що реальні
власники взагалі відсутні в яких-небудь реєстрах власників. Управління
здійснюється найманим менеджментом за вказівками реальних власників. Багато з
реальних власників займають державні посади, на «кланові» гроші фінансуються
лобістські проекти (зокрема, просування та прийняття «правильних»
законопроектів), «приватизуються» регіональні та місцеві влади.
Друга група підприємств складається з безперспективних з погляду
лідируючих «кланів» виробництв. Головним чином, це - колишні підприємства
військово-промислового комплексу. Тут практично повністю відсутнє
підприємництво як новаторська діяльність, а управлінські кадри
характеризуються недостатнім професіоналізмом з погляду ринкових критеріїв
(знання маркетингу, вміння управляти фінансами, здатність підприємств до
продажів і інше). Таким чином, ці підприємства не є «ліквідним товаром» на
ринку корпоративного контролю. Згодом вони вливаються в перший або третій
сектори.
І, нарешті, третій сектор - справді ринкові підприємства, засновані на
підприємництві та конкуренції («новий» сектор). З галузей промисловості сюди
входять, насамперед, легка та харчова промисловість. Реальний контроль у
переважній кількості випадків збігається тут з формальним контролем, тому
управління здійснюється менеджерами. У той же час, наприклад, у легкій
промисловості можна зустріти виключення із цього правила.
Співіснування перерахованих вище секторів, їх взаємини породжують певні
тенденції, суть яких виражає «модель інфорсменту - безпеки», яка запропонована
автором (рис. 1).
Менеджмент підприємств парадержавного сектору, контрольованих
потужними олігархічними кланами, розбудовує відносно контрагентів ринкового
сектору стратегію інфорсменту. Це означає застосування методів економічного,
політичного та навіть силового тиску.
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Напроти, менеджмент підприємств «нового» сектору з метою
забезпечення виживання та проведення антикризової політики повинен
проводити стратегію економічної безпеки як систему заходів щодо захисту
своїх підприємств від впливів як приватного («парадержавного»), так і
державного інфорсменту. Втілення в життя стратегії економічної безпеки є
найважливішим завданням системи внутрішньогосподарського контролю
підприємства ринкового сектору.
Стратегія безпеки

ПАРАДЕРЖАВА

НОВИЙ СЕКТОР
Стратегія інфорсменту

Поповнення

НЕПЕРСПЕКТИВНИЙ
СЕКТОР

Поповнення

Рис. 1. Модель інфорсменту - безпеки
Держава і його дії - ось головна біль українського підприємця. На відміну
від американських бізнесменів, стурбованих в основному одержанням прибутку,
управлінням і підтримкою росту бізнесу, управлінням грошовими потоками,
впровадженням нових технологій, вітчизняних підприємців турбують проблеми
податкової політики, відсутності нормального законодавства, нестабільності
банківської системи, корупції. Тому, особливо актуально для підприємств
ринкового сектору економіки - це, як правило, галузі, які не пов'язані із
сировинною базою, у тому числі і легка промисловість.
Негативний вплив зовнішнього середовища на підприємстві проявляється в
дії механізму податкового інфорсменту.
Суб'єктами здійснення податкового інфорсменту є податкові органи, що
переслідують у своїй діяльності вузьковідомчі цілі максимізації податкових
доходів.
Податковий інфорсмент здійснюється на двох рівнях - «близькому» і
«далекому». Близький рівень впливу - це діяльність місцевих податкових органів
за максимізацією податкових платежів у відношенні окремого підприємства.
Далекий рівень впливу - це інфорсмент податкових відомств на рівні державної
політики у відношенні всіх підприємств і інших суб'єктів підприємницької
діяльності.
Механізм близького інфорсменту можна представити у вигляді наступного
алгоритму:
1. Одержання податковим органом інформації про підзвітних йому
підприємств.
2. Вибір підприємства як об'єкта інфорсменту з погляду максимізації
податкових платежів.
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3. Ініціювання податкової перевірки.
4. Пошук документально оформлених фактів, що дозволяють зробити
донарахування податків і стягнення штрафних санкцій.
5. Кількісна оцінка виявлених фактів (виявлення заборгованості перед
бюджетом).
6. Юридичне оформлення заборгованості (складання акту, винесення
вирішення про залучення до відповідальності і інше).
7. Безперечне вилучення майна підприємства в рахунок погашення
створеної заборгованості за основними платежами і процентними платежами
(пеня).
8. Ініціювання судового розгляду для стягнення заборгованості у вигляді
штрафів (за несплату податку, за грубе порушення правил обліку та інше).
Тому, автором даного дослідження, наводиться алгоритм, що показує
роботу механізму «далекого» інфорсменту:
1. Формування суперечливої та допускаючої можливість двоякого
тлумачення законодавчої бази з питань оподатковування із чітко певною
відповідальністю підприємств і невизначеною відповідальністю податкових
органів.
2. Відомче тлумачення законів виходячи із принципу максимізації доходів
бюджету.
3. Створення додаткових правил, що обмежують права та можливості
підприємств в області оподатковування, на основі відомчого тлумачення
законів.
4. Юридичне оформлення цих правил (видання різноманітних і численних
інструкцій, листів, «методичних рекомендацій» та інше).
5. Примушення нижчестоящих підрозділів до виконання власноручно
встановлених правил.
Економічні наслідки податкового інфорсменту для підприємства
наводяться нижче:
- несення прямих збитків у вигляді сплати невиправданих податків, пені та
штрафів. Розмір збитків часто такий, що паралізує роботу підприємства або
доводить підприємство до банкрутства;
- ріст трансакційних витрат у вигляді оплати додатково
приваблюваного управлінського персоналу або оплати послуг сторонніх
організацій, які займаються оформленням документів податкового характеру,
вивченням правил оподаткуванням, перевірками звітності та інше.
У процесі дослідження виявлені необхідні умови, при яких механізм
податкового інфорсменту «не працює»:
- якщо при податковій перевірці не вдається знайти порушення у
документальному оформленні фактів діяльності підприємства;
- якщо податкові показники, що є у звітності, зданої в податковий орган,
тотожні показникам, обумовленим за результатами перевірки.
Забезпечення виконання названих умов є завданнями осіб, що
здійснюють внутрішньогосподарський документальний контроль.
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Як випливає, звіти як носії інформації про фінансово-господарську
діяльність є головним інструментом податкового інфорсменту. Тому в рамках
системи внутрішньогосподарського документального контролю вони є
об'єктами контролю (економічної безпеки).
Дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств показує,
що життєвий цикл (обіг) звітів у внутрішньому середовищі підприємства
складається з наступних процесів:
- створення;
- переміщення;
- систематизація;
- інтерпретація;
- контроль.
Звіти мають певні властивості, які необхідно розділити на дві групи:
1. Іманентні властивості.
2. Релятивні властивості.
До іманентних властивостей відносяться наступні:
- періодичність. Звіт завжди відноситься до певного періоду часу
«звітному періоду»;
- адресність. Звіт завжди адресований кому-небудь (призначений для
певного користувача);
- стандартизованість. Звіт створюється за певним заданим стандартом;
- вимірність. Звіти про фінансово-господарську діяльність завжди мають
вартісну або натурально-вартісну оцінку;
- відповідальність. Завжди є певне коло осіб або підрозділів
підприємства, які відповідають за ті або інші операції, пов'язані з обігом звітів;
- конфіденційність. Інформація про фінансово-господарську діяльність
підприємства є конфіденційна та відкривається для сторонніх користувачів
тільки в строго обмеженому числі випадків.
Властивостями, що відносяться до розряду релятивних, на відміну від
іманентних, звіт може бути або не бути взагалі. До числа релятивних можна
віднести дві властивості:
- вірогідність;
- асиметричність (властивість, що характеризує відсутність симетрії або
дзеркального відображення між реальними фактами фінансово-господарської
діяльності та фактами, перенесеними у звіти).
Звіт не може мати одночасно два вищезгадані властивості, тобто він може
бути або достовірним, або асиметричним. Звітність є достовірною в умовах
фінансово-господарської діяльності та асиметричної - у недосконалих умовах.
Таким чином, почата спроба класифікації звітів. Класифікація проведена за
наступними двома ознаками:
- ступінь систематизації інформації;
- джерело створення.
За ступенем систематизації інформації звіти можна підрозділити на три
рівні - перший (нижчий), другий і третій (вищий).
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Звіти першого рівня відображають одиничні факти фінансовогосподарської діяльності. Наприклад, накладна від постачальника відображає
факт придбання сировини, рахунок-фактура - факт наявності податку на додану
вартість, що відноситься до вартості придбаної сировини.
Звіти другого рівня є результатом інтерпретації інформації, що
відображається у звітах першого порядку, з погляду чинних правил (стандартів)
обліку (облікової обробки інформації) і угрупування інформації про окремі
факти за показниками (групами фактів). До звітів другого рівня відносяться
різні регістри фінансового та управлінського обліку - наприклад, відомість
розрахунків з покупцями готової продукції, яка містить три показники
фінансово-господарської діяльності: суму дебіторської заборгованості покупців
на початок і кінець звітного періоду, вартість відвантаженої продукції (усього
та за кожним покупцем), вартість оплаченої продукції (усього та за кожним
покупцем).
Звіти третього рівня є результатом систематизації показників, що
відображаються у звітах другого порядку, і представляють собою сукупність
показників, що підлягають зовнішнім користувачам. Прикладами звітів третього
порядку є різні податкові декларації та фінансова звітність.
Для цілей внутрішньогосподарського документального контролю на
підприємстві формуються агрегати (масиви) звітів, які в справжній роботі для
зручності названі макропакетами. Виділені макропакети 1 і 2.
Макропакет 1 - масив звітів першого порядку, об'єднаних за ознакою
періодичності; призначений для складання звітів другого та третього рівня за
відповідний звітний період.
Макропакет 2 - масив звітів першого, другого та третього рівнів;
призначений для суцільної перевірки звітності.
У процесі контролю створюється певна звітна інформація, призначена для
вищого менеджменту підприємства з метою прийняття рішень, що представляє
собою подальшу систематизацію звітних показників на основі макропакета 2. Ці
звіти, що мають самостійне значення, є сукупністю показників для контролю, і
з'являються у вигляді спеціальних регістрів контролю. Для зручності ці звіти можна
назвати звітами четвертого рівня.
Тому, автором даного дослідження запропоновано розглянути процеси
систематизації та інтерпретації звітів всередині підприємства, які графічно
зображено на рис. 2 та рис. 3.
За джерелами створення звіти підрозділяються на наступні два види:
- створені всередині підприємства силами відповідних посадових осіб і
підрозділів;
- створені поза підприємством контрагентами (партнерами) з фінансовогосподарської діяльності - постачальниками або покупцями.
Суб'єкти або служби внутрішньогосподарського документального контролю
- це внутрішні структурні підрозділи підприємства або притягнуті на формально
договірній основі зовнішні структури (фірма, аудиторська компанія і інше),
зайняті створенням, переміщенням, систематизацією, інтерпретацією та
перевіркою звітів. Мова йде про центральні функціональні підрозділи у рамках
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традиційної лінійно-функціональної структури управління підприємства.
Внутрішнє середовище
Інформація
про покупки,
продаж та
розрахункові
операції

Макропакет 2

Макропакет 1

Система
контролю
показників

Рис. 2. Процес систематизації звітів в системі внутрішньогосподарського
документального контролю
Внутрішнє середовище

Макропакет 1

Макропакет 2

Інтерпретація
Макропакета 1 з
позиції
обліку

Інтерпретація
Макропакета 2 з
позиції
контролю

Звіт з
перевірки

Інтерпретація
Звіту з перевірки
з позиції
прийняття
рішень

Рис. 3. Процес інтерпретації звітів в системі внутрішньогосподарського
документального контролю
Таким чином, традиційна організація є комбінацією лінійної та
функціональної департаменталізації в проектуванні організації. Основою лінійнофункціональної схеми організаційних структур є лінійні підрозділи, що
здійснюють в організації основну роботу та обслуговуючі їхні спеціалізовані
функціональні підрозділи, створювані на «ресурсній» основі: кадри, фінанси,
план, сировина та матеріали і інше (рис. 4).
З напрямків діяльності центральних функціональних підрозділів виділимо
сфери, пов'язані з фінансово-господарською діяльністю:
- фінанси та облік;
- маркетинг і збут;
- планування;
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- контроль і ревізія;
- матеріально-технічне постачання.
Директор підприємства

Фінанси

Кадри

Розробка
продукції

Планування

Виробництво
продукції

Постачання

Збут продукції

Рис. 4. Функціональна система лінійно-функціональної організаційної
структури
Тому, автор даного дослідження виділяє наступні напрямки діяльності
центральних функціональних підрозділів (табл. 1).
Таблиця 1
Напрямки діяльності центральних функціональних підрозділів
Основні напрямки діяльності
Фінанси та облік
Маркетинг і збут
Планування

Основні функції
Регулювання руху грошей і капіталу, розробка та контроль виконання
бюджетів, організація системи обліку та відповідальності
Дослідження ринку, реклама, підготовка ринку для збуту, розробка програм
збуту та розвитку продукту, координація діяльності регіональних підрозділів
Розробка стратегії, розробка загально-фірмових планів, розробка балансів і
контроль над їхнім виконанням, координація та контроль планів виробничих
підрозділів

Права та зв'язки із
громадськістю

Забезпечення відповідності внутрішньо-фірмової діяльності законодавству,
вирішення спорів в адміністративному порядку, представництво фірми у
відносинах з іншими організаціями

Організаційний розвиток і
інформаційне забезпечення

Розробка організаційних структур управління, організація процесів управління та
виробництва

Кадри
Контроль і ревізія
Праця та зарплата

Розробка принципів кадрової політики, правові питання найму, використання
робочої сили, підготовка кадрів
Контроль фінансово-господарської діяльності, перевірка стану справ
Розробка політики в області заробітної плати, встановлення рівня окладів
керівників і службовців, нормування праці, охорона праці

Виробництво, техніка, технологія і Планування розвитку виробництва, підготовка виробництва, планування
якість продукції
розвитку техніки та технології, консультування, контроль якості продукції
Капітальне будівництво

Планування та координація капітальних вкладень, здійснення капітальних
вкладень, експлуатація будинків і споруджень

Матеріально-технічне постачання

Укладання договорів з постачальниками, здійснення централізованих
закупівель, розподіл сировини та матеріалів між виробничими підрозділами

Спеціальні напрямки

Управління філіями, дочірніми компаніями, централізоване управління
мережею побутових і обслуговуючих підрозділів, здійснення операцій з
компенсації збитків, збереження навколишнього середовища

305

Отже, що стосується питання про суб'єкти контролю, то кадрова структура є
елементом або структурним рівнем внутрішньогосподарського контролю.
Контроль здійснюють працівники або учасники, тобто власники, організації
при виконанні покладених на них обов'язків або тільки на підставі відповідних
прав. Тому всі суб'єкти контролю доцільно розподілити за наступними рівнями з
погляду їх значимості в контролі:
1) суб'єкти контролю 1-го рівня — це учасники, тобто власники,
організації, що здійснюють контроль безпосередньо за допомогою незалежних
експертів, у тому числі зовнішніх аудиторів;
2) суб'єкти контролю 2-го рівня — у їхньому обов'язку безпосередньо не
входить контроль, але в силу необхідності вони виконують і контрольні функції
(наприклад, робітник, що здійснює контроль над якістю роботи устаткування);
3) суб'єкти контролю 3-го рівня — вони виконують контрольні функції
для реалізації тих обов'язків, які за ними закріплені безпосередньо (наприклад,
працівники планово-економічного відділу, відділу кадрів);
4) суб'єкти контролю 4-го рівня — в їх обов’язки входять як контрольні,
так і інші функції (адміністративно-управлінський персонал, персонал, що
обслуговує комп'ютерні системи, співробітники відділу бухгалтерського обліку,
служби комерційної та фізичної безпеки);
5) суб'єкти контролю 5-го рівня - в їхні функціональні обов'язки входять
тільки здійснення контролю (співробітники відділу внутрішнього аудиту, члени
ревізійної комісії або ревізори, співробітники відділу технічного контролю та
інше).
Далі в даному дослідженні ставиться питання про спосіб раціонального
розподілу функцій контролю між вищевказаними підрозділами. При цьому
встановлюються наступні критерії ефективності:
- функції не повинні дублюватися;
- звіти повинні бути перевірені суцільним чином на 2-х рівнях елементарному та професійному. Елементарний контроль означає перевірку
несистематизованої інформації, що втримується в первинних звітах. Професійний
контроль являє собою перевірку систематизованої інформації та створення на цій
основі звітів четвертого порядку.
З метою рішення поставленого завдання розглядаються переваги та
недоліки
центральних
функціональних
підрозділів
з
погляду
внутрішньогосподарського документального контролю (табл. 2).
У процесі дослідження фінансово-господарської діяльності, можна
зробити
висновок
про
необхідність
перегрупування
центральних
функціональних підрозділів з метою розподілу функцій контролю між ними. В
основу перегрупування покладені наступні правила:
- об'єднання переваг та недоліків;
- розмежування за ступенем знання правил складання та обробки звітів,
а також методів і прийомів контролю.
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Таблиця 2
Переваги та недоліки центральних функціональних підрозділів з погляду
внутрішньогосподарського документального контролю
Найменування
підрозділу

Фінанси та облік

Збут

Постачання

Планування

Контроль

Рівень кваліфікації

Переваги

Недоліки

Елементарний

Знання правил
складання,
інтерпретації та
систематизації звітів

Відсутність знань про
методи та прийоми
контролю; слабкі контакти з
постачальниками та
покупцями

Елементарний

Відсутність знань про
правила створення та
Контакти з покупцями
обробки звітів, методах та
прийомах контролю

Елементарний

Контакти з
постачальниками

Відсутність знань про
правила створення та
обробки звітів, методах та
прийомах контролю

Елементарний

Часткове знання
правил
складання
звітів

Відсутність
знань про методи
і прийоми
контролю; слабкі
контакти з постачальниками
та покупцями

Професійний

Знання правил
складання,
інтерпретації та
систематизації звітів;
знання методів і
прийомів контролю

Відсутність
контактів з
постачальниками та
покупцями

Перегрупування проводилося за наступними напрямками:
1. Розмежування фінансів та обліку. Правило - ступінь знання правил
обробки звітів в облікових працівників вище. Практика підприємств галузі
показує, що фінансовий відділ, що спеціалізується на розрахунках з
контрагентами, і служба обліку (обліковий процес) існують роздільно.
2. Об'єднання фінансів та планування (служба планування та документації).
Правило - загальні переваги та недоліки, приблизно однаковий ступінь знання
правил складання та обробки звітів. У більшості, які підпадають під вплив
спостереженню підприємств галузі, встановлений факт об'єднання названих
підрозділів під загальним керівництвом головного економіста (або аналогічного за
набором функцій і призначенням посадової особи).
3. Об'єднання збуту та постачання (комерційна служба). Правило - загальні
переваги та недоліки. На підприємствах ці підрозділи підпорядковуються, як
правило, комерційному директорові.
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Результати перегрупування та варіант раціонального розподілу функцій
внутрішньогосподарського документального контролю наведено в табл. 3.
Таблиця 3
Варіант раціонального розподілу функцій внутрішньогосподарського
документального контролю на основі перегрупування центральних функціональних
підрозділів
Служба
внутрішньогосподарського
документального
контролю

Служба
планування та
документації

Основні функції

Допоміжні функції

Створення звітів першого рівня; формування
макропакета 1;
переміщення звітів першого рівня

Елементарний
контроль

Комерційна служба Переміщення звітів першого рівня

Елементарний
контроль

Служба обліку

Інтерпретація та систематизація звітів першого
рівня;
створення звітів другого та третього рівнів;
формування макропакета 2

Переміщення звітів

Служба
внутрішньогосподарського
контролю

Професійний контроль

Переміщення звітів

Тому, варто особливу увагу приділити службі внутрішньогосподарського
контролю як підрозділу, що здійснює професійний контроль.
Служба внутрішньогосподарського контролю організовується у вигляді
виконавського апарата, що характеризується зв'язками співпідпорядкованості та
підзвітності нижчих ланок вищими. Цьому відділу поручається перевірка фактів
фінансово-господарської діяльності. Управляє цією службою професійний
функціональний менеджер, підзвітний безпосередньо вищому керівництву.
Для великих підприємств в умовах наявності достатніх фінансових ресурсів
для виконання зазначеного завдання можуть бути організовані спеціальні відділи приміром, відділ контролінгу, або служба внутрішнього аудиту, що мають статус
відособлених функціональних підрозділів. Цим службам необхідно делегувати
виконання наступних завдань виконавського характеру:
- координація різних планів;
- розробка методики планування;
- розробка графіка складання планів;
- перевірка планів, складених менеджерами середнього та первинного
рівнів;
- економічний аналіз.
Особливістю середніх за розмірами підприємствами є недостатність
фінансових ресурсів на створення та утримування на постійній основі власних
служб внутрішньогосподарського контролю. Враховуючи, що правильність
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ведення обліку та розрахунків податків (тобто перевірка звітів усіх рівнів)
підлягає перевірці зовнішніми аудиторами, оптимальним з метою проведення
внутрішньогосподарського документального контролю є залучення на договірній
основі спеціалізованої аудиторської організації з періодичністю один раз для
перевірки кожного фінансового року. Чинне законодавство пред'являє досить
високі вимоги аудиторам (зокрема, регулярна атестація та ліцензування), тому, як
правило, вони в стані проводити професійний контроль. В умовах необхідності
дотримання конфіденційності відомостей, що втримуються в первинній
обліковій документації, вищому менеджменту слід залучати для виконання
аудиторських функцій лише тих людей, які користуються абсолютною
особистою довірою вищого керівництва. У договори на надання аудиторських
послуг доцільно включати також доручення на інформаційне та консультаційне
обслуговування процесу прийняття управлінських рішень (разове або
періодичне), а також на інформаційну підтримку системи управління.
Враховуючи масштаби діяльності та організаційної структури розглянутого
типу підприємств, не так гостро, як для великих підприємств, стоять для них
проблеми забезпечення функціонування загальної інформаційної системи
управління підприємством, забезпечення раціональності та розробки
інструментарію для управлінського процесу. Для підприємств обох видів
властива спеціалізація функцій внутрішньогосподарського контролю. Для
великих підприємств наявність широких фінансових можливостей дозволяє
створювати спеціальні функціональні підрозділи у всіх необхідних випадках.
Так, створюються спеціальні служби контролінгу, внутрішнього аудиту,
«економічної безпеки», консалтингу, інформаційного забезпечення та інше, на
утримання яких виділяються значні фінансові ресурси. Кошториси витрат на
утримання зазначених підрозділів входять, зокрема статті, що випливають:
- оплата праці персоналу;
- внески в соціальні позабюджетні фонди, що нараховуються на фонд
оплати праці персоналу;
- підвищення кваліфікації;
- оплата консультаційних і інформаційних послуг, наданими сторонніми
організаціями;
- утримування приміщень та інвентаря, що перебувають у веденні даних
підрозділів;
- господарські та відрядні витрати.
Практичний досвід підприємств показує, оптимальним є наступний склад
служби контролінгу:
- начальник служби контролінгу;
- контролер - куратор цехів;
- контролер - фахівець із управлінського обліку;
- контролер - фахівець із інформаційних систем.
Керівник служби контролінгу - найбільш кваліфікований фахівець із
достатнім досвідом роботи на підприємстві, який «зсередини» знає конкретну
організаційну структуру свого підприємства. Він повинен знати бухгалтерський
облік, оподатковування, розбиратися в правових питаннях, а також бути
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знайомим з технологією свого підприємства.
Контролер - куратор цехів - кваліфікований фахівець, знайомий з
організацією роботи та проблемами всіх цехів підприємства, що розуміє суть
роботи та технологічні аспекти кожного цеху.
Контролер - фахівець із управлінського обліку - фахівець, здатний до
аналітичного мислення, що володіє теорією та інструментами контролінгу, що
володіє високим рівнем ерудиції.
Контролер - фахівець із інформаційних систем - кваліфікований фахівець
із відділу автоматизації, що детально знає документообіг на підприємстві та
здатний поставити завдання автоматизації контролінгової роботи.
Більш економічної для великого ринкового підприємства може виявитися
така схема організації системи внутрішньогосподарського контролю, при якій
багато найбільш значні для підприємства завдання (у першу чергу,
забезпечення економічної безпеки та консультаційна підтримка) буде
вирішувати на договірній основі група, що користується довірою зовнішніх
аудиторів.
Отже, узагальнюючи все вищевикладене, можна зробити висновок, що:
1. Звіти як носії інформації про фінансово-господарську діяльність є
головним інструментом податкового інфорсменту. Тому, в рамках системи
внутрішньогосподарського документального контролю як фактор економічної
безпеки бізнесу є об'єктами.
2. Життєвий цикл звітів у внутрішньому середовищі підприємства
складається із процесів створення, переміщення, систематизації, інтерпретації
та контролю.
3. Звіти можуть бути класифіковані за ступенями систематизації інформації
та за джерелами створення.
4. За
основу
моделювання
суб'єктного
складу
системи
внутрішньогосподарського документального контролю як фактор економічної
безпеки бізнесу прийняті центральні функціональні підрозділи традиційної
лінійно-функціональної структури управління підприємства. Ці підрозділи мають
певні переваги та недоліки з погляду можливості впливу на об'єкт контролю (звітну
інформацію).
5. Моделювання системи внутрішньогосподарського контролю як фактор
економічної безпеки бізнесу полягає у визначенні суб'єктів (служб)
внутрішньогосподарського документального контролю та перегрупування
специфічних функцій контролю (способів впливу на об'єкт контролю) між ними.
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5.3. УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Візіренко С.В.
к.е.н.,
Запорізький національний технічний університет
Основні засоби являються важливим елементом ресурсного потенціалу
будь-якого підприємства, а тому проведення аудиту основних засобів – важливе
і складне завдання. Основою ефективного аудиту – є правильний вибір
процедур аудиту.
Мета проведення аудиту основних засобів відповідно до МСА 200
«Загальні цілі незалежного аудитора на проведення аудиту відповідно до
Міжнародних стандартів аудиту» є висловлення аудитором незалежної
професійної думки щодо правильності відображення у бухгалтерському обліку
та фінансовій звітності підприємства інформації щодо операцій з основними
засобами. Виходячи з мети, основними завданнями аудиту основних засобів є:
- контроль за дотриманням законодавства щодо операцій з основними
засобами;
- перевірка правильності визнання, класифікації та оцінки основних
засобів;
- перевірка правильності документального оформлення операцій, які
пов’язані з рухом основних засобів;
- перевірка фактичної наявності і технічного стану груп основних засобів;
- перевірка правильності відображення господарських операцій із
надходження, реалізації, списання, ремонту основних засобів на рахунках
бухгалтерського обліку;
- перевірка правильності нарахування амортизації;
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- перевірка правильності визначення фінансових результатів від реалізації
основних засобів;
- перевірка правильності проведення індексації, переоцінки основних
засобів;
- перевірка операцій з орендованими та переданими в оренду основними
засобами;
- перевірка правильності списання недоамортизованої частини основних
засобів під час їх ліквідації;
- аналіз показників використання основних засобів [4, с. 413].
Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби», основні засоби – матеріальні
активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі
виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим
особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій,
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного
року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [3].
Об’єктами аудиту основних засобів є групи основних засобів, їх вартість,
правильність документального оформлення операцій з основними засобами,
достовірність обліку та відображення основних засобів у фінансовій звітності,
а також показники використання основних засобів, внутрішній контроль,
організація і планування забезпеченості та використання основних засобів на
підприємстві.
Джерелами інформації для здійсненні аудиту основних засобів є: наказ
про облікову політику підприємства; розпорядчі документи керівника щодо
введення об’єктів основних засобів в експлуатацію (наказ, розпорядження, акт);
статут (засновницький договір); первинні документи; регістри синтетичного і
аналітичного обліку за рахунками; головна книга та форми фінансової
звітності; контракти, угоди, страхові поліси; кошториси, плани ремонтів
основних засобів; акти попередніх ревізій, аудиторські висновки, дані
внутрішнього контролю та інша документація.
Щоб сформулювати обґрунтовані висновки аудитор має отримати
достовірні докази. Для того, щоб одержати достовірні докази, потрібно
виконати ряд процедур. Міжнародними стандартами аудиту визначено види
робіт, які потрібно виконати аудитору для того, щоб сформулювати
обґрунтовані висновки. На нашу думку, наведені процедури у МСА 500
«Аудиторські докази» являються достатніми для аудиторських доказів.
Планування аудиту основних засобів розробляється виходячи із норм
МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності». Для того, щоб ефективно
провести аудит, аудитор повинен чітко сформулювати мету проведення аудиту,
основні завдання, виокремити об’єкти аудиту в межах завдання, чітко
визначити джерела отримання інформації.
Вибір методу або процедури – це результат емпіричного професійного
судження безпосередньо аудитора, який опирається на мету та обставини
власне замовлення на аудиторську послугу, з одного боку, і на особистий
досвід і кваліфікацію – з іншого. Процедури складаються з певної
послідовності застосовуваних методів. Однак це не означає, що будь-який
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метод контролю «закріплений» за конкретною аудиторською процедурою.
Залежно від обставин замовлення до складу аудиторської процедури можуть
входити різні методи. Саме в підборі оптимальної й відповідної кількості та
виду того чи іншого методичного прийому залежить якість результату
аудиторської послуги [5].
Для прийняття рішення відносно методу організації аудиту основних
засобів, необхідно першочергово оцінити систему внутрішнього контролю. Для
оцінки системи внутрішнього контролю аудитор проводить тестування. При
оцінці системи внутрішнього контролю аудитор повинен перевірити: наявність
документів з обліку основних засобів, порядок документального оформлення,
графіки документообігу, регістри аналітичного та синтетичного обліку
основних засобів, проведення інвентаризації основних засобів, відповідність
регістрів обліку основних засобів з даними головної книги, класифікацію
основних засобів за групами, передбаченими П(С)БО 7 «Основні засоби»,
умови розподілу витрат, які пов’язані з ремонтом та модернізацією основних
засобів.
Оцінивши систему внутрішнього контролю на підприємстві, аудитор
планує аудиторські процедури, відповідно до норм МСА500 «Аудиторські
докази», які необхідні для проведення аудиту основних засобів.
Вважаємо за необхідне зупинитись на розгляді найефективніших
процедур для одержання аудиторських доказів, проведення яких доцільно під
час аудиту основних засобів.
МСА 500 «Аудиторські докази» розглядає склад аудиторських доказів під
час проведення аудиту фінансової звітності та відповідальність аудитора за
розробку й виконання аудиторських процедур для отримання достатніх і
прийнятих аудиторських доказів, які дозволять сформулювати обґрунтовані
висновки. Тож, метою аудитора є розробка та виконання аудиторських
процедур у такий спосіб, який уможливить отримання достатніх та прийнятих
аудиторських доказів, що дадуть змогу сформулювати обґрунтовані висновки
на яких ґрунтуватиметься думка аудитора.
Відповідно до МСА 500 «Аудиторські докази», така процедура аудиту як
перевірка означає вивчення записів або документів, внутрішніх чи зовнішніх, у
паперовій, електронній або іншій формі, або фізичний огляд активів. Перевірка
записів або документів надає аудиторські докази різних ступенів достовірності
залежно від їх характеру та джерела отримання інформації, а також у разі
внутрішніх записів або документів – залежно від ефективності заходів
внутрішнього контролю над їх формуванням [2].
Перевірка передбачає дослідження
документів та відображення
інформації в облікових регістрах. Це одна з найважливіших процедур аудиту. У
ході перевірки основних засобів, аудитор перевіряє первинні документи з
обліку основних засобів: акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення)
основних засобів, типова форма № ОЗ-1; акт приймання-здавання
відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів, типова форма
№ ОЗ-2; акт на списання основних засобів, типова форма № ОЗ-3; акт на
списання автотранспортних засобів, типова форма № ОЗ-4; акт про
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установлення, пуск та демонтаж будівельної машини, типова форма № ОЗ-5;
інвентарна картка обліку основних засобів, типова форма № ОЗ-6; опис
інвентарних карток по обліку основних засобів, типова форма № ОЗ-7; картка
обліку руху основних засобів, типова форма № ОЗ-8; інвентарний список
основних засобів, типова форма № ОЗ-9; відомість розрахунку амортизації
основних засобів; встановлює правильність визначення первісної вартості,
договори
купівлі-продажу, накладні, кореспонденції рахунків; дані
аналітичного і синтетичного обліку, фінансової звітності; дані первинних
документів із записами в облікових регістрах бухгалтерського обліку та даних
фінансової звітності. Аудитор перевіряє дотримання правил обліку
господарських операцій
щодо достовірності, своєчасності та повноти
господарських операцій з обліку основних засобів.
Перевірка матеріальних активів може надати достовірні аудиторські
докази їх існування, проте не обов’язково надасть інформацію про право та
зобов’язання суб’єкта господарювання або оцінку активів [2]. Тобто, перевірка
матеріальних активів – це аудиторські процедури, які встановлюють наявність,
зберігання, утримання та використання матеріальних активів. Дана процедура
забезпечує доказ фактичного існування.
Спостереження являє собою нагляд за процесом або процедурою, які
виконують інші особи, наприклад спостереження аудитора за процесом
інвентаризації, що здійснює персонал суб’єкта господарювання, або за
виконанням заходів внутрішнього контролю [2]. Тобто, це нагляд за процесом
або процедурою, що виконуються іншими особами. Відповідно до МСА 501
«Аудиторські докази – додаткові міркування щодо відібраних елементів»
спостереження аудитора за здійсненням інвентаризації на підприємстві, яке
перевіряється, дає можливість переконатися в правильності проведення
інвентаризації. Аудитор перевіряє правильність організації аналітичного обліку
і визначає, чи всі основні засоби підприємства закріплено за матеріально
відповідальними особами та встановлює відповідність даних аналітичного
обліку основних засобів їх залишку за рахунком 10 «Основні засоби» на
відповідність дати, залишків головної книги із залишками у ф.1 Баланс (Звіт
про фінансовий стан).
Запит являє собою пошук фінансової та не фінансової інформації від
обізнаних осіб як у самого суб’єкта господарювання, так і за його межами [2].
Процедура запиту застосовується аудитором в ході аудиторської перевірки та
часто доповнює виконання інших процедур. Запити бувають як офіційні
письмові, так і неофіційні усні. Офіційні письмові запити оформлюються у
вигляді додатку до робочих документів аудитора, а неофіційні усні запити
заносяться до робочої документації аудитора. Стосовно аудиту основних
засобів, процедура запит використовується аудитором при необхідності
визначення первісної вартості об’єкта основних засобів, так як надходження
основних засобів на підприємство здійснюється різними способами: у
результаті будівництва, виготовлення власними силами; придбання за готівку;
одержання внесків у зареєстрований капітал; переведення з оборотних активів;
безоплатне отримання; одержання в обмін; оприбуткування раніше не
314

облікованих на балансі; списання з балансу у разі вибуття основних засобів:
продаж за плату в порядку реалізації майна; передача за договором дарування;
списання внаслідок зносу; ліквідації; передача у вигляді внеску до
зареєстрованого капіталу інших підприємств та з інших причин.
Зовнішнє підтвердження являє собою аудиторські докази, отримані
аудитором у вигляді прямої письмової відповіді від третьої сторони
(підтверджуюча сторона) у паперовій, електронній або іншій формі. Процедури
зовнішнього підтвердження часто є доречними при розгляді тверджень,
пов’язаних із певними залишками на рахунках та їх елементами, а також
використовуються для отримання аудиторських доказів щодо відсутності
певних умов, наприклад, додаткових угод, які можуть впливати на визнання
доходів [2]. Аудитор застосовує процедуру зовнішнього підтвердження щодо:
залишків на рахунках бухгалтерського обліку, наявності первинних документів
по обліку основних засобів, наявності активів в оренді, або на зберіганні в
третіх осіб, наявності угод або операцій, які суб’єкт господарювання має з
третіми сторонами. Додаткові вказівки щодо зовнішнього підтвердження
наведено у МСА 505 «Зовнішні підтвердження». Зовнішні підтвердження
можуть забезпечити отримання аудиторських доказів щодо окремих тверджень
фінансових звітів. Зокрема застосування зовнішнього підтвердженням доцільне
при перевірці стану розрахунків між підприємством та підрядчиком за виконані
будівельні роботи.
Повторне обчислення являє собою аудиторську перевірку, яка полягає у
перевірці математичної правильності документів чи записів [2]. Застосування
даного методу вважається доцільним лише за умови, коли формування
первинного документа, або регістру бухгалтерського обліку здійснюється
ручним способом, зокрема у разі перевірки правильності таксування та
визначення підсумків. Стосовно проведення аудиту основних засобів, то
аудитор перевіряє первинні документи з обліку основних засобів, регістри
синтетичного і аналітичного обліку, нарахування амортизації, списання
амортизаційних відрахувань, де найбільш можливе допущення математичних
помилок.
Повторне виконання являє собою незалежне виконання аудитором
процедур або заходів внутрішнього контролю, які вже виконувалися як частина
заходів внутрішнього контролю суб’єкта господарювання [2].
Мета такої процедури – отримати підтвердження (виявити відхилення)
раніше отриманого результату (висновку, рішення), використовуючи такі самі
вихідні дані. Одночасно з підтвердженням (не підтвердженням) результату
проводиться також перевірка самої процедури (алгоритму) розрахунку,
зокрема, повторне проведення переоцінки основних засобів. Ця процедура має
досить високий ступінь доказовості, особливо у разі виявлення
невідповідностей, відхилень, обману або помилки [2].
Аналітичні процедури являють собою оцінку фінансової інформації через
аналіз правдоподібного взаємозв’язку між фінансовими та нефінансовими
даними. Аналітичні процедури також включають усі необхідні дослідження
ідентифікованих коливань чи взаємозв’язків, що суперечать іншій доречній
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інформації, або значно відрізняються від очікуваних показників [2]. Додаткові
вказівки стосовно аналітичних процедур визначено в МСА 520 «Аналітичні
процедури».
Основна мета застосування аналітичних процедур полягає у виявленні
наявності або відсутності незвичайних або неправильно відображених фактів і
результатів господарської діяльності, що визначають області потенційного
ризику й потребують особливої уваги аудитора. Аналітичні процедури можуть
виконуватися протягом усього процесу аудиту, що дає змогу підвищити його
якість і скоротити витрати часу на проведення [6].
Етап 1

вивчення облікової політики підприємства стосовно основних
положень організації обліку основних засобів

Етап 2

перевірка правильності визнання,
переоцінки основних засобів

Етап 3

перевірка правильності ведення первинного обліку основних
засобів

Етап 4

перевірка правильності відображення операцій з переміщення та
вибуття основних засобів

Етап 5

перевірка результатів проведення інвентаризації основних засобів

Етап 6

перевірка правильності нарахування амортизації згідно облікової
політики підприємства та чинного законодавства

Етап 7

перевірка правильності відображення і оформлення операцій з
ремонту, модернізації, реконструкції основних засобів

Етап 8

перевірка відповідності даних з обліку основних засобів
бухгалтерських регістрах та фінансовій звітності

Етап 9

перевірка правильності відображення операцій з обліку основних
засобів в податковому обліку

Етап
10

складання робочих документів, аудиторського висновку

класифікації,

оцінки

та

в

Рис. 1. Послідовність проведення аудиту операцій з обліку основних засобів
Аналітичні процедури застосовуються при зіставленні наявності
основних засобів в різні періоди, даних звіту про їх рух з даними
бухгалтерського обліку при оцінці співвідношень між різними статтями і
порівнянні їх з даними за попередні періоди. У ході аудиту основних засобів
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аудитор порівнює залишки регістрів бухгалтерського обліку по рахунку 10
«Основні засоби» та дані фінансової звітності.
Основними елементами методики проведення аудиту основних засобів є
план, програма їх перевірки та нормативне забезпечення. Планування забезпечує формування головної стратегії та напрямків проведення перевірки.
У програмі аудиту передбачається перелік аудиторських доказів, тобто джерел
інформації, на підставі вивчення яких мають бути зроблені висновки за
результатами перевірки [1, с.104]. Отже, ефективне застосування аудиторських
процедур залежить від затвердженого плану, програми та методики проведення
аудиту.
На нашу думку, проведення аудиту операцій з обліку основних засобів
має здійснюватися у наступній послідовності (рис.1).
Перевірка правильності відображення операцій з обліку основних засобів
в податковому обліку включає перевірку правильності визначення доходів,
витрат і амортизації з метою розрахунку оподаткованого прибутку згідно III
розділу «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу України.
Важливими питаннями, на які повинен сконцентрувати свою увагу
аудитор це: визначення ліквідаційної вартості основних засобів; перегляд
строку використання основних засобів; виведення з експлуатації об’єкта
основних засобів в зв’язку з ремонтом: порядок оформлення і нарахування
амортизації в податковому обліку; вибуття основних засобів в зв’язку з
непридатністю до використання; оподаткування операцій з ліквідації основних
засобів; передача основного засобу з невиробничих основних засобів до
виробничих; нарахування податкового кредиту при продажу основних засобів,
які використовувалися в неоподатковуваних ПДВ операціях; оподаткування
ПДВ повернення основних фондів, раніше внесених до зареєстрованого
капіталу та ін.
Таким чином, приходимо до висновку, що ефективність аудиту основних
засобів в першу чергу залежить від рівня інформаційного забезпечення аудиту,
досконалості програми та вірно вибраних процедур аудиту. Чим якісніше буде
проведено аудиторську перевірку, тим більш чітким, обґрунтованим та
виваженим буде аудиторський висновок. Запровадження на практиці поданих
пропозицій надасть можливість підвищити якість аудиторських послуг.
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5.4. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АУДИТУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Дмитрів А. Я.
кандидат економічних наук
Львівська комерційна академія
Зміцнення ринкового механізму управління економікою, що плавно
інтегрувався у діяльність різних господарсько-соціальних сфер в Україні, також
стало підставою до формування ринку послуг вищої освіти. Поступова
комерціалізації діяльності закладів вищої освіти пов’язана із наступними
перемінами: надання дозволу закладам освіти надавати платні освітні послуги
без вимог щодо дотримання пропорційності між кількістю студентів бюджетної
та договірної форм навчання; негативні демографічні тенденції спричиняють
зменшення кількості потенційних абітурієнтів, а отже загострюється
конкуренція між закладами вищої освіти; криза у фінансово-економічному
секторі спричинила зниження купівельної спроможності населення, що також
відбилося на структурі попиту на послуги вищої освіти. Появою у сфері вищої
таких економічних категорій, як дохід та прибуток, а також таких
маркетингових категорій як конкуренція, еластичність попиту за ціною,
стратегія розвитку, промоція діяльності тощо спричинено формування нових
науково-педагогічних дисциплін, як наприклад маркетинг освітніх послуг,
маркетинг вищого навчального закладу. Таким чином, маркетингова діяльність
у ВНЗ набрала характерних науково-організаційних обрисів, оскільки
різноманітна традиційна діяльність у таких напрямках, як профорієнтація,
ціноутворення, формування портфелю напрямів підготовки та спеціальностей,
формування пакету додаткових навчальних та супутніх послуг почала
вписуватись у загальноприйняту модель маркетингу, що базується на комплексі
«4Р» або «7Р». Згадані вище чинники створили передумови застосування
вищими навчальними закладами маркетингової концепції для ефективного
протистояння у конкурентній боротьбі та для подальшого розвитку.
Маркетинг як нова функція управління вищими навчальними закладами
теж являє собою сукупність функціональних обов’язків, покликаних всебічно
охопити різноманітні напрямки діяльності з метою їх вдосконалення та
досягнення синергетичного ефекту. Провівши аналіз літературних джерел щодо
визначення функцій маркетингу у сфері послуг вищої освіти, ми пропонуємо
схему, в якій представлено дві групи функцій маркетингу послуг вищої освіти,
що надають ВНЗ: 1) функції, що випливають із елементів комплексу
маркетингу; 2) функції маркетингового менеджменту (рис. 1).
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Як бачимо з рис. 1, функціональна схема маркетингової діяльності
охоплює різноманітні дії, що реалізуються у ВНЗ, і, як звичайно, в кінці цього
процесу знаходиться ключовий функціональний етап – це контроль за
здійсненням маркетингу, що включає в себе оцінку ефективності маркетингової
діяльності, контроль результатів маркетингу, а також маркетинговий аудит.
ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Товарна політика
- Прийняття рішення про
відкриття нових
спеціальностей,
оптимізацію структури
підготовки, роздрібнення
або укрупнення
спеціальностей тощо
- Навчально-методичне
забезпечення
- Науково-дослідна робота

Цінова політика
- Визначення вихідних
показників для обчислення
вартості підготовки фахівців
- Розробка цінової стратегії
- Розробка методики
розрахунку ціни за навчання
- Визначення ціни за
навчання
- Прийняття рішень щодо
зміни цін

Матеріально-технічне
забезпечення
- Розвиток матеріально-технічної
бази ВНЗ
- Покращення побутових умов у
гуртожитках
- Організація харчування
- Комп’ютерні інноваційні
технології для навчального процесу
- Розвиток території ВНЗ
- Інфраструктурне забезпечення
організації культурно-спортивного
дозвілля

Маркетингові дослідження
- Аналіз і прогнозування ринку
ПВО на основі статистичних даних
- Аналіз ринку ПВО на основі
результатів власних соціологічних
досліджень
- Сегментування ринку ПВО
- Вивчення цільової аудиторії
- Вивчення споживачів ПВО
- Аналіз кон’юнктури ринку ПВО

Комунікаційна
політика
- Розробка програми для
промоції послуг ВО, в т.
ч. підбір ефективних
методів по просуванню
ОП
- Участь у наукових
заходах, виставках
- Здійснення роботи по
формуванню зв’язків з
громадськістю

Персонал
- Підбір кваліфікованого
професорсько-викладацького
складу
- Підвищення кваліфікації
- Мотивація до активної
методичної та наукової роботи
- Оцінка роботи викладацького
складу за об’єктивним та
суб’єктивними показниками
- Участь у конференціях та
семінарах, обмін досвідом
- К-ть кандидатів та докторів наук

Розробка стратегії маркетингу
- Формулювання місії ВНЗ
- Визначення цілей маркетингу
- Оцінка маркетингових стратегій
для ринку ПВО
- Вибір стратегії маркетингу ПВО
- Розробка концепції маркетингу
для подальшого розвитку ВНЗ
виходячи із цілей маркетингу

Політика розподілу
- Розвиток матеріальнотехнічної бази ВНЗ
- Прийняття рішення
про відкриття філій та
будівництво нових
корпусів
- Освоєння
інноваційних способів
надання освітніх послуг
(дистанційна освіта
тощо)

Процес надання освітньої послуги
- Зміст навчальних дисциплін
- Методичне та навчальне
забезпечення студентів та слухачів
- Проведення лекційних та
семінарських занять згідно сучасних
вимог до професійних компетенцій
випускника ВНЗ
- Застосування мультимедійних
технологій в навчальному процесі
- Наближення теоретичної та
практичної підготовки до вимог
ринку праці

Контроль маркетингу
- Оцінка ефективності маркетингової
діяльності
- Контроль результатів маркетингу:
 контроль за обсягами надання ПВО;
 контроль за часткою ринку;
 контроль фінансових результатів в
кінці досліджуваного періоду.
- Маркетинговий аудит:
 організаційної структури маркетингу;
 ступеня досягнення цілей маркетингу;
 стратегій маркетингу.

Рис. 1. Структурно-функціональна побудова маркетингової діяльності ВНЗ
Джерело: розроблено автором на основі [1, с. 22; 2, с. 57]

Маркетинговий аудит як один із найбільш ефективних методів оцінки
маркетингової діяльності будь-якого суб’єкта господарської діяльності, і,
зокрема, закладу вищої освіти, передбачає три основних елементи:
 аудит організаційної структури маркетингу;
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 аудит ступеня досягнення цілей маркетингу;
 аудит стратегій маркетингу.
Аудит маркетингової діяльності сам по собі є інноваційною послугою не
лише на ринку України, але також і у більшості країнах Східної Європи, в той
час, як, наприклад, у США одна з перших вузькоспеціалізованих книг з питань
та проблем маркетингового аудиту була видана у 1991 році М. Макдональдом у
співавторстві з Дж. Лепардом і носила назву «Аудит маркетингу: перенесення
маркетингової теорії у практику» [3]. Значно більше літературних джерел
можемо знайти з тематики управління маркетингом, де, як правило, присутній
розділ про контроль – наприклад, праці Ф. Котлера та К. Л. Келлера,
Дж. Траута, І. Манна, М. Білявцева, В. Войчака, С. Гаркавенко та ін.
Протягом останніх кільканадцяти років контроль та оцінка маркетингової
діяльності зазнавала суттєвих змін. Від простого процесу, що полягав виключно
на порівнянні досягнутих результатів із поставленими цілями, контроль став
послідовним процесом, що охоплює щоразу ширші напрямки діяльності і
використовує щоразу прогресивніші інструменти. Ефективне управління
маркетингом на сьогоднішній день стало одним з найбільш важливих елементів
управління підприємством загалом. Маркетинговий аудит зайняв чільне місце у
процесі контролю за ефективністю маркетингової діяльності.
Історія аудиту сягає в минуле на 5,5 тис. років – ще близько 3600 років до
н. е. в Месопотамії використовували систему верифікації торгівельних
документів, а також було створено спеціальну посаду управлінця для
виконання даної функції. Тогочасні архіви містять інформацію про спосіб
функціонування цієї системи – її сутність полягала в тому, що обов’язки
ведення торгівельних документів було поділено між двома скарбниками, один з
яких створював документи по трансакціях, а інший проводив ревізію цих
документів та робив відповідні нотатки з цього приводу [4, с. 9]. Подібна
система внутрішнього контролю існувала також і в інших цивілізаціях, зокрема
в Древньому Єгипті та Персії, а розквіту вона зазнала в Древньому Римі, де
було формально встановлено посаду аудитора. Протягом довгого історичного
періоду форми та способи здійснення процесу контролю та аудиту змінювалися
під впливом різних соціально-економічних та геополітичних чинників. Початок
активного розвитку аудиту можна спостерігати у ХІХ ст. (особливо період
після ІІ Світової війни), головною причиною чого стала інтенсивна
індустріалізація та британська інвестиційна експансія у США [5, с. 120].
Щодо сфер діяльності підприємства, які охоплює аудит, то спочатку вся
аудиторська робота буда зосереджена на перевірці фінансових книг, рахунків та
фінансових звітів. Перші наукові спроби класифікації різновидів аудиту можна
відзначити у працях американських фахівців Джойля Сьєгеля (Joel G. Siegel) та
Джея Смітта (Jae K. Smith), котрі виділяли чотири основних види аудиту:
фінансовий, внутрішній, аудит управління, а також аудит відповідності
(верифікація діяльності згідно обов’язкових норм та приписів) [6, с. 4]. Дана
класифікації піддавалась численній критиці у зв’язку із накладанням між собою
функцій виокремлених видів аудиту, проте, вже у такому підході ми можемо
знайти місце для маркетингового аудиту (рис. 2). Як бачимо з рисунку,
320

маркетинговий аудит важко відділити від інших видів аудиту, оскільки
маркетингова діяльність підприємства глибоко інтегрована у інші сфери,
наприклад, щоб оцінити ефективність маркетингових заходів необхідно
перевірити фінансові звіти та документи, а для того, щоб оцінити доцільність
дій, внесених до маркетингового плану, необхідно проаналізувати відповідність
запланованих дій існуючим нормам та правилам.
АУДИТ
Аудит
відповідності

Внутрішній
аудит

Маркетинговий
аудит

Фінансовий
аудит

Аудит
управління

Рис. 2. Місце маркетингового аудиту в класифікації видів аудиту
Джерело: [7, с. 99]

Аудит маркетингової діяльності сучасні теоретики та практики
зараховують до інноваційних послуг у сфері консалтингу. Усвідомлення
потреби у проведенні такого аудиту відбувається під впливом різних чинників,
зокрема:
1. керівництво чітко розуміє, що навіть при умові успішного функціонування,
для подальшого розвитку підприємства необхідно формувати ефективну
маркетингову стратегію, потрібно змінюватись, бути мобільним, гнучко
відповідати на виклики сучасних ринкових тенденцій;
2. керівництво компанії бачить, що маркетингова діяльність є неефективною, і
це негативно відбивається на фінансових результатах.
Рішення про здійснення маркетингового аудиту у вітчизняних умовах
ведення господарської діяльності зазвичай приймається власником бізнесу під
впливом рекомендації консалтингової компанії, до якої звертається керівництво
з метою вирішення фінансових, бухгалтерських чи управлінських проблем. Не
часто керівництво підприємств самостійно приймає рішення про аудит
маркетингову. Що стосується впровадження послуги маркетингового аудиту
для вищих навчальних закладів, то ми зустрічаємося з низкою базових проблем,
котрими можна окреслити специфіку даної діяльності та необхідність
особливого підходу до її здійснення. Актуальні проблеми здійснення
маркетингової діяльності у вищих навчальних закладів можна розподілити на
дві основні групи – соціальні та економічні. З одного боку, освітня послуга має
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соціальну природу, а надання їй характеру товару може призвести до зниження
якості. А з іншого – вищі навчальні заклади не володіють достатніми
грошовими ресурсами, щоб займатись маркетингом, оскільки для цього
необхідно створювати спеціальний відділ, добирати штат працівників та,
відповідно, затверджувати бюджет.
Варто зазначити, що, не зважаючи на відсутність у більшості ВНЗ відділів
маркетингу, маркетингова діяльність проводиться активно та регулярно, хоча і
носить хаотичний характер. Тенденція до поширення у вітчизняній науці
категорії маркетинг освітніх послуг привертає увагу широкого кола вчених.
Так, наприклад, проблемам впровадження маркетингу у сферу вищої освіти
присвячено праці таких вчених, як Т. Оболенська, М. Матвіїв, Р. Патора,
Є. Крикавський, Н. Чухрай, І. Каленюк, В. Анрущенко та ін. Також проводяться
численні конференції та наукові заходи з даної тематики. Отже, виходячи з
того, що необхідність маркетингової діяльності у вищому навчальному закладі
сьогодні вже науково і практично доведена, в найближчому майбутньому може
виникнути потреба в аудиті маркетингу ВНЗ.
Адаптація загальних підходів здійснення маркетингової діяльності у ВНЗ
достатньо широко опрацьована у вітчизняній літературі, проте не до кінця
розкриті проблеми контролю маркетингу в освітньому закладів. Питання
контролю маркетингу саме в сфері освіти розглядаються у спільній українськопольській науково-практичній праці [8], де цій проблематиці присвячено цілий
розділ. Контроль маркетингу є логічним завершенням певного етапу
маркетингової діяльності ВНЗ і щільно переплітається з іншими елементами
системи маркетингу, а отже, через нього можна визначити, наскільки
ефективно працює навчальний заклад. Завданням контролю маркетингу є
коригування виробленої стратегії поведінки ВНЗ на ринку освітніх послуг.
Фахівці визначають необхідність у проведенні трьох видів контролю
маркетингу у ВНЗ – стратегічного, тактичного та оперативного (табл. 1).
Таблиця 1
Типи маркетингового контролю ВНЗ
Тип
контролю
Стратегічний

Тактичний

Оперативний

Відповідальні за
проведення

Мета контролю

Прийоми та методи
контролю

Виявити,
чи
дійсно
 Аудит маркетингу
використовуються кращі
Ректор,
 Контролінг маркетингу
маркетингові можливості і
 Оцінка ефективності плану
проректори, маркетолог
наскільки ефективна ця
маркетингу
робота
 Аналіз частки ринку освітніх
послуг
Виявити розбіжність між
 Виявлення ставлення споживачів
плановими та фактичними
Проректори, декани,
до освітніх послуг
завідувачі
кафедрами, показниками діяльності.
 Перегляд ефективності
Виявити, на чому ВНЗ має
керівники інших
застосовуваних видів педагогічного
підрозділів
дохід, а на чому втрачає
контролю
його.
 Оцінка рентабельності усіх видів
освітніх послуг
Моніторинг
виконання
Відділ
 Звітність по проведених заходах
поставлених
маркетингу, маркетолог
 Поточна маркетингова робота
маркетингових задач

Джерело: на основі [8, с. 223]
322

Аудит, як вже було показано вище, є одною з форм контролю.
Проведення внутрішнього контролю діяльності ВНЗ передбачає наявність
відділу маркетингу, тобто осіб, котрі прямо відповідають за виконання
маркетингових завдань. Але, як показує практика, у більшості ВНЗ немає
окремого відділу маркетингу, зрідка можемо зустріти посаду маркетолога. Але
такий стан справ не повинен перешкоджати здійсненню аудиторської перевірки
маркетингової діяльності ВНЗ. Таким чином, при розробці алгоритму
аудитування маркетингу ВНЗ потрібно враховувати специфіку його
маркетингової діяльності, що часто характеризується наступними рисами:
хаотичність, несистемність, відсутність впорядкованої документації,
відсутність плану маркетингу, безсистемний підхід до накопичення
маркетингових матеріалів та ін.
Таким чином, першочерговими завданнями аудиту маркетингу у ВНЗ є
такі:
 виявити, чи правильно сформульовані цілі та завдання маркетингу;
 з’ясувати, чи сформульована стратегія маркетингу, маркетинговий план,
чи враховані зміни в ситуації на ринку послуг вищої освіти;
 встановити, які види маркетингової документації ведуться у ВНЗ і хто є
відповідальними за цей процес.
Головним завданням аудиту маркетингової діяльності ВНЗ є виявлення
сильних та слабких сторін маркетингу та розроблення пропозицій щодо
подальших маркетингових кроків. Прийняттю рішення про проведення аудиту
маркетингу у ВНЗ передує підготовчий процес, що передбачає відповіді на
п’ять основних запитань (рис. 3).
Аудит маркетингової діяльності передбачає перевірку за такими
напрямками:
 аналіз макро- та мікросередовища ВНЗ, а також його структурних
підрозділів та філій, якщо такі є;
 вивчення стратегії маркетингової діяльності ВНЗ;
 аналіз організації процесу маркетингової діяльності – відділу маркетингу,
служби маркетингу навчального закладу, ієрархія у виконанні
маркетингових задач тощо;
 сктруктуризацію загальної системи маркетингу;
 аналіз складових комплексу маркетингу;
 оцінку ефективності маркетингової діяльності ВНЗ.
Серед чинників макросередовища, які необхідно вивчити при аналізі
становища досліджуваного ВНЗ на ринку освітніх послуг, необхідно обрати ті,
що чинять найбільш помітний вплив, наприклад демографічне становище
(прямо впливає на формування попиту на освітні послуги), економічні
тенденції (розвиток економіки диктує потребу ринку праці у фахівцях, а також
визначає купівельну спроможність, що також впливає на структуру попиту),
природні, науково-технічні та політичні (можуть мати вплив на трактування
вищого навчального закладу у певному регіоні чи середовищі, а також
обумовлювати попит на певні види професій).
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Хто проводитиме аудит?

- Відділ маркетингу ВНЗ
- Вибрані фахівці ВНЗ
- Члени профільної кафедри
- Запрошені консультанти, аудитори

Як часто потрібно
проводити аудит?

- Раз на рік вкінці навчального року
- Двічі на рік за підсумками семестру
- На початку навчального року –
оцінка за результатами прийому
- За потребою

Які складові комплексу
маркетингу підлягають аудиту ?

Яким повинен бути кінцевий
результат аудиту?

-

Освітня послуга
Заходи просування
Політика ціноутворення
Місце та способи дистрибуції
Комбінація кількох елементів
Комплексна перевірка

- Письмовий аудиторський звіт
- Письмовий звіт з презентацією
- Аудиторський звіт та рекомендації до
плану маркетингу

Рис. 3. Етапи прийняття рішення про проведення аудиту маркетингової
діяльності у ВНЗ
Джерело: власне опрацювання на основі [8, с. 231]

Аналіз мікросередовища ВНЗ при аудиті маркетингової діяльності
повинен стосуватись лише тих аспектів, що впливають на здійснення
маркетингу, на його ефективність. Сюди відносимо конкурентне середовище,
науково-педагогічний склад та технічний персонал, цільову аудиторію,
партнерів по освітній та інших видах діяльності.
Аудит маркетингової стратегії ВНЗ доцільно проводити за такими
напрямами:
 характеристика головної стратегії, аналіз її відповідності завданням ВНЗ
на ринку послуг вищої освіти;
 забезпечення маркетингової діяльності різними видами ресурсів, зокрема
фінансовими, кадровими та матеріально-технічними, їх розподіл за
окремими напрямами роботи;
 аналіз відповідності маркетингових завдань наявним ресурсам та
ринковим можливостям;
 аналіз впливу стратегії маркетингу на якість освітніх послуг, формування
іміджу ВНЗ, на працевлаштування та ін.
У праці німецького науковця Р. Бергера, який розглядає внутрішній аудит
як комплекс дорадчих послуг, знаходимо таку категорію послуг як консалтинг
у сфері маркетингу/дистрибуції, що передбачає наступні види діяльності [9,
c. 49-50]:
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консультація у процесі створення маркетингової філософії;
аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації;
консультація щодо маркетингових цілей;
консультації у процесі формування набору маркетингових інструментів;
поради щодо формування бюджету маркетингу.
Аудит маркетингової діяльності частково переймає на себе функції
контроллінгу, який зазвичай відповідав за орієнтацію на майбутнє. Тобто,
змінився часовий горизонт здійснення аудиту – він не тільки повинен викрити
існуючі проблеми (аудит ex post), але також передбачає аналіз
невідповідностей, орієнтований на подальший розвиток (аудит ex ante) (рис. 4).
Аудит еx ante

Аудит ex post

Стан
фактичний

Стан
плановий

Взірець

Взірець

Рис. 4. Часовий горизонт маркетингового аудиту ВНЗ
Джерело: [7, с. 127]

Здійснення маркетингового аудиту у ВНЗ є процесом трудомісткім,
часоємким, а з цього також випливає необхідність у інвестуванні значних
грошових коштів. Маркетинговий аудитор повинен ставити перед ВНЗ
визначені вимоги, в першу чергу щодо інформації, виконання яких і
визначатиме достовірність аудиторської перевірки. Запорукою ефективного
маркетингового аудиту у ВНЗ є надання аудиторам доступу до будь-якої
необхідної інформації, починаючи від даних по контингенту студентів, і
закінчуючи фінансовими документами, що мають відношення до витрат на
маркетинг. У ВНЗ зазвичай промоцією кожної окремої спеціальності може
займатись кожна окрема кафедра не дотримуючись при цьому
загальноприйнятих графічних, візуальних та лексичних норм. Варто зазначити,
що таких норм навіть може просто не існувати – виявити це також покликаний
аудитор. Умовою результативності маркетингового аудиту у ВНЗ є також
правильно сформульовані процедури його проведення. Найпершим кроком є
приготування програми аудиту, який містить в собі цілі та ділянки аудиту, а
також конкретні джерела даних.
Методика маркетингового аудиту у ВНЗ на сьогоднішній день не
знаходить свого відображення у науковій літературі, позаяк такий вид
діяльності не проводиться з низки об’єктивних та суб’єктивних причин, серед
яких: відсутність фахівців, які могли б провести якісний аудит маркетингової
діяльності ВНЗ, прихований попит на такий вид аудиторських послуг,
прогнозована висока вартість аудиту, недостатня кількість коштів для
впровадження у діяльність рекомендацій аудиторської перевірки тощо. Отже,
методика проведення маркетингового аудиту на підприємствах потребує
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адаптації до діяльності вищого навчального закладу із врахуванням його
специфічних особливостей.
Аудиторська маркетингова перевірка у ВНЗ повинна розпочинатись із
оцінки аудиторами обсягів маркетингової документації, та документації, що
має стосунок до маркетингової діяльності, а також оцінки загальних витрат
часу на проведення аудиту. Така оцінка проводиться згідно із розробленим
фахівцями-аудиторами алгоритмом, що має різні назви – бриф, анкета, лист
попереднього планування тощо. Такий вступний оціночний документ, як
правило, містить наступні розділи:
 відповідальні особи та реквізити ВНЗ;
 загальна інформація (професорсько-викладацький склад, організаційний
персонал, контингент студентів, організаційна структура і т. д.);
 перелік структурних підрозділів та/або осіб, відповідальних за
маркетингову діяльність;
 проблеми (зі слів замовника) у сфері маркетингової діяльності у ВНЗ;
 готовність до надання необхідного обсягу інформації аудиторам;
 забезпечення аудиторів сприятливими умовами праці, визначення
максимальної кількості аудиторів, які можуть одночасно працювати;
 очікування замовника від аудиту та готовність впроваджувати
рекомендації у практичну діяльність.
У процесі консультацій із представниками ВНЗ – замовниками аудиту –
консультант заповнює бланк необхідною інформацією, після чого відбуваються
консультації у групі експертів щодо доцільності проведення аудиту, щодо
факторів, які сприятимуть або перешкоджатимуть проведенню ефективної
перевірки. Аудиторська перевірка базується на принципах взаємної довіри та
відвертості – приховування будь-яких фактів, документів, що мають
відношення до маркетингової діяльності може призвести до зниження
результативності аудиту.
Практична реалізація маркетингового аудиту у ВНЗ може відбуватись за
чотиривекторною
схемою:
аудит
маркетингових
процедур,
аудит
маркетингових стратегій, аудит комплексу маркетингу та аудит організації
маркетингу (рис. 5).
Аудит маркетингових процедур піддає оцінюванню процеси планування,
зв’язаний з ними потік інформації, а також способи контролю цих процесів.
Вивченню підлягає спосіб реалізації планів, а також досягнуті результати.
Якщо у ВНЗ відсутній процес планування маркетингу – в результаті аудиту
потрібно сформулювати відповідні рекомендації. Фахівці відзначають, що
аудит процедур маркетингу стосується також контролю реалізації операційних
завдань та їх відповідності маркетинговій стратегії [10, с. 38].
Варто зазначити, що у запропонованій схемі напрямів маркетингового
аудиту у ВНЗ не вистачає, на нашу думку, такого важливого елементу, як аудит
маркетингового середовища ВНЗ, тобто, перш за все, визначення основних
конкурентів ВНЗ, а також вивчення їхньої маркетингової активності.
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Маркетинговий аудит у ВНЗ

Незважаючи на те, що фахівці вважають маркетинговий аудит одним з
найбільш повновартісних зі всіх видів інструментів контролю та оцінки
маркетингової діяльності, що повною міро також може стосуватись і послуг
вищої освіти, все ж відзначають найбільшу його проблему – впровадження
рекомендацій за підсумками аудиту.
Аудит маркетингових процедур
Аудит маркетингових стратегій
розвитку ВНЗ
Аудит за елементами комплексу
маркетингу
Аудит організації у ВНЗ
маркетингової діяльності

Рис. 5. Напрямки маркетингового аудиту у ВНЗ
Джерело: на основі [7, с. 144]

Це вважається найбільшим бар’єром до розвитку такого виду
аудиторських послуг, особливо на вузьких ринках, що мають соціальне
забарвлення, як наприклад, ринок освіти. Проте, на нашу думку, у сучасному
портфелі маркетингових інструментів існує багато бюджетних способів
досягнути поставлених маркетингових задач при відносно невеликих
фінансових інвестиціях. Ера сучасних технологій, ера Інтернету, соціальних
мереж відкривають можливості до створення низькобюджетних інноваційний
маркетингових заходів просування послуг вищої освіти.
Таким чином, аудит маркетингової діяльності зможе вирішити багато
важливих проблем, з якими сьогодні зустрілись вітчизняні вищі навчальні
заклади, зокрема, створення єдиного візерунку закладу, єдиної маркетингової
стратегії закладу, розробка портфелю ефективних маркетингових інструментів,
а також надання закладам практичних рекомендацій щодо вимірювання
результативності маркетингових заходів та оцінки ефективності витрат на
маркетинг. Більш детальних подальших досліджень потребує методика
виконання маркетингового аудиту у вищому навчальному закладі, що
допоможе значно підвищити ефективність реалізації аудиту.
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5.5. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ
Долінська О.М.
аспірант
Костирко Р.О.
д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту
Інститут магістерської та післядипломної освіти
Університет банківської справи Національного банку України
В сучасних умовах з’являються нові види та форми аудиту, аудиторські
фірми в боротьбі за нових клієнтів все більше розширюють коло аудиторських
послуг. У зв’язку з глобалізацією сучасного бізнесу, збільшенням кількості
суб’єктів підприємництва й ускладненням їхніх організаційних структур
переглядаються вимоги до аудиту та його об’єктів. Посилюється значення
внутрішнього аудиту як інструменту забезпечення стабільного розвитку
комерційного банку. Внутрішній аудит дозволяє не лише виявити недоліки і
відхилення, але й своєчасно виявити загрози ризиків в системі управління
банком. Це забезпечує підвищення довіри зовнішніх користувачів інформації
про діяльність фінансових установ.
Вагомий внесок у розвиток теоретичних аспектів аудиту здійснили такі
вітчизняні вчені, як Ю. О. Шевченко, Н. М. Проскуріна, Л. А. Сухарева,
В. В. Бурцев, Н. І. Петренко, О. Л. Перепелиця, І. А. Ангеліна, Т.О.Каменська,
О.Ю.Редько [1, 4, 5, 9]. Разом з тим цілісної концепції внутрішнього аудиту у
системі управління комерційним банком до теперішнього часу не розроблено, в
результаті чого зростає потреба у дослідженні його теоретичних та
поглиблення практичних уявлень. Недосконалість інформаційно-аналітичного
забезпечення загострює проблематику розуміння поняття внутрішнього аудиту
в системі управління комерційним банком.
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Мета статті – дослідження теоретичних засад внутрішнього аудиту та
визначення його місця і ролі в системі управління комерційним банком.
Понад 15 років в банківській сфері відбувається впровадження системи
внутрішнього аудиту, зокрема Національний банк України зобов’язав
комерційні банки організувати відповідні підрозділи внутрішнього аудиту.
Служба внутрішнього аудиту банку – це самостійний структурний підрозділ
банку, який створюється за рішенням виконавчого органу банку і
підпорядковується безпосередньо Правлінню (раді директорів) банку. Служба
внутрішнього аудиту банку повинна бути укомплектована професійно
придатними, кваліфікованими кадрами, які в змозі виконувати покладені на них
функціональні обов'язки. Працівники служби внутрішнього аудиту повинні
володіти базовими знаннями у сфері бухгалтерського обліку і фінансів, права,
інформаційних технологій, управління активами та пасивами, фінансового,
організаційного менеджменту банку тощо [7]. Служба внутрішнього аудиту є
незалежною від проведення всіх операцій банку та його структурних
підрозділів.
Перша і фундаментальна проблема у внутрішньому аудиті – відсутність
чіткого та однозначного термінологічного апарату, який є базою для розуміння
сутності аудиту, його місця, завдань та ролі в системі внутрішнього контролю.
Різні джерела вказують на неоднозначність трактування поняття внутрішнього
аудиту, а саме:
1. Згідно з Постановою Національного банку України [7] внутрішній
аудит банку – це незалежна експертна діяльність служби внутрішнього аудиту
банку для перевірки й оцінки адекватності та ефективності системи
внутрішнього контролю та якості виконання призначених обов'язків
співробітниками банку.
2. В. В. Бурцев вважає, що внутрішній аудит – «регламентована
внутрішніми документами організації діяльність за контролем складових
управління та різноманітних аспектів функціонування організації, яка
здійснюється представниками спеціального контрольного органу в рамках
допомоги органам управління організації (зборам засновників, спостережній
раді, раді директорів, виконавчому органу)» [1, с. 35].
3. Л. А. Сухарева зазначає, що внутрішній аудит банку – «це незалежна
об’єктивна діяльність у вигляді перевірок і управлінського консультування,
спрямована на підвищення й удосконалення діяльності банку привнесенням
систематизованого підходу до оцінки та поліпшення ефективності процесів
управління ризиками, системою внутрішнього контролю і його організації» [9,
с. 62].
До наведених визначень Л. А. Сухаревої та В. В. Бурцева приєднуються і
наукові дослідники такі, як Ю. О. Шевченко і Н. М. Проскуріна. Ми
приєднуємось до позицій науковців, які розглядають внутрішній аудит як
діяльність, яка здійснюється незалежно та об’єктивно відповідною службою
внутрішнього аудиту, яку призначають органи управління для проведення ряду
аудиторських процедур, що забезпечить ефективну систему управління
комерційним банком.
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Розвиток внутрішнього аудиту обумовлений нагальними потребами
комерційних банків. Метою внутрішнього аудиту в банку є не просто надання
висновку щодо достовірності складеної звітності, а й визначення ступеня
ефективного проведення діяльності, аналіз діяльності та виявлення чинників
негативного впливу на неї та контроль, що здійснюється шляхом розробки
обґрунтованих рекомендацій та їх дотриманням в системі управління
комерційним банком. В роботі служби внутрішнього аудиту важливим є
проведення аналізу діяльності управлінського персоналу для надання висновку
власникам відносно того наскільки рішення управлінського персоналу
позитивно впливають на діяльність комерційного банку.
Внутрішній аудит є складовою внутрішнього контролю у системі
управління комерційним банком (рис. 1). Органами управління комерційного
банка регламентується створення служби внутрішнього аудиту, призначається
керівник та розробляються внутрішні документи.
Служба внутрішнього аудиту здійснює перевірку діяльності
комерційного банку та надає висновок про результати перевірки його роботи.
На основі аудиторського висновку система внутрішнього контролю розробляє
рекомендації із поліпшення фінансового стану та прийняття управлінських
рішень щодо підвищення ефективної діяльності комерційного банку.
Отже, служба внутрішнього аудиту здійснює перевірку всіх операцій в
ході проведення діяльності банку та вказує на зони ризику і помилки. На цій
основі вона розробляє рекомендації, яких повинна дотримуватись система
внутрішнього контролю для здійснення операційного контролю проведення
окремих відділів та діяльності банку в процесі робочого циклу.
Функції внутрішнього аудиту в банку можуть бути викладені у положенні
про внутрішній аудит, яке після затвердження радою директорів банку є
офіційним документом, де визначено мету, завдання, права і повноваження
органу внутрішнього аудиту; у посадовій інструкції внутрішнього аудитора, яка
визначає коло його практичної роботи (надається внутрішнім аудиторам і
працівникам, чия діяльність перевіряється); у керівництві з аудиту, яке визначає
стандарти аудиту [8, с. 168]. Перш за все службі внутрішнього аудиту повинні
бути притаманні контрольні та діагностичні функції, які б здійснювались в
інтересах власників та керівництва.
Існують різні думки з приводу того, що для внутрішнього аудитора є
основним напрямом діяльності. Деякі фахівці вважають, що основна цінність
внутрішнього аудиту полягає саме в наданні об’єктивних гарантій, тому
консультації мають забирати мінімум часу в графіку роботи аудиторів [4, с.
311].
Внутрішній аудит в системі внутрішнього контролю комерційного банку
у ході проведення своєї діяльності керується наступними правилами:
- забезпечення достовірності, точності та правдивого висвітлення
інформації;
- досягнення поставлених базових цілей;
- забезпечення оперативною управлінською інформацією;
- збереження активів та ефективне використання ресурсів;
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- забезпечення впевненості у прийнятті правильних управлінських рішень.
Органи управління
комерційним банком

Система внутрішнього
контролю комерційного
банку
- контроль за діяльністю
банка;
- контроль управління
діяльністю банка;
- допомагає у прийнятті
управлінських рішень;
- дає можливість
забезпечення ефективної
діяльності;
- розробка рекомендацій

- регламентують
створення служби
внутрішнього аудиту;
- призначає керівника;
- розробляє внутрішні
документи

Служба внутрішнього
аудиту комерційного
банку
Перевірка діяльності
комерційного банку

Консультування з питань управління
діяльністю комерційного банку

- фактична перевірка;
- документальна перевірка;
- підтвердження;
- спостереження;
- обстеження;
- опитування,
- механічна перевірка;
- спеціальна перевірка;
- зустрічна перевірка

- консультування з усіх питань
управління;
роз'яснення
законів
та
нормативних актів;
- аналіз діяльності банку;
- прогнозування діяльності банку

Висновок
- контроль складових управління;

- прийняття управлінських рішень;
- поліпшення ефективності процесів
управління;
- підвищення якості роботи;
- удосконалення діяльності банку

- розробка рекомендацій та
контроль за їх дотриманням;
- контроль за дотриманням
нормативно-правових актів

Рис. 1. Служба внутрішнього аудиту в системі управління комерційним банком
(cкладено автором на підставі аналізу літературних джерел)
Основною особливістю внутрішнього аудиту є те, що він виконується під
час здійснення та документального оформлення операцій, що дає змогу
своєчасно виявити недоліки та вжити відповідних заходів, щоб запобігти їм.
Крім того, наявність служби внутрішнього аудиту підвищує довіру з боку
зовнішніх аудиторів до звітності клієнта, оскільки вони вже заздалегідь
передбачають наявність високоефективної системи бухгалтерського обліку і
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контролю, здатної перешкоджати виникненню порушень та довіряють такій
системі управління комерційним банком [3, с. 185].
Підсумовуючи вищесказане можна зробити висновок, що основним
напрямом діяльності служби внутрішнього аудиту є забезпечення об’єктивної
думки про діяльність банку та надання консультацій для органів управління, що
сприяє стабільності системи управління банком.
Однією з проблем внутрішнього аудиту є недосконалість його
нормативно-правової бази. В Україні найпоширенішим документом для
проведення внутрішнього аудиту, в якому піднімаються важливі питання, які
виникають у внутрішнього аудиту під час перевірки діяльності банку, є
Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту, хоча і на
деякі суперечливі питання відповіді стандарти не трактують. При перевірці
діяльності банку зовнішніми аудиторами одним із факторів недовіри до
внутрішнього аудиту та системи управління комерційним банком в цілому є
відсутність нормативно-правового регулювання внутрішнього аудиту [5, с.
225].
Для підвищення ефективності роботи служби внутрішнього аудиту та
виходу комерційних банків на міжнародний рівень аудитори використовують у
процесі своєї діяльності Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту та
Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Міжнародні
стандарти внутрішнього аудиту - це критерії визначення процедур аудиту, за
якими здійснюється оцінка діяльності системи внутрішнього контролю.
Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту перекладені
Інститутом внутрішнього аудиту у 2013 році [2] вивело б усі банки на один
рівень здійснення діяльності внутрішнього аудиту.
Стандарти внутрішнього аудиту впроваджуються в діяльність банку з
метою:
- вдосконалення практики проведення внутрішнього аудиту;
- забезпечення якісного аналізу й оцінки системи внутрішнього
контролю;
- здійснення постійного моніторингу банківських ризиків;
- перевірки відповідності здійснених банківських операцій політиці та
встановленим процедурам банку, а також чинному законодавству України;
- інформування Правління банку та Ради банку про виникнення певних
проблем, розроблення і вживання попереджувальних заходів, спрямованих на
запобігання виникненню ризиків у діяльності банку;
- складання уніфікованих аудиторських висновків і звітів;
- дотримання працівників служби внутрішнього аудиту правил поведінки
та етичних професійних норм [6].
Отже, на даному етапі часу внутрішній аудит не систематизований та
немає єдиного цілого поняття про процедури проведення внутрішнього аудиту
у різних комерційних банках так як відсутнє належне нормативно-правове
забезпечення та дія Міжнародних стандартів професійної практики
внутрішнього аудиту до яких необхідно прагнути.
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Наявні проблеми, що спостерігаються в сфері внутрішнього аудиту,
вимагають:
1. Створення служби внутрішнього аудиту у кожному комерційному
банку, для якої на рівні управління банком будуть розроблені внутрішні
положення. Внутрішні документи обов’язково повинні прийматись на основі
нормативно-правового забезпечення на державному рівні та співпадати з
документацією прийнятою на міжнародному рівні для чіткого здійснення
внутрішнього аудиту у кожному комерційному банку.
2. Удосконалення інформаційного забезпечення. Внутрішній аудит
повинен забезпечувати об’єктивну оцінку стану банку на підставі аналізу
інформаційної системи та інформаційних потоків, зокрема, системи
бухгалтерського обліку і супутніх видів контролю. Завдання внутрішнього
аудиту визначаються керівництвом, виходячи з потреб управління банком та
його філіальною мережею. Це, насамперед, контроль за станом та збереженням
активів, дотриманням внутрішніх контрольних процедур при здійсненні
різноманітних банківських операцій, аналіз ефективності функціонування
систем внутрішнього контролю та обробки інформації.
3. Підвищення ефективності регулювання ринку аудиторських послуг
через розширення нормативно-правового поля аудиторської діяльності. На
нашу думку, важливо внести такі доповнення до прийнятої законодавчої бази,
що полягатимуть у збільшенні відповідальності аудиторів перед третіми
особами, а не лише перед АПУ, а також в удосконаленні системи страхування
професійної відповідальності аудиторів. З вищезазначеного можна зробити
висновок про доцільність рекомендації Аудиторській палаті України розробки
Положення про відповідальність аудитора.
Висновки. На основі аналізу підходів до визначення «внутрішнього
аудиту» встановлено відсутність чіткого і однозначного термінологічного
апарату. Організація чіткої системи аудиту за різними сферами діяльності
банку дає змогу оперативно реагувати на інформацію, що надходить із
зовнішніх джерел і власних аналітичних служб для забезпечення прийняття
управлінських рішень. Проблему невідповідності внутрішнього аудиту
поставленим завданням та потребам, необхідно вирішувати шляхом
наближення нормативно-правового забезпечення до Міжнародних стандартів
професійної практики внутрішнього аудиту.
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5.6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВМЕЩЕНИЯ АУДИТОРСКИХ
ПРОВЕРОК ОТЧЕТНОСТИ ПО РСБУ И ПО МСФО
Исаева Н.Ю.
соискатель степени к.э.н.
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва, Россия
Современному российскому аудиту присуща специализация, несмотря на
замену единым профессиональным аттестатом серии ранее выдаваемых
аттестатов, дающих право на подписание аудиторского заключения по
отчетности организаций банковской, страховой, инвестиционной и биржевой
сферы. Специализация аудиторов определена как отраслевой спецификой, так
и видом аудируемой отчетности, например, бухгалтерская (финансовая)
отчетность, которая составляется по российским стандартам бухгалтерского
учета (РСБУ), и консолидированная финансовая отчетность, составляемая по
международным стандартам бухгалтерского учета (МСФО). Поскольку
специфика аудита и той и другой отчетности имеет свои особенности, то
аудиторы, как правило, специализируются на каком-либо одном ее виде.
Подтверждением квалификации аудитора в области знаний отчетности,
составленной по МСФО, в профессиональном сообществе и на рынке труда
считается наличие сертификатов АССА. Аудит консолидированной
финансовой отчетности может быть выполнен той же аудиторской
организацией, которой проводился аудит в компаниях группы в отношении
отчетности, составленной по РСБУ, а может быть выполнен иной аудиторской
организацией. Совмещение аудитов российской отчетности компаний,
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входящих в группу, и консолидированной отчетности той же группы возможно
в двух случаях. В первом случае аудит и отчетности, составленной по РСБУ, и
консолидированной финансовой отчетности, составленной по МСФО,
выполняет одна аудиторская организация. Подобный процесс аудиторскими
стандартами не регламентирован и требует методологической проработки, для
подобного случая автором предложена модель совмещения аудитов 3 . Во
втором случае аудитор консолидированной финансовой отчетности и аудитор,
отчетности, составленной по РСБУ, различные аудиторские организации, при
этом первый использует работу второго аудитора, тем самым оптимизируя
процесс сбора аудиторских доказательств. Взаимодействие аудиторов во
втором случае будет осуществляться в порядке, предусмотренном
специальными аудиторскими стандартами 4 . Проведение аудитов и в первом и
во втором случае видится наиболее эффективным, чем привлечение отдельной
аудиторской организации на каждый вид финансовой отчетности. Вопросы
оценки эффективности аудиторской проверки в случае совмещения аудитов
двух видов отчетности, выполняемых одной аудиторской организацией,
рассмотрены автором в настоящей статье.
Аудиторская деятельность по своему определению является
коммерческой деятельностью. Каждая аудиторская проверка (исполнение
отдельного контракта, проекта, задания) с позиции аудиторской фирмы,
направлена на получение прибыли и оценка экономической эффективности
отдельной аудиторской проверки имеет важное аналитическое значение для
управления эффективностью аудиторской организации в целом.
Вопросы эффективности аудита поднимались и исследовались
неоднократно и не теряют своей актуальности. В отношении определения и
оценки эффективности аудита не существует единого предлагаемого подхода.
Например, системный подход к оценке эффективности аудиторской
деятельности предложен Сухаревым О.С. Функциональное назначение оценки
аудиторской деятельности, по мнению Сухарева О.С. «состоит в том, чтобы
оценивать прошлое, прогнозировать будущее, мотивировать и вознаграждать
сотрудников и т.д.». При этом необходимо выбирая критерий эффективности
аудиторской деятельности «интегрировать как финансовые, так и не
финансовые показатели», «основание критериев оценки… целесообразно
осуществлять в разрезе макро-, мезо- и микроуровня исследуемых систем» [9].
Бровкина Н.Д. считает, что поскольку аудит является одним из видов
финансового контроля, то к нему применим принцип эффективности и
экономичности расходов на финансовый контроль, который означает, что «при
осуществлении
контрольных
мероприятий
органы
управления
и
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Методология параллельного проведения аудитов отчетности по РСБУ и МСФО. Исаева
Н.Ю//Международный бухгалтерский учет, 2013, №22(268), C.21-35.
4
Международный стандарт аудита ISA 600«Special considerations-audits of group financial statements
(including the work of component auditors)» (Особенности аудита консолидированной финансовой отчетности,
включая работу другого аудитора), аналогом которого является федеральный стандарт П(С)АД 28
«Использование результатов работы другого аудитора», принятый Постановлением Правительства РФ от
25.08.2006 №523. Особенности аудита, связанные с привлечением другого аудитора рассмотрены также и в
американском стандарте аудита SAS№1(AU 543), разработанном РСАОВ.
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контролирующие органы должны исходить из необходимости достижения
поставленных задач с использованием наименьшего объема средств или
достижения наилучшего результата с использованием определенного объема
средств» [6, с.169].
Астраханцев Н.В. в своей работе [3] определяет эффективность через
максимально возможные показатели рентабельности основной деятельности,
рентабельности сопутствующих аудиту услуг, производительности при
минимальных временных затратах (себестоимости). Также для оценки
эффективности предлагается использовать традиционную
систему
экономических показателей. Следует отметить, что факторами производства
аудиторских услуг у Астраханцева Н.В. выступают кадры, знания и клиенты,
что подчеркивает интеллектуальную основу аудиторской деятельности.
Азарская М.А., анализируя методологический аспект стратегии
аудиторской проверки отмечает, что
«выбор процедур
получения
доказательств и их соотношение в процессе аудирования являются важной
методологической задачей, обеспечивающей эффективность проверки и
качество аудита» [1, с. 250]. Анализ возрастания стоимости получаемых
аудиторских доказательств, был исследован Аренсом А. и Лобекком Дж. и
сформирована следующая последовательность в зависимости от возрастания
стоимости процедур:
- аналитические процедуры,
- процедуры ознакомления с системой внутрихозяйственного контроля
клиента,
- «субстантивные тесты операций (их проверка по существу)»,
- «проверки отдельных элементов сальдо» [2, с.309].
Для оценки эффективности аудиторской услуги М.А. Азарская также
предлагает использовать традиционные подходы «с использованием
показателей рентабельности, прибыльности услуги и поддержании отношений
с клиентом на долгосрочной основе» [1, с. 280].
По нашему мнению при оценке эффективности аудиторской проверки
будет уместным использование стандартных методов, применяемых в
экономическом анализе. Комплексный подход к анализу деятельности
предприятия сформулированный Ж.Ришаром вполне применим к данной
ситуации. «Предприятие должно работать эффективно: быть доходным,
повышать производительность и увеличивать доходы и прибыльность». (8, стр.
19) Вместе с тем общепринятые показатели эффективности не в полной мере
отражают специфику аудиторской деятельности и для целей анализа
эффективности отдельной аудиторской проверки требуют корректировки,
отражающей влияние специфических факторов. Одним из таких факторов
следует признать кооперацию (взаимодействие) позволяющее повысить
эффективность аудита, за счет исключения дублирования в работе аудиторов,
так как специализация эффективна пока не возникает дублирование функций.
Например, в случае, когда на аудит отчетности по РСБУ и отчетности по
МСФО приглашают двух различных аудиторов, то фактически возникает
ситуация проведения отдельного аудита для пользователей каждого вида
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отчетности, то есть его неэффективности, в первую очередь для
непосредственного клиента, а также для аудита как процесса в целом. Булыга
Р.П. замечает, что «более эффективен вариант, когда один аудитор выполняет
аудит и дает заключение, на которое могут положиться все пользователи, чем
тот, при котором каждый пользователь проводил бы свой собственный аудит»
[7, с. 22]. Кооперация (взаимодействие) между аудиторами, как работниками
разных отделов одной аудиторской организации, порядок осуществления
которой определяется внутренними стандартами, так и между разными
аудиторскими организациями в определенном действующими аудиторскими
стандартами 5 порядке позволяет избежать подобной неэффективности.
Взаимодействие в ходе аудита происходит не только между аудиторами,
но и между аудитором и клиентом. Если рассматривать аудит как процесс
сбора, обработки, обобщения и анализа информации, то необходимо выделить
коммуникативный фактор, оказывающий влияние на эффективность аудита.
Коммуникация во время проведения аудита может быть внешней по
отношению к аудиторской организации и внутренней и, как правило,
осуществляется следующим образом:
между аудиторской организацией и клиентом, как минимум, на этапе
заключения договора на аудит, а также путем направления письма
обязательства, и на завершающем этапе аудита при представлении результатов
в виде письменной информации руководству клиента и аудиторского
заключения;
между аудиторской группой и аудируемым лицом посредством
направления аудиторских запросов (проведения опросов) и получения ответов
на запросы (в ходе опроса), предоставления документов;
между участниками аудиторской группы в процессе координации работы
группы в целях выполнения плана и программы аудита, при решении сложных
вопросов, обучении, выполнении руководителем надзорной функции;
между аудиторской группой и методологом, юристами, лицом,
назначенным для проведения обзорной проверки, партнером в ходе
F

F
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Особенности взаимодействия аудиторов при проверке консолидированной отчетности и использования работы
другого аудитора приводятся в международном стандарте аудита ISA 600«Special considerations-audits of group financial
statements (including the work of component auditors)» (Особенности аудита консолидированной финансовой отчетности,
включая работу другого аудитора), аналогом которого является федеральный стандарт П(С)АД 28 «Использование
результатов работы другого аудитора», принятый Постановлением Правительства РФ от 25.08.2006 №523. Особенности
аудита, связанные с привлечением другого аудитора рассмотрены также и в американском стандарте аудита SAS№1(AU
543), разработанном РСАОВ. Обращение в другому аудитору предусмотрено в международном стандарте ISA 402 «Audit
considerations relating to entities using service organizations» (Аспекты аудита субъектов, пользующихся услугами
обслуживающих организаций), аналогом которого является П(С)АД 25 «Учет особенностей аудируемого лица, финансовую
(бухгалтерскую) отчетность которого подготавливает специализированная организация, принятого Постановлением
Правительства РФ от 25.08.2006 №523. Необходимость взаимодействия аудитора с аудитором специализированной
организации возникает в случае, когда аудитор приходит к заключению о том, что деятельность специализированной
организации является важной для аудируемого лица и представляет интерес для изучения в ходе аудита. При первичном
аудите аудитор не имеет в своем распоряжении аудиторских доказательств, подтверждающих остатки по счетам
бухгалтерского учета на начало отчетного периода, которые бы аудитор мог получить ранее. Процесс обращения к
предыдущему аудитору предусмотрен международным стандартом ISA 510 «Initial Audit Engagements-Opening Balances»
(Первичные соглашения –начальные сальдо). Отметим, что применение ISA 510 предусмотрено также в случае, когда
аудитором выявлены условные факты и обязательства, существовавшие на начало периода. Стандарт предусматривает
обращение к предшествующему аудитору как возможное, при этом не требует обязательности такой процедуры. Аналогом
международного стандарта, действующим в России выступает П(С)АД 19 «Особенности первой проверки аудируемого
лица», принятым Постановлением Правительства РФ от 16.04.2005 №228.)
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необходимых консультаций по сложным вопросам, осуществлению
контрольных функций.
Следует отметить, что внешняя коммуникация является более
формализованной и стандартизированной и осуществляется в соответствии с
аудиторскими стандартами, в то время как внутренняя будет регламентирована
внутренними документами аудиторской организации, учитывающими размеры,
специфику деятельности и масштабы аудиторской организации.
Эффективности
аудита
будет
способствовать
эффективная
коммуникация, как внутренняя, так и внешняя. Эффективной коммуникацией,
по нашему мнению, может быть признан такой поток информации, который
одновременно выражен в понятной оппоненту форме, направлен своевременно,
последовавший ответ обладает полнотой, достоверностью (исключена
фальсификация)
и
своевременностью.
При
иных
обстоятельствах
коммуникация может быть признана неэффективной, что влечет, как правило,
последующие дублирующие действия, увеличивающие временные затраты
персонала аудиторской организации на проведение аудита, а в отдельных
случаях неэффективная внешняя коммуникация может быть квалифицирована
как ограничение аудита.
Эффективность аудиторской проверки тесно связана с понятием качества
аудита. Ниже нами предлагается ряд показателей, учитывающих факторы,
являющиеся наиболее важными, с нашей точки зрения, которые влияют как на
эффективность, так и на качество аудиторской проверки (табл. 1).
Таблица 1
Показатели, влияющие на эффективность и качество аудиторской проверки
п/п

Факторы

1.

человеческий
фактор
(профессиональная
компетентность,
мотивы и
потребности)

2.

стандартизация аудита

3.

специализация

4.

внутрифирменная
контроля качества

5.

выбор и соотношение процедур
получения
аудиторских
доказательств

система

Определяющие коэффициенты
коэффициент преданности компании равный отношению количества
участников группы имеющих стаж в данной аудиторской организации
более 3-х лет к общему количеству участников группы.
коэффициент профессионализма равный отношению количества
аттестованных аудиторов к общему количеству участников группы
коэффициент удовлетворенности потребностей работников равный
отношению числа участников группы положительно оценивающих
удовлетворенность от работы в аудиторской организации к общему
количеству участников рабочей группы
коэффициент методологической поддержки равный отношению
количества разработанных и фактически применяемых аудиторской
организацией регламентов, методик, положений к общему количеству
действующих федеральных стандартов и правил (включая этические)
коэффициент понимания сферы деятельности клиента равный
отношению количества участников рабочей группы, имеющих опыт
проведения аудита других клиентов в аналогичной отрасли, к общему
количеству участников группы
коэффициент обновления рабочей группы равный отношению числа
работников принимающих участие в аудите данного клиента повторно
к общему числу участников группы
Оценка эффективности производится аудиторской организацией
самостоятельно в ходе мониторинга системы контроля качества
Оценка дается по итогам проведенного внешнего контроля качества
аудиторской деятельности
коэффициент экономичности аудиторских доказательств,
определяемый как отношение количества аудиторских доказательств,
полученных в результате выполнения аналитических процедур, к
общему количеству аудиторских доказательств, полученных при
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п/п

Факторы

6.

кооперация и коммуникация
(взаимодействие)
между
аудиторами, а также между
аудиторской
группой
и
клиентом

7.

непрерывное профессиональное
обучение

8.

организационноуправленческий фактор

9.

техническое
аудиторов

10.

соблюдение договорных сроков

11.

отсутствие
непроизводительных
(брака)

обеспечение

затрат

Определяющие коэффициенты
выполнении данного проекта
коэффициент претензий и жалоб равный отношению количества
претензий и жалоб, предъявленных аудиторской организации
клиентом при реализации конкретного проекта к общему количеству
претензий и жалоб за календарный год
коэффициент дублирования запросов равный отношению
количества запросов, направленных клиенту повторно, к общему
количеству запросов по данному проекту
коэффициент ограничения аудита равный количеству запросов, на
которые не получены надлежащие ответы руководства клиента или
отдельных служб клиента с учетом индекса важности таких запросов
для формирования мнения аудитора к общему количеству
направленных запросов по данному проекту
коэффициент сокращения количества процедур равный отношению
количества аудиторских процедур, результаты которых получены при
аудите отчетности по РСБУ (в ином случае МСФО) и использованы
для аудита отчетности по МСФО (в ином случае РСБУ) к общему
количеству проведенных аудиторских процедур назначенных для
аудита отчетности по МСФО (в ином случае РСБУ)
коэффициент обновления знаний равный отношению часов
дополнительного профессионального обучения, включая
самообучение, к общему числу часов обязательного повышения
квалификации за календарный год
коэффициент эффективности кадровой службы равный отношению
количества вновь принятых работников за определенный временной
промежуток, которые успешно отработали в организации более 6
месяцев к общему количеству принятых в то же время работников
частота обновления технической базы
частота обновления информационно-консультационных баз
коэффициент автоматизации аудита равный отношению количества
операций документирования, осуществляемых в ходе выполнения
проекта с помощью специальных программных продуктов,
разработанных для аудиторских компаний, к общему числе операций,
осуществляемых в целях документирования данного проекта
коэффициент соблюдения договорных сроков равный отношению
проектов, по которым сроки нарушены по вине аудиторской
организации, к общему числу проектов за календарный год
коэффициент доработки равный отношению рабочего времени,
затраченного на доработку рабочей документации (отчета аудитора) к
общему количеству затраченных по проекту человеко-часов

В ходе выполнения аудиторских процедур аудиторы получают
аудиторские доказательства, на которых основывается мнение аудитора. Аудит
консолидированной финансовой отчетности требует подходить к исследованию
группы так, как если бы это была единая компания. При этом предметом
исследования для аудитора выступают те же области отчетности, что и при
аудите российской отчетности компаний, входящих в группу, за исключением
дополнительно появляющихся областей, связанных с трансформацией и
консолидацией и обусловленных особенностями методологии и технологии
составления консолидированной отчетности. Таким образом, предмет
исследования дублируется, как и аудиторские процедуры, процесс их
документирования и собранные аудиторские доказательства.
В случае совмещения аудитов российской отчетности компаний,
входящих в группу, и консолидированной финансовой отчетности той же
группы исключается дублирование аудиторских процедур, в той части, в
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которой собранные при выполнении аудита российской отчетности
аудиторские доказательства будут являться надлежащими для целей аудита
консолидированной финансовой отчетности.
Внутрифирменный анализ эффективности аудиторских проверок
целесообразно проводить с использованием следующих показателей
эффективности:
- рентабельность проекта (отношение финансового результата к
совокупным затратам на выполнение проекта, Р);
- производительность работы персонала (отношение цены договора к
затратам на оплату труда по проекту, П);
- трудоемкость проекта (отношение затрат на оплату труда по проекту к
цене договора, Т).
Показатель эффективности проекта (Эпроекта) определяется как
усредненное значение показателей эффективности, участвующих в расчете, по
предлагаемой формуле:
ЭПроекта = (Р+П+Т)/3
Для целей анализа является важным сравнение отдельных проектов, как
текущего года, так и предыдущего года, между собой. Определив средний
фактический показатель эффективности (Р, П, Т) предшествующего года,
рассчитываемый по всем проектам предшествующего года, его возможно
принять за плановый на текущий год. Анализ может быть проведен также в
отношении проектов по аудиту для одного и того же клиента, выполненных за
ряд лет, для чего будет использоваться не средний фактический показатель по
всем проектам предшествующего года, а фактический показатель по проекту,
выполненного в предыдущем году для того же клиента. При проведении
анализа в отношении динамических изменений показателя эффективности
проекта необходимо делать поправку на индекс инфляции в текущем году.
Считаем, что определенный показатель эффективности проекта
необходимо скорректировать на коэффициент качества и эффективности (СКэк),
определяемый как средняя арифметическая из принимаемых в расчет
коэффициентов (таблица 1) по следующей формуле:
СКэк=(Кэк1+Кэк2+Кэк3+Кэк4 . . .+Кэкi)/N, где
Кэк1, Кэк2, Кэк3, Кэк4, Кэкi – коэффициенты качества и эффективности
аудиторской проверки
N- количество участвующих в расчете коэффициентов качества и
эффективности аудиторской проверки.
Подобная корректировка позволяет учесть показатели качества наряду с
показателями экономической эффективности проекта.
Общий показатель качества и эффективности аудиторской проверки
(ЭИК) предлагается определять по следующей формуле:
ЭИК= Эпроекта Х СКэк
Эффект от совмещения аудитов (ЭфСП) в таком случае, будет
определяется как отклонение показателя эффективности и качества
аудиторской проверки совмещенного проекта от планового общего показателя
эффективности и качества, за который может быть принят средний показатель
340

эффективности и качества по проектам, выполненным в предыдущем году
(ЭИКср).
ЭфСП = ЭИК - ЭИКср
За счет снижения затрат на проведение аудиторских процедур по аудиту
консолидированной финансовой отчетности предполагается, что эффект от
совмещения аудитов будет выше планового показателя. Анализ эффективности
и качества отдельных аудиторских проверок позволяет выявлять внутренние
резервы аудиторской организации для оптимизации соотношения этих важных
категорий.
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5.7. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ
НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
Круподер О.Д.
Черкаський інститут банківської справи
Університету банківської справи НБУ
Фінансовий сектор – одна з найважливіших сфер національної економіки,
де відбувається формування та розподіл фінансових ресурсів і послуг, та яка
пов’язана з діяльністю фінансових установ. Фінансовий ринок забезпечує
накопичення і розподіл інвестиційних ресурсів та надання фінансових послуг,
взаємодію надавачів і споживачів цих послуг за правилами, визначеними
законами та нормативно-правовими актами. Складовими фінансового ринку
виступають грошово-кредитний ринок, страховий ринок, ринок цінних паперів
та похідних (деривативів), ринок послуг спільного інвестування, ринок
недержавних пенсійних послуг та інші ринки фінансових послуг.
До суб’єктів ринку небанківських фінансових послуг належать такі
фінансові установи (рис. 1).
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Всі небанківські фінансові установи підлягають обов’язковому
зовнішньому аудиту. З метою удосконалення державного регулювання та
нагляду за наданням фінансових послуг, а також сприяння підвищенню рівня
прозорості та відкритості фінансової звітності учасників фінансового ринку
Нацкомфінпослуг веде реєстр аудиторів, які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ (далі - Реєстр).
Cуб’єкти ринку небанківських фінансових послуг

Страхові
компанії

Кредитні
спілки

Недержавні
пенсійні фонди

Ломбарди

Фінансові
компанії

Рис. 1. Склад суб’єктів ринку небанківських фінансових послуг
Інформація щодо кількості небанківських фінансових установ протягом
2009-2012 років наведена у табл. 1.
Таблиця 1
Кількість фінансових установ в Україні у 2009  2012 рр.
Вид фінансової установи

1
Кредитні установи - всього
в т. ч.: кредитні спілки
Страхові компанії
Ломбарди
Фінансові компанії
Недержавні пенсійні фонди
Всього

Внесено у державний реєстр на кінець року
2009
2010
2011
2012
2
3
4
5
879
746
687
708
821
679
610
617
469
456
445
414
373
416
444
473
223
221
227
312
108
101
100
94
2052
1940
1903
2001

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ [1], Реєстр –
сукупність інформації про аудиторські фірми та аудиторів, які мають право на
здійснення аудиторської діяльності відповідно до Закону України «Про
аудиторську діяльність» [2], та які можуть проводити аудиторські перевірки
небанківських фінансових установ, що надають фінансові послуги на ринках,
державне регулювання яких здійснює Нацкомфінпослуг. Внесення до даного
Реєстру підтверджується свідоцтвом, що є документом встановленого зразка і
видається на строк дії свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України. Перелік аудиторських
фірм та аудиторів, які включені до Реєстру, оприлюднюється на офіційному
веб-сайті Нацкомфінпослуг. Станом на 01.03.2014 р. у Реєстр була внесена
інформація про 126 аудиторських фірм [3].
Крім обов’язкового аудиту проведення аудиту можливе також за
ініціативою зацікавленої сторони (табл. 2).
H

H
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Таблиця 2
Нормативні вимоги щодо проведення незалежного аудиту небанківських фінансових установ (станом на 01.12.2013 р.)
Небанківські
фінансові
установи
1

Страхові компанії

Назва та реквізити нормативного
документа

Витяг з нормативного документа

2

3
Обов’язковий аудит
Ст. 8: «Проведення аудиту є обов’язковим для:
1) підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності відкритих
акціонерних товариств, підприємств - емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових
установ та інших суб’єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному
Закон України «Про аудиторську діяльність» оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету;
від 14.09.2006 р., № 140-V (із змінами)
2) перевірки фінансового стану засновників … підприємств з іноземними інвестиціями, відкритих акціонерних
товариств (крім фізичних осіб), страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих
товариств та інших фінансових посередників;
3) емітентів цінних паперів та похідних (деривативів), а також при отриманні ліцензії на здійснення професійної
діяльності на ринку цінних паперів».
Ст. 13: «…Фінансовий стан засновників (крім фізичних осіб) відкритих акціонерних товариств щодо їх спроможності
здійснити відповідні внески до статутного фонду повинен бути перевірений аудитором (аудиторською фірмою)»;
Закон
України
«Про
господарські Ст. 18: «…Достовірність та повнота річної фінансової звітності товариства повинні бути підтверджені аудитором
товариства» від 19.09.1991 р., № 1576-XII (аудиторською фірмою). Обов’язкова аудиторська перевірка річної фінансової звітності товариств з річним
(із змінами і доповненнями)
господарським оборотом менш як двісті п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на три роки».

Закон України «Про страхування» від
07.03.1996 р., № 85/96-ВР (із змінами і
доповненнями)

Закон України «Про цінні папери та
фондовий ринок» від 23.02.2006 р., № 3480IV (із змінами)
Закон України «Про режим іноземного
інвестування» від 19.03.1996 р., № 93/96ВР (із змінами і доповненнями)
Закон України «Про акціонерні
товариства» від 17.09.2008 р., № 514-VI (із
змінами)
Закон
України
«Про
відновлення
платоспроможності
боржника
або

Ст. 34: «...Достовірність та повнота річного балансу і звітності страховиків повинна бути підтверджена аудитором
(аудиторською фірмою)».
Ст. 38: «...Для одержання ліцензії страховик-резидент подає … довідки банків або висновки аудиторських фірм
(аудиторів), що підтверджують розмір сплаченого статутного фонду; довідка про фінансовий стан засновників
страховика, підтверджена аудитором (аудиторською фірмою)»;
Ст. 43: «Ліквідація, реорганізація та санація страховика … Примусова санація передбачає: … проведення комплексної
перевірки фінансово-господарської діяльності страховика, в тому числі обов’язкової аудиторської перевірки».
Ст. 30: «...Проспект емісії цінних паперів підписується керівником емітента (головою виконавчого органу), аудитором
та засвідчується печаткою емітента. Особи, що підписали проспект емісії, тим самим підтверджують достовірність
відомостей, які в ньому містяться, а аудитор - достовірність перевірених ним відомостей»;
Ст. 40: «...Річна інформація про емітента повинна містити такі відомості: … річна фінансова звітність; аудиторський
висновок».
Ст. 10: «...Усі понесені витрати та збитки іноземних інвесторів, завдані їм внаслідок дій, зазначених у статті 9 та
частині першій цієї статті, повинні бути відшкодовані на основі поточних ринкових цін та/або обґрунтованої оцінки,
підтверджених аудитором чи аудиторською фірмою».
Ст. 75: «1. Річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства підлягає обов’язковій перевірці незалежним
аудитором…».
Ініціативний аудит
Ст. 16: «…11. Господарський суд в ухвалі про порушення справи про банкрутство може зобов’язати боржника
провести аудит. Якщо у боржника немає для цього коштів, господарський суд може призначити проведення аудиту за
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визнання його банкрутом» від 22.12.2011
р., № 4212-VI (із змінами)
Закон України «Про страхування» від
07.03.1996 р., № 85/96-ВР (із змінами і
доповненнями)

рахунок кредитора (кредиторів) лише за згодою останнього (останніх). Відсутність аудиторського висновку не
перешкоджає провадженню у справі про банкрутство».
Ст. 18: «...При укладанні договору страхування страховик має право запросити у страхувальника баланс або довідку
про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою)…»;
Ст. 37: «... Уповноважений орган має право: … не частіше одного разу на рік призначати проведення за рахунок
страховика додаткової обов’язкової аудиторської перевірки з визначенням аудитора…».

Закон України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових
послуг» від 12.07.2001 р., № 2664-III (із
зм. і доп.)

Ст. 6: «Договір про надання фінансових послуг … При укладенні договору юридична або фізична особа мають право
вимагати у суб’єкта підприємницької діяльності надання балансу або довідки про фінансове становище, підтверджені
аудитором (аудиторською фірмою)».

Цивільний кодекс України від 16.01.2003
р., № 435-IV (із змінами і доповненнями)

Ст. 146: «...Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю товариства з обмеженою відповідальністю згідно з
рішенням його загальних зборів, а також в інших випадках, встановлених статутом і законом товариства, може
призначатися аудиторська перевірка … На вимогу будь-кого з учасників товариства може бути проведено аудиторську
перевірку річної фінансової звітності товариства із залученням професійного аудитора, не пов’язаного майновими
інтересами з товариством чи з його учасниками»;
Ст. 162: «...Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства, у тому числі такого, що не зобов’язане
публікувати для загального відома документи, має бути проведена у будь-який час на вимогу акціонерів, які разом
володіють не менш як десятьма відсотками акцій».

Закон
України
«Про
акціонерні
товариства» від 17.09.2008 р.,
№ 514VI (із змінами)

Ст. 75: «5. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має бути проведена на вимогу акціонера
(акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків простих акцій товариства»;
Ст. 76: «1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться ревізійною
комісією (ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії
(ревізора), за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які
(який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства.
2. Незалежно від наявності ревізійної комісії (ревізора) у товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської
діяльності акціонерного товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які
(який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства».

Закон України «Про аудиторську діяльність»
від 14.09.2006 р., № 140-V (із змінами)
Кредитні спілки

Закон України «Про кредитні спілки» від
20.12.2001 р., № 2908-III (із змінами і
доповненнями)

Обов’язковий аудит
Ст. 8: «Проведення аудиту є обов’язковим для:
1) підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності …
фінансових установ та інших суб’єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає
офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного
бюджету…».
Ст. 22: «...Достовірність і повнота річної звітності кредитної спілки повинна бути підтверджена незалежним аудитором
(аудиторською фірмою)…».
Ініціативний аудит

Закон України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових
послуг» від 12.07.2001 р., № 2664-III (із
зм. і доп.)
Недержавні пенсійні
фонди

Закон України «Про аудиторську діяльність» від

Ст. 6: «…При укладенні договору юридична або фізична особа мають право вимагати у суб'єкта підприємницької
діяльності надання балансу або довідки про фінансове становище, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою)…»
Обов’язковий аудит
Ст. 8: «Проведення аудиту є обов’язковим для:

344

14.09.2006 р., № 140-V (із змінами)

Закон України «Про недержавне пенсійне
забезпечення» від 09.07.2003 р., № 1057-IV (із
змінами і доповненнями)

Закон
України
«Про
відновлення
платоспроможності
боржника
або
визнання його банкрутом» від 22.12.2011
р., № 4212-VI (із змінами)
Закон України «Про заставу» від
02.10.1992 р., № 2654-XII (із змінами і
доповненнями)
Закон України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових
послуг» від 12.07.2001 р., № 2664-III (із
зм. і доп.)
Інші небанківські
фінансові установи
Закон України «Про аудиторську діяльність»
від 14.09.2006 р., № 140-V (із змінами)
Закон
України
«Про
господарські
товариства» від 19.09.1991 р., № 1576-XII
(із змінами і доповненнями)
Закон України «Про інститути спільного
інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)» від 15.03.2001 р., №
2299-III (із змінами і доповненнями)
Декрет Кабінету Міністрів України «Про
довірчі товариства» від 17.03.1993 р., № 23-93
(із змінами і доповненнями)

1) підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності відкритих
акціонерних товариств, підприємств - емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових
установ та інших суб’єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному
оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету;
2) перевірки фінансового стану засновників … підприємств з іноземними інвестиціями, відкритих акціонерних
товариств (крім фізичних осіб), страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих
товариств та інших фінансових посередників…».
Ст. 5: «...Планові аудиторські перевірки діяльності пенсійних фондів, адміністраторів, компаній з управління активами,
зберігачів, страхових організацій та банків, що надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення,
проводяться не рідше ніж один раз на рік … При поданні річної звітності … адміністратор і компанія з управління
активами обов'язково додають до зазначеної звітності копію аудиторського висновку встановленого зразка»;
Прикінцеві положення: «...Особи, які прийняли рішення про реорганізацію, зобов'язані розробити план реорганізації та
подати… звіти про результати фінансово-господарської діяльності за попередній фінансовий рік та на останню звітну
дату поточного року, що передувала дню подання заяви на реєстрацію, підтверджені висновком аудитора…».
Ініціативний аудит
Ст. 16: «…11. Господарський суд в ухвалі про порушення справи про банкрутство може зобов’язати боржника
провести аудит. Якщо у боржника немає для цього коштів, господарський суд може призначити проведення аудиту за
рахунок кредитора (кредиторів) лише за згодою останнього (останніх). Відсутність аудиторського висновку не
перешкоджає провадженню у справі про банкрутство».
Ст. 12: «...При укладанні договору застави за згодою сторін або на вимогу однієї із сторін може бути проведена
аудиторська перевірка достовірності та повноти балансу або фінансового стану відповідної сторони договору
застави…».
Ст. 6: «Договір про надання фінансових послуг … При укладенні договору юридична або фізична особа мають право
вимагати у суб’єкта підприємницької діяльності надання балансу або довідки про фінансове становище, підтверджені
аудитором (аудиторською фірмою)».
Обов’язковий аудит
Ст. 8: «Проведення аудиту є обов’язковим для:
1) підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності …
фінансових установ та інших суб’єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає
офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного
бюджету…».
Ст. 18: «…Достовірність та повнота річної фінансової звітності товариства повинні бути підтверджені аудитором
(аудиторською фірмою). Обов’язкова аудиторська перевірка річної фінансової звітності товариств з річним
господарським оборотом менш як двісті п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на три роки».
Ст. 5: «…З метою перевірки і підтвердження правильності річної фінансової звітності компанія з управління активами
повинна щорічно залучати аудитора (аудиторську фірму) для встановлення відповідності зазначеної звітності
результатам своєї діяльності з активами ІСІ…»;
Ст. 48: «...Зміни до проспекту емісії цінних паперів ІСІ відповідно до результатів діяльності за попередній рік
розробляються компанією з управління активами та підтверджуються зберігачем і аудитором (аудиторською
фірмою)…».
Ст. 2: «...Фінансовий стан засновників (крім фізичних осіб) довірчих товариств щодо їх спроможності здійснити
відповідні внески до статутного фонду повинен бути перевірений аудитором (аудиторською фірмою)…»;
Ст. 5: «... Достовірність та повнота річного балансу і звітності довірчих товариств повинні бути підтверджені
аудитором (аудиторською фірмою)…».
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Закон України «Про фінансово-кредитні
механізми і управління майном при
будівництві
житла
та
операціях
з
нерухомістю» від 19.06.2003 р., № 978-IV (із
змінами і доповненнями)

Ст. 43: «...Для отримання дозволу на здійснення емісії сертифікатів ФОН емітент надає такі документи: …
бухгалтерську звітність за останній звітний рік, підтверджену аудитором…».

Закон України «Про цінні папери та
фондовий ринок» від 23.02.2006 р.,
№ 3480-IV

Ст. 30: «...Проспект емісії цінних паперів підписується керівником емітента (головою виконавчого органу), аудитором
та засвідчується печаткою емітента. Особи, що підписали проспект емісії, тим самим підтверджують достовірність
відомостей, які в ньому містяться, а аудитор - достовірність перевірених ним відомостей…»;
Ст. 40: «...Річна інформація про емітента повинна містити такі відомості: … річна фінансова звітність; аудиторський
висновок…».

Закон
України
«Про
іпотечне
кредитування, операції з консолідованим
іпотечним
боргом
та
іпотечні
сертифікати» від 19.06.2003 р., № 979IV (із зм. і доп.)
Закон України «Про режим іноземного
інвестування» від 19.03.1996 р., № 93/96ВР (із змінами і доповненнями)

Ст. 47: «...Для отримання дозволу на здійснення емісії сертифікатів емітент надає такі документи: ... бухгалтерську
звітність за останній звітний рік, підтверджену аудиторським висновком…».

Ст. 10: «...Усі понесені витрати та збитки іноземних інвесторів, завдані їм внаслідок дій, зазначених у статті 9 та
частині першій цієї статті, повинні бути відшкодовані на основі поточних ринкових цін та/або обґрунтованої оцінки,
підтверджених аудитором чи аудиторською фірмою»
Ст. 75: «1. Річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства підлягає обов’язковій перевірці незалежним
Закон
України
«Про
акціонерні
аудитором. … 5. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має бути проведена на вимогу
товариства» від 17.09.2008 р., № 514-VI
акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків простих акцій товариства…».
Цивільний кодекс України
Ст. 162: «...Акціонерне товариство, яке зобов'язане відповідно до закону публікувати для загального відома
від 16.01.2003 р., № 435-IV (із змінами і документи…повинне для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності щорічно залучати
доповненнями)
аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з товариством чи з його учасниками…».
Ст. 7: «...На момент реєстрації випуску іпотечних облігацій відповідність стану та розміру їх іпотечного покриття
вимогам цього Закону та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо
даних реєстру іпотечного покриття підтверджується аудитором (аудиторською фірмою).»;
Закон України «Про іпотечні облігації» від Ст. 19: «...Протягом строку обігу структурованих іпотечних облігацій управитель зобов’язаний забезпечити регулярне
22.12.2005 р., № 3273-IV (із змінами і проведення аудиторських перевірок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру
іпотечного покриття та вимогам цього Закону…»;
доповненнями)
Ст. 22: «...Діяльність управителя з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій підлягає
аудиторській перевірці з періодичністю, вказаною у договорі про управління іпотечним покриттям, але не рідше ніж
один раз на рік…».
Ініціативний аудит
Закон України «Про фінансові послуги та
Ст. 6: «Договір про надання фінансових послуг … При укладенні договору юридична або фізична особа мають право
державне регулювання ринків фінансових
вимагати у суб’єкта підприємницької діяльності надання балансу або довідки про фінансове становище, підтверджені
послуг» від 12.07.2001 р., № 2664-III (із
аудитором (аудиторською фірмою)».
змінами і доповненнями)
Закон
України
«Про
відновлення Ст. 16: «…11. Господарський суд в ухвалі про порушення справи про банкрутство може зобов’язати боржника
платоспроможності
боржника
або провести аудит. Якщо у боржника немає для цього коштів, господарський суд може призначити проведення аудиту за
визнання його банкрутом» від 22.12.2011 рахунок кредитора (кредиторів) лише за згодою останнього (останніх). Відсутність аудиторського висновку не
р., № 4212-VI (із змінами)
перешкоджає провадженню у справі про банкрутство».
Закон України «Про заставу» від Ст. 12: «...При укладанні договору застави за згодою сторін або на вимогу однієї із сторін може бути проведена
02.10.1992 р., № 2654-XII (із змінами і аудиторська перевірка достовірності та повноти балансу або фінансового стану відповідної сторони договору
доповненнями)
застави…».
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Закон України «Про іпотечні облігації»
від 22.12.2005 р., № 3273-IV (із змінами і
доповненнями)
Закон України «Про акціонерні
товариства» від 17.09.2008 р.,
№ 514-VI

Цивільний кодекс України
від 16.01.2003 р., № 435-IV (із змінами і
доповненнями)

Ст. 13: «…Протягом строку обігу звичайних іпотечних облігацій емітент зобов'язаний за власні кошти забезпечити
проведення перевірок іпотечного покриття… Перевірки проводяться управителем або аудитором (аудиторською
фірмою)…»
Ст. 76: «1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться ревізійною
комісією (ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії
(ревізора), за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які
(який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства.
2. Незалежно від наявності ревізійної комісії (ревізора) у товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської
діяльності акціонерного товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які
(який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства».
Ст. 146: «...Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю товариства з обмеженою відповідальністю згідно з
рішенням його загальних зборів, а також в інших випадках, встановлених статутом і законом товариства, може
призначатися аудиторська перевірка … На вимогу будь-кого з учасників товариства може бути проведено аудиторську
перевірку річної фінансової звітності товариства із залученням професійного аудитора, не пов’язаного майновими
інтересами з товариством чи з його учасниками…».
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При виконанні завдань з аудиту небанківських фінансових установ
аудитор повинен:
- дотримуватися відповідних етичних вимог, що стосуються завдань з
аудиту згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів [4], Міжнародним
стандартом контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують
аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання
впевненості і супутні послуги» (далі - МСКЯ 1) та Міжнародним стандартом
аудиту 220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності»;
- здійснювати аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (далі МСА) [5].
Об’єктами незалежного аудиту небанківських фінансових установ є річна
фінансова звітність, визначена Законом України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність» [6], та річна звітність, затверджена Нацкомфінпослуг.
Відповідно до МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення
аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» (МСА 200) метою
аудиту фінансової звітності є надання аудиторові можливості висловити думку
стосовно того, чи підготовлена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах
відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності. Тобто,
наданні користувачам обґрунтованої впевненості у тому, що фінансова
звітність за усіма суттєвими аспектами відповідає встановленим критеріям.
Критерії відповідності річної фінансової звітності та річної звітності, що
подається до Нацкомфінпослуг небанківськими фінансовими установами
містяться у відповідних нормативних актах (табл. 3).
Як основу для аудиторської думки, МСА вимагають, щоб аудитор
отримав достатню впевненість у тому, що фінансова звітність в цілому не
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Достатня
(обґрунтована) впевненість – це високий, але не абсолютний рівень
впевненості. Її отримують, якщо аудитор одержав достатні та прийнятні
аудиторські докази для зменшення аудиторського ризику (тобто ризику того,
що аудитор висловить невідповідну думку, якщо фінансова звітність суттєво
викривлена) до прийнятно низького рівня.
Докази одержуються шляхом виконання процедур по суті (substantive
procedure). За МСА вони включають: тести деталей (класів операцій, залишків
на рахунках та розкриття інформації) та аналітичні процедури по суті.
Аналітичні процедури (Analytical procedures) — оцінки фінансової
інформації, зроблені на основі аналізу ймовірних взаємозв’язків між
фінансовими та нефінансовими даними, що охоплюють необхідне вивчення
ідентифікованих відхилень або взаємозв’язків, які не узгоджуються з іншою
відповідною інформацією чи значно відрізняються від очікуваних величин.
Обґрунтована впевненість досягається виконанням у повному обсязі
обов’язкових аудиторських процедур, передбачених МСА (табл. 4).
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Таблиця 3
Нормативне забезпечення критеріїв відповідності фінансової інформації небанківських
фінансових установ
Нормативні документи, які містять критерії
відповідності

Зміст достатньої (обґрунтованої) впевненості

Річна фінансова звітність
Фінансова
звітність
формувалася
з
дотриманням
загальноприйнятих
принципів:
обачності,
повного
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову висвітлення, автономності, послідовності, безперервності,
звітність в Україні», НП(С)БО, П(С)БО
нарахування й відповідності доходів і витрат, превалювання
сутності над формою, історичної (фактичної) собівартості,
єдиного грошового вимірника, періодичності
Методичні рекомендації з перевірки порівнянності Форми фінансової звітності узгоджені між собою, тобто
показників фінансової звітності, затверджені наказом показники однієї форми збігаються з показниками інших
Міністерства фінансів України від 11.04.2013 р. № 476
форм
План рахунків, Інструкція по
Показники фінансової звітності відповідають даним обліку,
застосуванню плану рахунків, НП(С)БО, П(С)БО
які відображають встановлену облікову політику
Визнання, оцінка й подання, розкриття елементів фінансової
звітності (активів, зобов'язань, капіталу, доходів і витрат)
НП(С)БО, П(С)БО
відповідає НП(С)БО, П(С)БО
Річна звітність, що подається до Нацкомфінпослуг
Порядок складання звітних даних страховиків,
Кожна складова частина річних звітних даних відповідає
затверджений розпорядженням Держфінпослуг України
Порядку складання звітних даних страховиків
від 03.02.2004 р. № 39 (із змінами і доповненнями)
Постанова КМУ «Про
затвердження напрямів
Інвестування коштів страхових резервів відповідає
інвестування галузей економіки за рахунок коштів
нормативним вимогам
страхових резервів» від 17.08.2002 р. № 1211 (із змінами)
Правила формування, обліку та розміщення страхових
резервів за видами страхування, іншими, ніж Формування, облік та розміщення страхових резервів за
страхування життя, затверджені розпорядженням видами страхування, іншими, ніж страхування життя,
Держфінпослуг України від 17.12.2004 р. № 3104 (із відповідають встановленим правилам
змінами і доповненнями)
Вимоги до рейтингів фінансової надійності (стійкості)
Рейтинги фінансової надійності (стійкості), відображені у
страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядку
річних звітних даних встановлені (розраховані) відповідно до
їх
підтвердження,
затверджені
розпорядженням
нормативних вимог
Нацкомфінпослуг України від 11.07.2013 р. № 2262
Порядок складання та подання звітності кредитними
Кожна складова частина річних звітних даних відповідає
спілками та об’єднаними кредитними спілками,
вимогам Порядку складання та подання звітності кредитними
затверджений розпорядженням Держфінпослуг України
спілками
від 25.12.2003, № 177 (із змінами і доповненнями)
Положення про порядок складання, формування та
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду
Дані форм спеціальної звітності відповідають Положенню про
звітності з недержавного пенсійного забезпечення,
складання та подання звітності
затверджене розпорядженням Держфінпослуг України від
27.10.2011 р. № 674 (із змінами)
Положення про порядок визначення чистої вартості
Дані Довідки про чисту вартість активів відповідають
активів пенсійного фонду, затверджене рішенням
Положенню про порядок визначення чистої вартості активів
Держфінпослуг України від 11.08.2004 р. № 339 (із
недержавного пенсійного фонду
змінами і доповненнями)
Порядок складання та подання звітності ломбардами до
Кожна форма звітності, що подається до Нацкомфінпослуг,
Нацкомфінпослуг,
затверджений
розпорядженням
відповідає вимогам Порядку складання та подання звітності
Держфінпослуг України від 04.11.2004 р., № 2740 (із
ломбардами
змінами і доповненнями)
Порядок надання звітності фінансовими компаніями,
Кожна форма звітності, що подається до Нацкомфінпослуг,
довірчими товариствами, а також юридичними особами відповідає вимогам Порядку надання звітності фінансовими
суб'єктами господарювання, які за своїм правовим
компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними
статусом не є фінансовими установами, але мають
особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим
визначену законами та нормативно-правовими актами
статусом не є фінансовими установами, але мають визначену
Держфінпослуг
або
Нацкомфінпослуг
можливість
законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг
надавати послуги з фінансового лізингу, затверджений
або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з
розпорядженням Держфінпослуг України від 27.01.2004
фінансового лізингу
р., № 27(із змінами і доповненнями)
Вимоги до рейтингів фінансової надійності (стійкості)
Рейтинги фінансової надійності (стійкості), відображені у
страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядку
річних звітних даних встановлені (розраховані) відповідно до
їх
підтвердження,
затверджені
розпорядженням
нормативних вимог
Нацкомфінпослуг України від 11.07.2013 р. № 2262
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Таблиця 4
Види зовнішнього обов’язкового аудиту небанківських фінансових установ
Вид аудиту
(за
об’єктом)

Найменування
документа

Мета аудиту

Надання
достатньої
(обґрунтованої)
Аудит
впевненості
у
фінансової
достовірності фінансової
звітності
звітності
Надання
достатньої
(обґрунтованої)
Аудит іншої
впевненості
у
фінансової
достовірності
річної
інформації
звітності, що подається до
Нацкомфінпослуг

Обов’язкові
аудиторські
процедури

Кодекс
етики Визначення
та
професійних бухгалтерів оцінка
ризиків
суттєвого
Міжнародні стандарти
викривлення
аудиту
інформації
Кодекс
етики Оцінка
професійних бухгалтерів ефективності
внутрішнього
Міжнародні стандарти
контролю
завдань
з
надання
Процедури по суті
впевненості

Для формулювання аудитором загальної оцінки подання фінансових
звітів необхідно оцінити відповідність обліку і розкриття кожного елемента
фінансової звітності окремо. За Міжнародними стандартами фінансової
звітності (далі - МСФЗ), до основних елементів фінансової звітності належать:
активи, зобов’язання, капітал, доходи і витрати. Перевіряючи ці елементи за
МСА, аудитор повинен зібрати достатні та відповідні аудиторські докази щодо
критеріїв фінансової звітності по кожному елементу звітності. Критерії
(твердження), відповідно до яких ці елементи повинні відображатися у
фінансовій звітності та звітних даних містяться у нормативних документах,
поданих у табл. 3. Організація аудиту небанківських фінансових установ
передбачає наступні етапи (табл. 6).
Таблиця 6
Етапи аудиту фінансової інформації небанківської фінансової установи
Етап

І. Планування

ІІ. Тестування на
відповідність
ІІІ. Тестування класів
операцій (ф. № 2),
залишків рахунків (ф.
№ 1), звітних даних
ІV. Заключний

Зміст роботи

Результат роботи
 Договір на проведення аудиту
 Стратегія аудиту
 Визначення властивого ризику та попередня
 Збір та оцінка відомостей для
оцінка ризику контролю
розуміння бізнесу клієнта
 Вибір підходу до аудиту: системно Збір та оцінка інформації про
орієнтований
(з
перевіркою
системи
систему внутрішнього контролю і
внутрішнього
контролю
клієнта)
або
бухгалтерського обліку
підтверджуючий
(безпосередньо
перевірка
фінансової звітності та звітних даних)
 Програма аудиту
 Тестування системи внутрішнього
контролю та бухгалтерського обліку  Визначення ризику контролю
(внутрішнього аудиту)
 Визначення ризику невиявлення
 Розрахунок ризику невиявлення
 Формування плану для тестів
 Визначення обсягу вибірки даних щодо
операцій і залишків рахунків
яких будуть виконані процедури по суті
 Виконання процедур по суті щодо
 Аудиторські докази, отримані в результаті
вибіркової
сукупності
даних
процедур по суті
фінансової звітності та звітних даних
 Узагальнення та оцінка отриманих  Сформована думка, оформлена у вигляді
аудиторських доказів
аудиторського висновку відповідного виду
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Таблиця 5
Елементи аудиторського процесу за МСА
№
з\п

1

Елементи процесу аудиту

Зміст

Отримання
розуміння
предмету перевірки та
інших обставин завдання

Отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин
завдання є основною частиною планування та виконання
завдання з надання впевненості. Аудитору слід: оцінювати
відповідність предмета перевірки, оцінювати прийнятність
критеріїв для оцінки чи виміру предмету перевірки, розглядати
суттєвість та ризик завдання з надання впевненості при
плануванні та виконанні такого завдання, зменшувати ризик
до прийнятно низького рівня за обставин завдання

Порядок дій аудитора

Найменування МСА

Отримати розуміння умов домовленості про аудиторську перевірку

МСА 210 «Узгодження умов виконання
завдань з аудиту»

Виконати процедури щодо продовження співпраці з клієнтом та
виконання конкретного завдання з аудиту, або щодо прийняття
нового клієнта та конкретного завдання з аудиту
Оцінити відповідність вимогам етики, в тому числі незалежності
Виявлення і оцінка ризиків під час прийняття нового клієнта, або
рішення щодо продовження співпраці з клієнтом

2

Оцінка ризиків на основі
розуміння
предмету
перевірки

Аудитор на основі розуміння предмету перевірки та інших
обставин завдання проводить оцінку ризиків щодо суттєвого
викривлення інформації про предмет перевірки. Ідентифікація
та оцінка ризиків здійснюється аудитором на всіх етапах
процесу виконання завдання

Вивчення суб’єкта господарювання з метою розуміння його
діяльності, середовища, включаючи внутрішній контроль суб’єкта
Обговорення з членами аудиторської групи із завдання
Вивчення, оцінки та тестування системи внутрішнього контролю
та інформаційної системи
Виявлення і оцінка ризиків під час виконання аудиторських
процедур та на завершальному етапі аудиту
Обговорення з членами аудиторської групи із завдання

3

Дії у відповідь на оцінені
ризики

Аудитор розробляє загальні дії у відповідь, а також визначає
характер, час і обсяг подальших процедур

4

Виконання подальших
процедур

Аудитор визначає чіткий зв'язок між характером, часом та
обсягом подальших аудиторських процедур та оцінкою
ризиків

5

Оцінка достатності та
прийнятності доказів

Аудитору слід зробити висновок, чи були отримані достатні та
прийнятні аудиторські докази для зменшення ризику суттєвого
викривлення у фінансових звітах до прийнятно низького
ризику

МСА 220 «Контроль якості аудиту
фінансової звітності»

Розробка загального плану аудиту (стратегії)
Розробка детального плану аудиту (програми)
Вибір відповідних аудиторських процедур в ході проведення
аудиту та на завершальному етапі аудиту
Під час подальших аудиторських процедур аудитор розглядає такі
питання: ймовірність того, що відбудеться суттєве викривлення;
характеристики класу операцій, залишку на рахунку або розкриття
відповідної інформації; характер конкретних заходів контролю, які
використовує суб'єкт господарювання і, зокрема, є вони ручними
чи автоматизованими; чи очікує аудитор отримати аудиторські
докази, аби визначити ефективність процедур контролю суб'єкта
господарювання в запобіганні, виявленні або виправленні суттєвих
викривлень
Перед завершенням аудиту (наданням аудиторського звіту)
керівнику із завдання слід розглянути питання про правильність
оцінки ризиків, переконатися в тому, що всі необхідні процедури
для зниження ризиків були проведені, аудиторські докази зібрані,
результати процедур правильно оцінені, аудиторський висновок
ґрунтується на результатах проведених процедур
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МСА 220
МСА 240 «Відповідальність аудитора,
що стосується шахрайства, при аудиті
фінансової звітності»
МСА 315 « Ідентифікація та оцінка
ризиків суттєвих викривлень через
розуміння суб’єкта господарювання і
його середовища»
МСА 320 «Суттєвість при плануванні та
проведенні аудиту»

МСА 300 « Планування аудиту
фінансової звітності»
МСА 315
МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на
оцінені ризики»
МСА 315 « Ідентифікація та оцінка
ризиків суттєвих викривлень через
розуміння суб’єкта господарювання і
його середовища»
МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на
оцінені ризики»
МСА 520 « Аналітичні процедури»

МСА 500 «Аудиторські докази»

Аудиторський процес за МСА пов'язаний з ризиком, є системним
процесом виконання завдання з надання достатньої (обґрунтованої)
впевненості, який включає декілька невід’ємних елементів (табл. 5).
Оскільки кожна аудиторська перевірка обмежена в часі, аудитору завжди
важливо чітко визначити її мету, безпомилково вибрати об’єкти, що будуть
досліджуватися, грамотно спланувати свої дії, застосувати ефективні
аудиторські процедури і зібрати необхідні докази для формування об’єктивного
висновку. Для успішної реалізації мети конкретної аудиторської перевірки
необхідно, щоб послідовно виконувались основні етапи проведення аудиту.
Розглянемо у загальному вигляді зміст роботи за етапами аудиту.
Розуміння бізнесу клієнта вимагає отримання аудитором розуміння таких
аспектів:
- нормативна база, конкуренти, політичний вплив тощо;
- структура і розмір небанківської фінансової установи, склад і досвід
управлінського персоналу, обрана облікова політика, система управління;
- цілі, стратегія та ризики бізнесу, які можуть призвести або спонукати до
суттєвого викривлення звітності;
- оцінка результатів діяльності та їх відповідність поставленим перед
небанківською фінансовою установою цілям.
Дослідження середовища діяльності небанківської фінансової установи
дають аудитору необхідні докази для визначення властивого ризику.
Для оцінки властивого ризику застосовують також спеціальні анкети. У
таких анкетах, які розробляє сам аудитор, окреслено коло найважливіших
питань, давши відповіді на які, аудитор зможе оцінити вплив зовнішніх та
внутрішніх факторів на формування показників звітності.
Для тестування (виконання процедури по суті) вибіркової сукупності
даних пропонується застосування методик «зверху-вниз» та «знизу вверх»
[7, с. 86-87], доповнених взаємозв’язками для співставлення даних річної
фінансової звітності з даними річної звітності, що подається до
Нацкомфінпослуг небанківськими фінансовими установами (рис. 2).
Дані методики можна застосовувати незалежно від обраного підходу до
аудиту – системно-орієнтованого (з тестуванням системи внутрішнього
контролю небанківської фінансової установи) чи підтверджуючого
(безпосередньо перевірка фінансової інформації). Методика «зверху-вниз»
дозволяє аудитору припинити виконання процедури по суті на будь-якому
етапі, якщо зібрані аудиторські докази виявляться достатніми та відповідними
для висловлення думки. Така ситуація може мати місце при низьких значеннях
властивого ризику та ризику контролю. Методика «знизу-вверх» передбачає
виконання процедури по суті суцільним методом, оскільки достатні та
відповідні аудиторські докази можна отримати лише на завершальному етапі
процедури по суті – співставлення фактично отриманих даних із звітними. Вона
застосовується при високих значеннях властивого ризику та ризику контролю.
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Головна книга
(сальдова
відомість)

Звітні дані фінансових компаній

Інформація про
діяльність ФОН
Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових
послуг за договорами позики (кредиту)

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових
послуг за договорами поруки
Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових
послуг за договорами гарантії

Синтетичний
обліковий
регістр

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових
послуг за договорами фінансового лізингу

Інформація про
клірингову установу

Звіт про склад активів і
пасивів ломбарду

Звіт про діяльність
ломбарду

Звітні дані про склад
активів та пасивів
кредитної спілки

НПФ-5 «Звітні дані про реалізацію пенсійної
схеми»
НПФ-2 «Звіт про склад, структуру та чисту
вартість активів
недержавного пенсійного фонду»
НПФ-3 «Звіт про зміну чистої вартості пенсійних
активів недержавного пенсійного фонду»
НПФ-7 «Звітні дані про учасників недержавного
пенсійного фонду за віковою категорією»

Аналітичний
обліковий
регістр

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових
послуг за договорами факторингу
Довідка про обсяг та кількість укладених та
виконаних договорів з надання фінансових послуг

НПФ-4 «Звітні дані персоніфікованого обліку
учасників недержавного пенсійного фонду»

НПФ-6 «Звітні дані про результати діяльності
корпоративних і професійних недержавних
пенсійних фондів»
НПФ-9 «Звіт про виконані договори, що були
укладені за цінними паперами українських
емітентів, які входять до складу активів
недержавного пенсійного фонду»

Первинні
документи

Умовні позначення:
- напрям виконання процедури по суті;

НПФ-8 «Звіт про склад
та структуру активів
недержавного
пенсійного фонду»

- співставлення даних

НПФ-10 «Інформація
щодо зміни чистої
вартості одиниці
пенсійних внесків»

Рис. 2. Схема тестування вибіркової сукупності даних небанківських фінансових установ за методиками «зверху-вниз» та «знизу-вверх»
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Звітні дані недержавних пенсійних фондів

Інформація про
діяльність ФКА

Звітні дані про доходи
та витрати кредитної
спілки

Стаття Балансу
(Звіту про
фінансові
результати)

Звітні дані про
фінансову діяльність
кредитної спілки

Звітні дані про
залучені кошти від
юридичних осіб

Звітні дані про
кредитну діяльність
кредитної спілки

Інформація про
діяльність ФФБ

Інформація про платіжну

Звітні дані
ломбардів

Звітні дані кредитних спілок
Розрахунок необхідної
суми резерву покриття
втрат від неповернених
кредитів кредитної
спілки

Звіт про доходи та витрати
страховика

Пояснювальна записка до
звітних даних

Звіт про страхові платежі та
виплати за структурними
підрозділами страховика

Звітні дані страхових
компаній

На завершальному етапі аудиту небанківської фінансової установи
необхідно узагальнити дані про відхилення, провести їх аналіз з точки зору
прийнятого рівня суттєвості.
Інформація про складання аудиторських висновків (звітів), які подаються
до Нацкомфінпослуг при розкритті інформації фінансовими установами
викладена у повідомлення регулятора щодо запровадження міжнародних
стандартів складання аудиторських висновків (звітів) [8].
Аудиторський висновок (звіт), що подається небанківськими
фінансовими установами разом із відповідними звітами до Нацкомфінпослуг,
складається згідно з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність»,
МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності»
та МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора».
Відповідно до МСА 700 аудиторський висновок (звіт) включає розділ під
заголовком «Висловлення думки». У цьому розділі у разі висловлення
немодифікованої думки щодо фінансової звітності, складеної відповідно до
концептуальної основи достовірного подання, зазначається, що фінансова
звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах (або надає достовірну
та справедливу) інформацію про фінансовий стан компанії (назва компанії)
станом на 31 грудня 20.... року, її фінансові результати і рух грошових коштів
за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності або до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, в залежності від того, які стандарти застосовує
фінансова компанія при складенні фінансової звітності.
У разі якщо застосовна концептуальна основа фінансової звітності
охоплює стандарти фінансової звітності та правові чи регуляторні вимоги,
зазначається, що фінансова звітність відображена достовірно, в усіх суттєвих
аспектах (або надає достовірну та справедливу інформацію відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності і вимог відповідного
регуляторного акта (назва акта).
Відповідно до МСА 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових
оцінок за справедливою вартістю, та пов'язані з ними розкриття інформації»
аудитор повинен отримати достатні та прийнятні аудиторські докази про те, що
розкриття у фінансовій звітності інформації, пов'язаної з обліковими оцінками,
відповідає вимогам застосованої концептуальної основи фінансової звітності та
повинен оцінити достатність розкриття інформації про невизначеність
попереднього оцінювання у фінансовій звітності у контексті застосовної
концептуальної основи фінансової звітності щодо облікових оцінок, які
призводять до значних ризиків.
У разі якщо аудитор на основі отриманих аудиторських доказів доходить
висновку, що фінансова звітність у цілому містить суттєві викривлення або
якщо немає можливості отримати достатні і прийнятні аудиторські докази, щоб
дійти висновку, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвих
викривлень, висловлюється модифікована думка відповідно до МСА 705.
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5.8. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА К
ОЦЕНКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ТРАНСФОРМИРОВАННОЙ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТИИ С
МСФО
Наплёкова Т.К.
доцент кафедры экономики и финансов
Филиал Кузбасского государственного технического университета
имени Т.Ф. Горбачёва в г. Новокузнецке, Россия
5.8.1. Внешний и внутренний
бухгалтерской (финансовой) отчетности

аудит

оценки

достоверности

Современный бухгалтерский учет в РФ организуется на основе
Федерального закона «О бухгалтерском учете» [1], который вступил в силу 01
января 2013г.
В соответствии с данным законом «бухгалтерский учет – формирование
документированной систематизированной информации об объектах в
соответствии с требованиями законодательства и составление на ее основе
бухгалтерской (финансовой) отчетности». Таким образом, на законодательном
уровне определен ориентир бухгалтерского учета на достоверное составление и
представление бухгалтерской (финансовой) отчетности. В соответствии со
статьей 3 ФЗ «О бухгалтерском учете» [1], «Бухгалтерская (финансовая)
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отчетность – информация о финансовом положении экономического субъекта
на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении
денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с
требованиями законодательства».
Согласно статье 13 ФЗ «О бухгалтерском учете» [1], бухгалтерская
(финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о
финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату,
финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за
отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия
экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна
составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского
учета, а также информации, определяемой законодательством.
Так же, в статье 19 ФЗ «О бухгалтерском учете» [1], говорится о том, что
экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний
контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Кроме того, если его
отчетность подлежит обязательному аудиту, то экономический субъект обязан
организовать и осуществить внутренний контроль ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В соответствии со статьей 5 Федерального Закона «Об аудиторской
деятельности» [2], большинство организаций обязаны проходить ежегодную
аудиторскую проверку, подтверждая достоверность своей бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Сущность и цель внешнего аудита вытекает из
определения «Аудит». «Аудит – независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о
достоверности такой отчетности». Получается, что внешний аудитор должен
оценить
достоверность
составленной
аудируемым
лицом
годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также подтвердить достоверность
предпосылок составления отчетности. При этом, в соответствии с
законодательством, внешний аудитор не обязан выявлять недобросовестные
цели составителей отчетности если правила составления отчетности формально
соблюдены. Эту задачу может решать внутренний аудитор.
Таким образом, руководитель экономического субъекта обязан
организовать контрольные процедуры подтверждения законности и
достоверности совершаемых хозяйственных операций, фактов хозяйственной
жизни, изменений, происходящих с объектами бухгалтерского учета.
Фактически, внутренний аудит (внутренний контроль) всегда рассматривался
как составная часть аудита в интересах собственников, поэтому именно они
должны определять потребность во внутреннем аудите и основу его построения
в организации. Необходимость во внутреннем контроле (внутреннем аудите)
возникает в связи с тем, что руководство крупных компаний не занимается
повседневным контролем финансово-хозяйственных операций компании.
Внутренний контроль как раз обеспечивает руководство информацией о
деятельности компании через представляемые аудиторские отчеты, тем самым
не только контролируя текущую деятельность, но и подтверждая достоверность
результатов работы специалистов компании. Внутренний аудит необходим для
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предотвращения потери ресурсов, сохранения имущества и осуществления
необходимых изменений внутри организации.
Одной из основных проблем внутреннего аудита является отсутствие
законодательной базы в России. Не смотря на наличие Института внутренних
аудиторов в России (создан в 2000г.), учебников и учебных пособий по
внутреннему аудиту, вся теория и практика внутреннего аудита основывается
на Международных профессиональных стандартах внутреннего аудита, в
частности основным является стандарт 2100 «Сущность работы внутреннего
аудита». Данная проблема дополняется отсутствием методического
обеспечения внутреннего аудита. Сейчас оно также основывается на
международных стандартах.
Сущность работы внутреннего аудита определяется международным
Институтом внутренних аудиторов (ИВА) как: «Систематизированный и
последовательный подход к проведению оценки адекватности и
совершенствованию эффективности процессов корпоративного управления,
управления рисками и контроля при осуществлении контроля качества в ходе
выполнения возложенных на внутренний аудит обязанностей».
Роль внутреннего аудита заключается в оценке адекватности и
повышении эффективности процессов корпоративного управления, управления
рисками и контроля. Внутренний аудит необходим для собственников
компании, которые хотят иметь достаточные гарантии, что их цели могут
достигаться, а текущие задачи могут решаться эффективно и экономично. Это
реализуется следующим образом: высшее руководство устанавливает цели и
задачи компании, планирует и разрабатывает процессы, руководит данными
процессами, а внутренний аудит проводит оценку и способствует
совершенствованию данных процессов. В связи с этим, работа, которую
выполняет подразделение внутреннего аудита, является весьма разнообразной
и охватывает все сферы деятельности компании. Таким образом, основное
предназначение внутреннего аудита можно свести к следующему: проводить
оценку и способствовать совершенствованию процессов происходящих в
компании используя систематизированный и последовательный подход.
Внутренний аудит приносит пользу организации (ее заинтересованным
лицам), когда он предоставляет объективные и компетентные гарантии и
способствует повышению эффективности и результативности процессов
управления рисками, контроля и корпоративного управления 6 .
Внутренний аудит должен давать оценку и соответствующие
рекомендации
по
совершенствованию
корпоративного
управления
применительно к следующим задачам:
1.
Популяризация этических норм и ценностей внутри организации;
2.
Обеспечение эффективного управления деятельностью организации
и ответственного отношения к работе;
F

6

F

из словаря терминов Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита, термин
«приносить пользу», сайт http://www.iia-ru.ru
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3.
Передача соответствующей информации по вопросам рисков и
контроля внутри организации;
4.
Координация деятельности и обмен информацией между Советом,
внешними и внутренними аудиторами и исполнительным руководством
организации 7 .
Внутренний аудит должен оценивать риски, связанные с корпоративным
управлением,
операционной
деятельностью
организации
и
ее
информационными системами, в части:
1.
Достижения стратегических целей организации;
2.
Достоверности и целостности информации о финансовохозяйственной деятельности;
3.
Эффективности и результативности деятельности и программ;
4.
Сохранности активов;
5.
Соответствия требования законов, нормативных актов, политики,
процедур и договорных обязательств 8 .
Внутренний аудит должен помогать организации в поддержании
эффективной системы внутреннего контроля, оценивая ее эффективность и
результативность и содействуя постоянному совершенствованию системы 9 .
Принципиальные различия между внешним и внутренним аудитом
отражены в табл. 1.
Таблица 1
Различия между внешним и внутренним аудитом
F

F

F

F

F

Внешний аудит
- проводится аудиторскими организациями или
индивидуальными аудиторами (независимым подрядчиком
по отношению к аудируемому лицу);
- ориентирован на пользователей финансовой отчетности,
которым необходима достоверная финансовая информация
о деятельности аудируемого лица;
- ориентирован на подтверждение достоверности оценки
показателей финансовой отчетности (фактов
хозяйственной жизни, правильности их интерпретации и
оценки);
- независим от заказчика аудита (критерии независимости
определены законодательно);
- заинтересован в выявлении существенных ошибок,
оценке эффективности системы внутреннего контроля
организации;
-периодически проверяет деятельность организации
(учетные и отчетные документы).

7

F

Внутренний аудит
- проводится сотрудниками организации;
- ориентирован на потребности организации, на
оптимизацию бизнес-процессов;
- независим от проверяемой деятельности, но
основная цель – это оптимизация и
эффективность функционирования всех
структурных подразделений организации;
-ориентирован на предотвращение и быстрое
выявление мошенничества и ошибок,
своевременное исправление выявленных
нарушений;
-постоянно проверяет деятельность организации
(учетные и отчетные документы).

HU

Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита, стандарт 2110 «Корпоративное
управление», сайт http://www.iia-ru.ru
8
Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита, стандарт 2120 «Управление
рисками», сайт http://www.iia-ru.ru
9
(Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита, стандарт 2130 «Контроль», сайт
http://www.iia-ru.ru
U
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Внутренний аудит в отличие от внешнего аудита охватывает не только
бухгалтерские и налоговые аспекты, но также управленческие. «Внутренний
аудит является деятельностью по предоставлению независимых и объективных
гарантий и консультаций, направленных на совершенствование деятельности
организации. Внутренний аудит помогает организации достичь поставленных
целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и
повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и
корпоративного управления» 10 .
По данным проведенного исследования компанией «КПМГ» внутренний
аудит в российских компаниях проходит определенный этап становления и
развития: в большинстве организаций возраст подразделений по внутреннему
аудиту составляет более пяти лет, а в каждой третьей компании – от одного
года до пяти. Вместе с тем по-прежнему существует определенное смешение
понятий и функций внутреннего аудита и внутреннего контроля. Согласно
результатам опроса, в 20% компаний подразделение, осуществляющее
функцию внутреннего аудита, называется подразделением внутреннего
контроля. И, наоборот, в 60% компаний функции внутреннего контроля
осуществляют подразделения внутреннего аудита.
Тем не менее, в последнее время эти функции стали постепенно
разделяться. Так, в 7% компаний из числа участвующих в исследовании эти
функции разделены и существуют параллельно. Все чаще ответственность за
эти функции распределяется между разными представителями высшего
руководства. Так, подразделения внутреннего контроля подчиняются
исполнительному руководству компаний, а подразделения внутреннего аудита
в большинстве случаев функционально или полностью подчиняются совету
директоров/комитету по аудиту, а в дочерних компаниях и руководителю
подразделения внутреннего аудита управляющей компании. Практически все
компании включают в объем работ подразделения внутреннего аудита
проверки операционной деятельности организации, а также соответствие
различным нормативным требованиям и сохранности активов. Достоверность
финансовой отчетности и эффективность операционной деятельности
компании стали основными сферами, в которых объем работ внутренних
аудиторов увеличился по сравнению с предыдущими периодами.
При определении наиболее важных областей деятельности были
выделены:
 разработка рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего
контроля;
 мониторинг процесса устранения недостатков системы внутреннего
контроля;
 оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля.
Это еще раз подтверждает, что компании смещают акцент на проведение
операционных проверок, а также на совершенствование системы внутреннего
контроля по результатам проверки внутреннего аудита.
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Основные сферы, где объем работ внутренних аудиторов увеличился, –
это достоверность финансовой отчетности и эффективность операционной
деятельности компании 11 .
Процесс организации и проведения аудита (как внутреннего, так и
внешнего) сводится к подтверждению показателей, представленных в
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Следовательно, аудитор должен
оценить предпосылки составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, в
частности, на это есть указания и в Федеральных стандартах аудиторской
деятельности. В России под «предпосылками составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности» понимается процесс ведения учета, формирования
сводных учетных регистров. Поэтому необходимо понимать взаимосвязь
показателей отчетности и данных учета. Процесс аудита основывается на
соблюдении правил ведения учета, которые схематично можно представить
следующим образом на рисунке 1.
F

Первичный
документ
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Синтетические
учетные
регистры

Аналитические
учетные
регистры

Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность

Рис. 1. Последовательность процедур учета и формирования отчетности
Аудитор может проводить проверку в последовательности, отраженной
на рис. 1, однако процесс поведения аудиторской проверки может происходить
и в обратном направлении, что, как правило, более эффективно, т.к. аудитор
проводит проверку по обратному пути, чем осуществляет учетный процесс
бухгалтер. Такой подход основывается на сущности аудиторской проверки, а
именно подтверждения показателя, представленного в отчетности (рис. 2).
Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность

Аналитические
учетные
регистры

Синтетические
учетные
регистры

Первичный
документ

Рис. 2. Последовательность проведения контрольных процедур аудитором
Рассмотрим последовательность действий внешним аудитором:
1.
Обзорная проверка финансовой отчетности;
2.
Экспресс-анализ;
3.
Выявление рискованных участков;
4.
Определение существенности рискованных участков;
5.
Оценка аудиторского риска;
6.
Планирование аудиторской проверки;
11
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7.
Определение аналитических процедур;
8.
Проведение проверки (сбор и накопление аудиторских
доказательств);
9.
Оценка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности;
10.
Аудиторское заключение.
Данная последовательность действий определяется целью внешнего
аудита, у внутреннего аудита совершенно иные приоритеты. Основным для
внутреннего аудитора являются текущие операции, бизнес-процессы. В целом,
несвоевременная подготовка информации, необходимой аудиторам, или ее
недостаточное качество может потребовать дополнительных трудозатрат и
временных ресурсов на ее подготовку. Для того чтобы проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности компании проходила оперативно, необходимо
координировать работу всех служб в компании на время работы с внешними
аудиторами. Для оптимизации процесса проверки необходимо:

назначить лицо, ответственное за проведение проверки;

определить круг сотрудников, которые будут принимать участие в
проверке;

провести инструктаж с сотрудниками по вопросам взаимодействия
с аудиторами;

и другие.
Таким образом, роль внутреннего аудита во взаимодействии с внешним
аудитором сводится к следующему:
1.
Внутренний аудитор обменивается информацией с внешним
аудитором о значительных рисках и надежности систем внутреннего контроля;
2.
Внутренний
аудитор
выполняет
мониторинг
внедрения
рекомендаций внешнего аудитора по результатам аудита финансовой
отчетности;
3.
Возможность снижения затрат на проведение внешнего аудита.
От эффективной работы внутренних аудиторов зависит эффективность и
быстрота работы внешних аудиторов. Работа внутреннего и внешнего аудитора
усложняется, если компания составляет консолидированную отчетность.
5.8.2. Аудит трансформированной консолидированной бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствии с МСФО
Главной особенностью проверки отчетности по МСФО является выбор
процедур проверки. Процедуры проведения аудита зависят от того, каким
образом составлена отчетность по международным стандартам. Тут возможны
два варианта:

отчетность по международным стандартам составляется на
основании данных параллельного учета по МСФО. В этом случае, аудиторам
необходимо провести аудит учета по международным правилам;

отчетность по международным стандартам составляется на
основании сведений, полученных путем трансформации российской отчетности
в отчетность по МСФО. В этом случае, аудиторам необходимо провести аудит
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правильности ведения бухгалтерского учета, проверить достоверность
отчетности по РСБУ, а затем осуществить аудит процедур по трансформации
отчетности.
Первый вариант упрощает работу аудиторов, второй вариант упрощает
работу аудируемой организации. Однако наиболее распространенным в России
является именно трансформация отчетности (рис. 3).
При подготовке к аудиторской проверке отчетности по МСФО в первую
очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов. При этом
следует иметь в виду, как правило, аудиторам в начале проверки необходимо
запросить следующие документы:

учредительные документы (Устав, лицензии, свидетельство о
регистрации и постановке на учет, коды статистики и т.п.);

акты налоговых проверок;

акты сверок с налоговыми органами по начислению и уплате
налогов и сборов;

акты сверок с внебюджетными фондами по начислению и уплате
тарифов;

документацию, на основании которой можно проанализировать
структуру предприятия;

учетную политику по бухгалтерскому учету, налоговому учету и по
МСФО;

график документооборота;

рабочий план счетов по РСБУ и МСФО;

оборотно-сальдовую ведомость по всем счетам;

бухгалтерскую (финансовую) отчетность (полный состав форм, в
том числе пояснения и примечания к ним) по РБСУ и МСФО;

материалы по инвентаризации;

типовые договоры с поставщиками и покупателями;

прочие документы.
К факторам, затрудняющим проведение проверки отчетности по МСФО
можно отнести:
 наличие существенных ошибок, допущенных вследствие недостаточной
квалификации специалистов и опыта работ по составлению отчетности по
МСФО;
 отсутствие системы контроля качества отчетности со стороны
менеджмента компании;
 отсутствие механизма обобщения опыта применения МСФО, а именно
методических рекомендаций;
 недостаточный уровень автоматизации учета по международным
стандартам.
При ведении параллельного учета по МСФО и значительном объеме
деятельности компании (большом количестве хозяйственных операций)
уровень автоматизации имеет большое значение.
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Бухгалтерская (финансовая)
отчетность по РСБУ

Финансовая отчетность по МСФО

Ведение
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МСФО
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Трансформация
отчетности в
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Рис. 3. Приоритеты внутреннего и внешнего аудита при проведении проверки
Перечислим основные требования, которым должно удовлетворять
программно обеспечение:

мультивалютность - основное функциональное требование к
системе, которое необходимо для автоматизации учета. Мультивалютность
заключается в способности отражать каждую операцию в валюте, в которой она
осуществлена, национальной валюте (функциональной валюте) и валюте
отчетности. Тогда при вводе и разнесении операций в системе будет
происходить автоматический пересчет в функциональную валюту и в валюту
отчетности согласно установленным курсам пересчета. Это условие является
необходимым для параллельного учета по МСФО;

наличие механизма ведения учета по историческому курсу в
функциональной валюте. Это особенно важно для основных средств, НМА и
материальных запасов;

возможность переоценки активов и пассивов. Это необходимо при
переоценках в операционной валюте текущих активов и пассивов (поставщики,
клиенты, денежные средства и т.д.);

наличие механизма трансляции – процесса передачи сводной
информации из базы данных одной компании в базу данных другой.
Трансляция необходима при организации учета по международным стандартам
в отдельной базе данных, а также при консолидации учетных данных разных
компаний (филиалов), ведущих деятельность в разных валютах;

наличие механизма автоматического распределения сумм по
субсчетам и аналитикам сводной отчетности .
363

Рассмотрим основные процедуры аудита консолидированной отчетности
в соответствии с МСФО. В научной литературе и диссертационных
исследованиях в основном уделяется внимание процессу составления и
процессу трансформации российской отчетности в соответствии с МСФО.
В соответствии с ФЗ «О консолидированной отчетности» [2]. Годовая
консолидированная отчетность должна быть составлена и представлена
заинтересованным пользователям не позднее 120 дней после окончания года, за
который составлена данная отчетность.
При проведении аудита годовой консолидированной отчетности, важное
значение имеют следующие факторы, так как они влияют на сроки составления
отчетности и, следовательно, сроки проведения аудита:
1)
количество организаций, входящих в финансовую группу, по
которой составляется единая консолидированная отчетность;
2)
определение контроля взаимосвязанных организаций для
формирования единой консолидированной отчетности финансовой группы;
3)
наличие в финансовой группе материнских компаний, которые
также составляют консолидированную отчетность;
4)
различные учетные политики либо учетные процедуры и различия в
годовых формах отчетности финансовой группы;
5)
наличие в финансовой группе зарубежных компаний;
6)
наличие в финансовой группе организаций, находящихся на
упрощенной системе учета и отчетности;
7)
и др.
Кроме того, для аудита важным является факт проведения первичного
или последующего аудита, а также географическое расположение
взаимосвязанных организаций финансовой группы, поскольку может
потребоваться использование результатов работы других аудиторов.
Одной из проблем, мы видим, отсутствие рекомендуемых рабочих
документов для проведения аудита российской консолидированной отчетности
и консолидированной отчетности в соответствии с МСФО. Причем
законодательно оба вида отчетности подлежать обязательному аудиту, а
система внутреннего аудита (контроля) должна подтвердить их достоверность.
Сама по себе консолидированная отчетность является сложной,
многоуровневой, аудитору необходимо разложить «всё по полочкам» начиная
от первичной документации хозяйственных операций, и заканчивая
подтверждением достоверности консолидированной отчетности по российским
правилам и в формате МСФО.
Попробуем систематизировать контрольные процедуры процесса оценки
достоверности трансформированной консолидированной бухгалтерской
(финансовой) отчетности:
1.
Определение параметров финансовой группы для составления
единой отчетности.
Для этого определяем состав компаний, их роль в финансовой группе
(материнская, дочерняя, зависимая (ассоциированная) организации) и наличие
контроля. Кроме того, определяем связанные стороны финансовой группы (из
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этого же состава и дополнительно). Аудитору необходимо провести процедуры
по подтверждению обоснованности включения данных организаций в
финансовую группу, составляющую единую консолидированную отчетность,
причем как в соответствии с российскими правилами, так и в соответствии с
международными. Аудитор должен выявить наличие единоличного контроля,
совместного контроля, значительного влияния. При консолидации отчетности в
соответствии с МСФО важным критерием является наличие контроля для
формирования единой консолидированной отчетности. Основной подход
определения контроля сводится к наличию процентного соотношения доли в
уставном капитале дочерней организации, так как консолидированная
финансовая отчетность по МСФО – это «финансовая отчетность группы, в
которой активы, обязательства, капитал, доход, расходы и денежные потоки
материнского предприятия и его дочерних предприятий представляются как
финансовая отчетность единого хозяйствующего субъекта» 12 .
В РФ до 01 января 2013 года консолидировалась и отчетность зависимых
(ассоциированных) организаций, начиная с 01 января 2013 года отчетность
зависимых обществ не консолидируется в единую отчетность хозяйствующего
субъекта за исключением организаций, ценные бумаги которых допущены к
обращению на торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на
рынке ценных бумаг и которые составляют консолидированную отчетность по
иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам, а также
организации, облигации которых допущены к обращению на торгах фондовых
бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Для них
срок продлен до 01 января 2016 года.
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Рис. 4. Определение зависимости компании по отношению к материнской для
консолидации отчетности
Дочерняя организация при отсутствии контроля не включается в
консолидацию, доходы и расходы, связанные с ее функционированием (как и
по ассоциированным организациям) отражаются отдельными статьями в отчете
о прибылях и убытках и прочем совокупном результате (отчете о финансовых
результатах).
Отличительной особенностью консолидированного баланса (отчета о
финансовом положении) является выделение неконтролирующей доли.
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В соответствии с законом «О консолидированной отчетности» [2], в
России консолидированная отчетность составляется по российским правилам, а
затем трансформируется в соответствии с требованиями МСФО, следовательно,
аудиторам необходимо проверить сначала российскую, а затем международную
отчетность.
Аудитор применяет такие способы получения доказательств как опрос
руководящего состава компании, обзорная проверка финансовой отчетности, в
частности российского отчета о финансовых результатах, где могут быть
отражены «доходы от участия в других организациях», а в международном
отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе – отдельная статья
«доля предприятия в прибыли или убытке ассоциированных и совместных
предприятий, учитываемых по методу долевого участия», «затраты по
финансированию». Затраты по финансированию предусматривают вложения в
независимые и ассоциированные компании, совместные предприятия.
Российский отчет о финансовых результатах и международный отчет
едины, как для индивидуальной отчетности, так и для консолидированной,
однако МСФО предусматривает возможность аудитору увидеть наличие
ассоциированных (зависимых) компаний. Пункт 81В МСФО (IAS) 1 гласит
«Помимо разделов прибыли или убытка и прочего совокупного дохода
предприятие должно представлять следующие статьи как распределение
прибыли или убытка и прочего совокупного дохода за период:
а) прибыль или убыток за период, относящийся к: неконтролирующей
доле и владельцам материнского предприятия;
b) совокупный доход за период, относящийся к: неконтролирующей доле
и владельцам материнского предприятия».
Таким образом, при составлении консолидированной отчетности
выделяется в консолидированном отчете о прибылях или убытках доля,
принадлежащая и не принадлежащая финансовой группе по дочерним
организациям. Для аудитора, это является ориентиром проверки наличия
связанных сторон. Кроме того, МСФО (IAS) 1 разрешает представлять
дополнительные статьи для понимания финансовых результатов предприятия
заинтересованными пользователями. «Поскольку воздействия различных видов
деятельности предприятия, его операций и других событий различаются с
точки зрения периодичности, потенциала получения прибыли или убытка и
прогнозируемости, раскрытие информации о компонентах финансовых
результатов помогает пользователям понять полученные финансовые
результаты и прогнозировать будущие результаты. Предприятие включает
дополнительные статьи в отчет(ы), представляющий (ие) прибыль или убыток и
прочий совокупный доход, и корректирует используемые наименования и
порядок представления статей, если это необходимо для пояснения элементов
финансовых результатов. Предприятие рассматривает факторы, включающие
существенность, а также характер и функцию статей доходов и расходов» 13 .
F
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МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»
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Дополнительные
процедуры
проверки
требует
от
аудитора
многоуровневая система участия компаний, когда компания (или несколько
компаний),
входящая
в
финансовую
группу,
сама
составляет
консолидированную отчетность по группе взаимозависимых компаний,
которые могут заниматься различными видами деятельности, в том числе в
различных отраслях. Проблема для российского аудитора заключается в
различных нормативных правовых актов, регулирующих порядок ведения
учета и отчетности в разных отраслях. Так, например, отчетность коммерческой
компании отличается от отчетности кредитной компании, страховые
организации также имеют свои особенности, а консолидированная отчетность
должна быть единой. В МСФО отчетность единая для любых компаний,
особенность в том, что дополнительно может раскрываться информация,
отражающая отраслевые особенности. Для российских компаний, если они
функционируют в различных отраслях, проще составить отчетность по МСФО,
а затем ее консолидировать, хотя российский подход говорит иначе: сначала
консолидировать, потом представлять в формате МСФО. Проблема
заключается в отсутствии регламентации процесса консолидации отчетности,
нет единого алгоритма консолидации отчетности.
Контроль является основой для консолидации отчетности. В соответствии
с МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», инвестор
обладает контролем над объектом инвестиций, если инвестор подвергается
рискам, связанным с переменным доходом от участия в объекте инвестиций,
или имеет право на получение такого дохода, а также возможность влиять на
доход при помощи осуществления своих полномочий в отношении объекта
инвестиций. Помимо контроля может быть значительное влияние правомочность участвовать в принятии решений по финансовой и
операционной политике объекта инвестиций, но не контроль или совместный
контроль над этой политикой. Контроль подтверждается наличием не просто
доли в уставе компании, а именно право на доли голосующих акций.
2.
Определяем отчетную дату и дату перехода на МСФО.
Это
имеет
важное
значение
при
формировании
первой
консолидированной отчетности по МСФО. Для аудитора сложность состоит в
том, что необходимо помимо подтверждения достоверности данных отчетности
подтвердить и
достоверность сформированного начального отчета о
финансовом положении (вступительного баланса) по МСФО и других форм
отчетности, законность применения добровольных и обязательных исключений
из ретроспективного подхода, правильность формирования «условной
первоначальной стоимости» и др.
3.
Проверяем достоверность учетных данных компаний, включенных
в единую консолидированную отчетность.
Здесь недостаточно только финансовой информации, МСФО требует
детализации. Основным ориентиром для аудитора выступает уровень
существенности отчетности и операций компании, включенной в
консолидацию. От этого зависит количество и качество аналитических
процедур, оценка надежности проводимых операций в компании.
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1 января
2011г.
Дата
перехода на
МСФО

Формирование
начальных отчетов
по МСФО
Признание и
оценка всех статей
отчетности в
соответствии с
МСФО

31 января 2011г.

31 января 2012г.

31 декабря 2013г.

Сравнительная
информация

Сравнительная
информация

Первая отчетная
дата по МСФО

Формирование сравнительной информации за
период

Признание и оценка всех статей отчетности в
соответствии с МСФО

Выбор учетной политики на
основе действующих на
отчетную дату МСФО
Использование МСФО (IFRS)
1 «Первое применение
МСФО»
Разработка структуры форм
(компонентов) финансовой
отчетности

Необходимо использовать единую учетную политику для всех периодов, включенных в первую
отчетность по МСФО

Рис. 4. Определение даты перехода и отчетной даты по МСФО
Таблица 2
Запрашиваемые данные для оценки достоверности данных представленных в
отчетности
Запрашиваемые данные
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
по РСБУ

Дополнительная информация

Информация
операциях

о

внутригрупповых

Информация о совместной деятельности
Информация
деятельности

о

прекращенной

Информация об объединении бизнеса
Информация по финансовым вложениям
Информация о связанных сторонах
Информация о выявленных ошибках,
изменениях бухгалтерского суждения,
изменениях учетной политики

Расшифровка запрашиваемых данных
Полный состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
с примечаниями и приложениями, аудиторское заключение (если
была обязательная или инициативная проверка)
Устав организации, описание сферы деятельности, орг.
структура, расшифровка по дебиторской и кредиторской
задолженности, расшифровка по прочим доходам и расходам,
расшифровка по текущим судебным разбирательствам,
расшифровка по формированию резервов, расшифровка по
основным средствам, расшифровка по арендованным и сданным
в аренду основным средствам…..
Расшифровки по всем видам внутригрупповых операций
постатейно по балансу и отчету о финансовых результатах
Расшифровка совместных операций, совместных предприятий
для определения совместного контроля и достоверности
отражения данных в отчетности
Расшифровка по группам прекращенной деятельности,
переводам из прекращенной в продолжаемую деятельность, в
том числе расшифровка по доходам и расходам, связанным с
переводами.
За период охватываемый отчетностью (3 года)
В том числе в кредитные, страховые организации. Перечисления
и договорные отношения с пенсионными фондами и др.
Расшифровка об отношениях со связанными сторонами
За период 3 года, охватываемых отчетностью
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Проблема для аудитора может заключаться в том, что в таких компаниях
может отсутствовать внутренний аудит и (или) они не подлежат внешнему
аудиту, как следствие дополнительные контрольные процедуры и
трудозатраты. Аудитору в этом случае необходимо провести проверку по
существу каждой представленной статьи в отчетности. Если организация
подлежит обязательному аудиту, работа аудитора упрощается. Однако, для
подтверждения консолидированной отчетности по МСФО стандартной
российской отчетности недостаточно.
Аудитору необходимо запросить следующие документы (табл. 2).
Степень детализации запрашиваемой информации зависит от метода
консолидации
отчетности:
полная
консолидация,
пропорциональная
консолидация или по методу долевого участия. На данном этапе проверки
происходит сбор необходимых данных путем запроса. Проработка основных
процедур, определение уровня существенности и риска. Также аудитор
применяет процедуры инспектирования и подтверждения.
4. Проверяем внутрихозяйственные расчеты (операции), исключаем их из
консолидированной отчетности.
5. Проверяем правильность учета инвестиций в дочерние, зависимые,
независимые и совместные компании.
Проверка правильности формирования отчетных данных по ним
(отдельная отчетность или по методу долевого участия в общей отчетности –
это определяет руководство компании).
Отдельная финансовая отчетность - составляемая материнским
предприятием (т.е. инвестором, имеющим контроль над дочерним
предприятием) или инвестором, осуществляющим совместный контроль над
объектом инвестиций или имеющим значительное влияние на него, финансовая
отчетность, в которой инвестиции учитываются по себестоимости или в
соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Фактически,
отдельная финансовая отчетность - это отчетность, которая представляется в
дополнение к консолидированной финансовой отчетности или в дополнение к
финансовой отчетности, в которой инвестиции в ассоциированные или
совместные предприятия учитываются по методу долевого участия. В
российском учете данные аспекты мало освящены. В международном учете
предусмотрены отдельные стандарты: МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая
отчетность», МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные
предприятия», МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»,
МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность», МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие
информации об участии в других предприятиях». В РФ МСФО (IFRS) 10 не
применяется кредитными и страховыми организациями, тогда как на
международном уровне стандарт применяется всеми организациями.
«Совместный контроль - контроль, разделенный между сторонами в
соответствии с договором, причем совместный контроль имеет место только
тогда, когда принятие решений касательно значимой деятельности требует
единогласного согласия сторон, осуществляющих совместный контроль.
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Значительное влияние возникает, если предприятию прямо или косвенно
(например, через дочерние предприятия) принадлежит 20 или более процентов
прав голоса в отношении объекта инвестиций, то считается, что предприятие
имеет значительное влияние, за исключением случаев, когда существуют
убедительные доказательства обратного. И наоборот, если предприятию прямо
или косвенно (например, через дочерние предприятия) принадлежит менее 20
процентов прав голоса в отношении объекта инвестиций, то считается, что
предприятие не имеет значительного влияния, за исключением случаев, когда
существуют убедительные доказательства обратного. Наличие крупного или
контрольного пакета акций, принадлежащего другому инвестору, не
обязательно исключает наличие у предприятия значительного влияния.
Наличие у предприятия значительного влияния обычно подтверждается
одним или несколькими из следующих фактов:
a) представительство в совете директоров или аналогичном органе
управления объектом инвестиций;
b) участие в процессе выработки политики, в том числе участие в
принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли;
c) наличие существенных операций между предприятием и его объектом
инвестиций;
d) обмен руководящим персоналом; или
e) предоставление важной технической информации» 14 .
При проверке данного участка, аудитору необходимо оценить
правильность первоначального учета инвестиций в компании, а затем
правильность и своевременность отражения изменений объема инвестиций
исходя из контроля или значительного влияния (рис. 4). В соответствии с
действующими выше перечисленными стандартами, консолидация отражается
по методу долевого участия с учетом статусности компании по отношению к
финансовой группе. Особое внимание при проверке уделяется отчету о
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, т.к. отражается только
доход или расход с учетом вложений (инвестиций) и полученных дивидендов
от ассоциированных, совместных предприятий. Аудитор проверяет
правильность отражения объединения бизнеса в учете и отчетности, акцентируя
внимание на правильность применения справедливой стоимости на дату
приобретения и выявления гудвила. Для этого необходимо руководствоваться
МСФО (IFRS 3) «Объединение бизнеса». Важно оценить достоверность
приобретенной доли чистых активов организации и в дальнейшем отследить
изменение статуса приобретенной компании.
6.
Проверяем особенности консолидации в единую отчетность
зарубежных компаний, зарубежных филиалов.
Основная особенность данного участка проверки связана с различием в
учетных процедурах и формах годовой отчетности. Сложность для аудитора
заключается в определении существенности данных зарубежной компании при
общей консолидации, а также определение различий в формирование отчетных
F
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МСФО (IAS) 28«Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия»
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данных, в частности, в структуре форм отчетности. В основном для аудитора
это связано с оценкой достоверности переклассификации и переоценки статей
форм отчетности.
7.
Оцениваем количество компаний, находящихся на упрощенных
системах учета и отчетности в соответствии с законодательством РФ.
Определяем
количество
таких
компаний,
существенность
осуществляемых ими операций для единой консолидации. Аудитор должен
определить наличие контроля для материнской организации и необходимость
составления, а при необходимости и восстановления учетных и отчетных
данных. В большинстве случаев, информация по таким компаниям является
несущественной и по ним информация раскрывается в пояснениях к
отчетности.
8.
Оцениваем достоверность и полноту примечаний и приложений к
финансовой отчетности.
Основным компонентом финансовой отчетности являются не сами формы
отчетности, а информация, содержащая пояснения к формам отчетности.
Аудитор должен оценить полноту и достоверность раскрытия данных,
требуемых стандартами (законодательством), своевременность и уместность
данных, дать оценку принципу непрерывности деятельность компании.
Далее аудитор должен оценить правильность применения видов оценки к
отдельным статьям форм отчетности. Это требует разработки отдельных
регламентов по участкам проверки бизнес-процессов компании.
Таким образом, мы попытались описать общий алгоритм аудита
трансформированной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с
МСФО, выделив основные подходы к трансформации и спорные ситуации, с
которыми сталкиваются внешние и внутренние аудиторы при проведении
оценки достоверности данной отчетности.
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5.9. АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗЕРВІВ
Нежива М.О.
аспірантка кафедри фінансового аналізу та контролю
Київський національний торговельно-економічний університет
Нестабільність ринкового середовища, яке обумовлюється об’єктивними і
суб’єктивними чинниками, вимагає напрацювання механізмів мобілізації всіх
елементів господарського процесу та напрацювання запобіжних заходів
попередження дестабілізації. Одним з таких механізмів і стало формування
резервів на підприємствах, які гарантують виконання зобов'язань в різних
умовах. Торговельні підприємства почали створювати різноманітні види
резервів, щоб забезпечити стійкий товарооборот, платоспроможність та
ефективність використання всього економічного потенціалу.
Діяльність кожного підприємства є циклічною і має більш та менш
економічно прибуткові періоди. На них впливають шокові зовнішні явища, як
позитивні, так і негативні наслідки. Тож підприємства завжди залишаються
незахищеними. При цьому виникають непередбачувані витрати, покрити які
підприємство одразу не має можливості.
Непередбаченість цієї ситуації несе за собою важкі, а інколи і
катастрофічні наслідки для підприємства, такі як від’ємні фінансові результати
(збитки) та боргові зобов’язання, або навіть банкрутство. Підприємство
перестає ефективно і рентабельно працювати, оскільки його робота спрямована
на покриття збитків. Це впливає в свою чергу і на конкурентоспроможність
підприємства.
При погіршенні економічної ситуації на підприємстві, воно перестає бути
економічно привабливим для інших суб’єктів господарювання. З’являються
проблеми на ринку, з постачальниками та контрагентами в цілому, з отримання
кредиту (його або не дають, або дають з дуже завищеною процентною
ставкою), в прийнятті участі в тендерах та перемога на них. Тим самим
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підприємство залишається один на один з власними проблемами. Щоб не
допустити подібного розвитку ситуації слід вживати превентивні заходи, до
яких ми відносимо формування резервів, в тому числі фінансових резервів, які є
гарантією стабільності і впевненості підприємства, що вони зможуть пережити
навіть скрутні часи.
Фінансові резерви мають носити цільовий характер і для їх ефективності
слід приділяти особливу увагу аналізу їх формування та використання.
Господарські суб’єкти мають дотримуватися чинного законодавства, стежити
за втратами і витратами, а також за їх обґрунтованістю. Виходячи з важливості
даної проблеми не дивно, що постає необхідність проведення аудиту в цілому
та аудиту ефективності формування фінансових резервів зокрема.
На сьогодні більшість торговельних підприємств не формують фінансові
резерви, хоча це може негативно позначитися на їх діяльності. В умовах
нестабільної економіки, часто змінюваного законодавства, державної політики
ряд підприємств стають неплатоспроможними, збитковими, що може призвести
до їх банкрутства. Аналіз якісних характеристик механізму банкрутства в
Україні, представлених у рейтингу Світового банку «Doing Business 2014» [8]
відзначає, що Україна у розділі «Припинення діяльності» посідає 112 місце зпоміж 189 держав, а у розділі «Забезпечення платоспроможності» посідає 162
місце з-поміж 189 держав. Процедура банкрутства в Україні в середньому
триває 2,9 роки, що на 1,2 р. більше ніж у країнах-членах ЄС. У процесі
банкрутства в середньому вдається відшкодувати лише 9 % вимог кредиторів, у
той час як цей показник у розвинутих європейських країнах становить 67 %.
Крім того, в основному реалізація процедури банкрутства призводить до
ліквідації підприємства, а не до відновлення їх платоспроможності (10 %), в той
час в інших державах цей показник складає 60-85 %. В Україні 42% від
загальної вартості бізнесу витрачається на процедуру банкрутства.
Зa офіційними дaними Держкомстaту Укрaїни [7] зa результaтaми 2013 р.
35,4 % торговельних підприємств (роздрібна торгівля) є збитковими. Однією
причиною цією збитковості є нерозуміння керівництвом торговельного
підприємства потреби у формуванні фінансових резервів. На сьогодні частка
сформованих фінансових резервів торговельними підприємствами у загальній
кількості підприємств основних галузей економіки України лише складає 4,16
%, не зважаючи на те, що це негативно позначається на їх діяльності. У випадку
якщо фінансові резерви формуються на торговельному підприємстві, то для
аудитора важливим є встановлення правильності їх розміру та ефективність
формування та використання. Поняття резерви невід'ємно притаманне
економіці в цілому і вимагає адекватного відображення в бухгалтерському
обліку, однозначного застосування (або не застосування) в цілях
оподаткування, а також спеціальних підходів в аудиті.
Фінансові резерви розглядалися у працях як вітчизняних, так і зарубіжних
науковців, а саме І.Б. Белозерцева, Й. Бетге, Ю.А. Верига, С.М. Дячек,
Ж.В. Загоруйко, О.М. Ісаєнко, М.О. Козлова, Л.А. Мельникова, Н.Г. Новичкова,
М.М. Орищенко, О.О. Пархомчук, Девід Л. Скотт, які по різному їх трактували.
Більшість вчених в економічній літературі розглядали поняття резерви, які по
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суті можна ототожнити з фінансовими резервами, оскільки вони відповідають
основним ознакам фінансових резервів, а саме передбачають виключно
грошову форму та мають цільове призначення. В економічній літературі є лише
трактування змісту аудиту ефективності в цілому, а саме: Е.І. Бурнашева,
Л. Городянська, В.А. Жуков, Є.І. Іванова, Н.Є. Кондаурова, О.В. Котлячков,
І.В. Левакин, Є.В. Мних, В.Г. Пансков, Л. Паркера, Джека С. Робертсона,
С.Н. Рябухін, А.М. Саунин, Чарльз Т. Хорнгрен, І. Чумаков, І.М. Щирба.
Характеристику фінансовим резервам давали економісти-бухгалтери,
торкаючись різних аспектів цієї проблеми, а саме розглядали його як особливий
об'єкт обліку. Так, Я.В. Соколов [5] вважає, що резерви є накопиченням для
покриття очікуваних і чітко визначених витрат підприємства. Ю.А. Бабаєв [2]
вважає, що резерви створюються для уточнення оцінки окремих статей
бухгалтерського обліку та покриття майбутніх витрат і платежів. Й. Бетге [3]
стверджує, що резерви – це пасивні статті для відображення певних обов'язків
організації, які точно не встановлені за обсягом або змістом на звітну дату, а
витрати, що лежать у їх основі, повинні (або можуть) бути віднесені до періоду
виникнення цих обов'язків.
На основі послідовно проведеного аналізу, в обліковому змісті фінансові
резерви, сформовані на торговельному підприємстві – це особливий об’єкт
обліку, який є накопиченням грошових коштів для покриття витрат
підприємств торгівлі на чітко визначені ним цілі, шляхом мінімізації ризиків
задля отримання прибутку.
Фінансові резерви вчені трактують по-різному, проте погляди авторів
щодо їх сутності можна згрупувати наступним чином (рис.1).
Фінансові резерви можуть виконувати функцію захисту торговельного
підприємства від настання непередбачених подій тільки у випадку забезпечення
реальними активами. Саме це і є основною методологічною проблемою їх
обліку, тому що на практиці торговельного підприємства, які створюють
фінансові резерви, роблять тільки обліковий запис, за яким немає реальних
активів, що у разі необхідності зможуть покрити завдані збитки.
Враховуючи викладені аргументи, можна стверджувати, що фінансові
резерви у торгівлі являють собою фінансові ресурси цільового спрямування,
зарезервовані
торговельними
підприємствами
для
забезпечення
непередбачених витрат, спеціальних та специфічних потреб, усунення
тимчасових фінансових труднощів і забезпечення нормальних умов діяльності,
зумовлених необхідністю ліквідації негативних наслідків випадкових подій, а
також є своєрідною запорукою стабільності існування торговельного
підприємства.
Формування фінансових резервів на підприємствах відіграє важливу роль
у формуванні фінансового результату, так як створюється можливість:
- зменшити витрати за рахунок їх розподілу між звітними періодами – у
разі виникнення негативного фінансового результату на кінець звітного періоду
за рахунок сформованих фінансових резервів можна як мінімізувати збитки, так
і досягти позитивного фінансового результату;
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Рис. 1. Трактування поняття фінансові резерви науковцями

 розрахунок та використання фінансових резервів у відповідності до
природи їх формування – в наслідок відображення в обліковій політиці
підприємства суті, специфіки та особливостей формування та
використання фінансових резервів, тобто джерела їх формування та
економічний механізм розрахунку. А також чітке виконання даних
положень, дозволить підприємству ефективно управляти своїми
ресурсами та отримати найліпші фінансові результати;
 запобігти утворенню ризиків та мінімізувати їх негативний вплив –
фінансові резерви дозволять ідентифікувати проблемні місця в діяльності
підприємства та правильно обраний економічний механізм їх формування
забезпечить уникнення негативних ефектів шляхом зменшення ризиків,
які зможуть призвести до збитковості.
Через вплив факторів на підприємствах торгівлі формуються фінансові
резерви. Саме тому для більш детального розуміння проблематики шляхів
формування фінансових резервів і розробки механізмів їх використання
підприємствами торгівлі їх варто класифікувати за основними ознаками. Крім
того, варто виділити додаткову класифікаційну ознаку, а саме: за джерелами
формування (рис.2) для цілей аудиту. Класифікація фінансових резервів
торговельних підприємств за джерелами формування відіграє ключову роль,
так як саме на її основі в першу чергу проводиться дослідження формування та
використання фінансових резервів підприємством торгівлі, тобто їх
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економічний механізм для проведення аудиту ефективності формування
фінансових резервів.
Фінансові резерви

потенційний дохід
(+)

кошти на покриття витрат
пов’язані з
(-)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

транспортування
природний убуток
матеріальне стимулювання працівників
дивіденди
позитивна курсова різниця
закупка з врахуванням сезонності
резерв сумнівних боргів
гарантійний ремонт
резервний капітал

• додаткова емісія
• переоцінка та продаж
основних засобів
• негативна курсова різниця
• реалізація з врахуванням
сезонності

Рис. 2. Класифікація фінансових резервів торговельних підприємств за
джерелами формування
Виходячи з переваг формування фінансових резервів підприємство може
виявити ризикові сфери своєї діяльності. Якщо ці ризикові ділянки можуть
об’єктивно послужити зменшенню фінансових результатів, то виникає потреба
формувати фінансові резерви для запобігання такого негативного впливу. Якщо
підприємство створює фінансові резерви, необхідно оцінити на скільки
ефективно формуються та використовуються фінансові резерви. Обидва
варіанти як оцінка формування та використання фінансових резервів, так і
досягнення ефективного їх формування є метою проведення аудиту
ефективності формування фінансових резервів.
Сучасна теорія і практика аудиту виділяє різні види аудиту, в тому числі і
аудит ефективності формування фінансових резервів. Проведення такого виду
аудиту не тільки не регламентується, а й не передбачено Законом України «Про
аудиторську діяльність» [1]. Аудит ефективності формування фінансових
резервів можна віднести до завдань за надання впевненості, і регламентується
МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами
історичної фінансової інформації» [6]. Застосування в нашій країні аудиту
ефективності формування фінансових резервів дозволить не тільки дослідити
ефективність формування та використання фінансових резервів, але й виявити
недоліки чи порушення в даній сфері і запропонувати шляхи підвищення
ефективності формування та використання фінансових резервів.
Аудит ефективності формування фінансових резервів має певні переваги
перед фінансовим аудитом. Аудит ефективності формування фінансових
резервів сконцентрований на результати діяльності торговельних підприємств,
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встановлення конкретних відповідей на те чого змогли досягти, а що не зуміли і
забезпечення коментарів щодо якості сформованих фінансових резервів. Проте
аудит ефективності формування фінансових резервів має свої недоліки, серед
них можна виділити опрацювання лише внутрішніх доказів і фактів, а
необхідно ще брати до уваги зовнішні докази, більш детальну обробку
інформації та збільшення її обсягів.
На основі послідовно проведеного порівняльного аналізу понять, що
визначають аудит ефективності в цілому, аудит ефективності формування
фінансових резервів торговельних підприємств – це завдання з надання
впевненості, яке є незалежною перевіркою та експертно-аналітичною оцінкою
ступеня, в якому торговельне підприємство працює ефективно і результативно,
з належною увагою до економного витрачання фінансових резервів
торговельних підприємства.
Метою аудиту ефективності формування фінансових резервів
торговельних підприємств є здійснення оцінки досягнення запланованих
показників, виявлення проблем у виконанні завдання та розробка пропозицій
щодо підвищення ефективності формування та використання фінансових
резервів.
Створення основних принципів аудиту ефективності формування
фінансових резервів на торговельних підприємствах базується на основі аналізу
практики його проведення, а саме:
 контроль здійснюється за ходом реалізації управлінських рішень, а не за
процесом їх прийняття;
 аудит ефективності формування фінансових резервів на торговельних
підприємствах проводиться задля дослідження ефективності їх
формування та використання.
У той же час аудит ефективності формування фінансових резервів
торговельних підприємств реалізується на підставі процедур, які дозволяють
оцінити все, що відбувається на торговельному підприємстві, а саме:
 аналізу чинного законодавства, методичних розробок, видань і публікацій
щодо
аудит
ефективності
формування
фінансових
резервів
торговельними підприємствами;
 аналізу результатів попередніх перевірок фінансових резервів завдяки
яким можна оцінити існуючі проблеми на торговельному підприємстві;
 аналізу показників звітності, в тому числі оцінка фінансової стійкості,
ліквідності, платоспроможності, ділової активності торговельного
підприємства, а також абсолютна та відносна динаміка фінансових
резервів;
 спостереження, фактичний контроль, опитування, підтвердження,
підрахунок, документальні та аналітичні процедури.
В аудиті ефективності формування фінансових резервів торговельних
підприємств до результативних показників належать:
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 показник витрат, який характеризує обсяг та структуру власних та
залучених ресурсів для здійснення діяльності торговельного
підприємства;
 показник переваг, який характеризує аналіз та ранжування поставлених
цілей щодо формування та використання фінансових резервів
торговельних підприємств.
Аудит ефективності формування фінансових резервів торговельним
підприємством може також включати контроль фінансової звітності, цільове та
законне використання фінансових резервів, експертно-аналітичні заходи, а
також інші заходи пов’язані з досягненням цілей аудиту. Відповідно до
запропонованих Смирновою Е.В. [4, с. 45] положення необхідно доповнити
характеристику змісту видів аудиту ефективності формування фінансових
резервів торговельних підприємств, що відображено в табл. 1.
Таблиця 1
Характеристика змісту видів аудиту ефективності формування
фінансових резервів підприємств торгівлі
№
1.

2.

3.

Вид аудиту ефективності
Аудит економічності формування
фінансових резервів торговельних
підприємств
Аудит продуктивності формування
фінансових резервів торговельних
підприємств
Аудит
результативності
формування фінансових резервів
торговельних підприємств

Зміст
формування та використання фінансових резервів за
призначенням й доцільністю та розвиток торговельного
підприємства в цілому базується на системних
принципах та чинному законодавстві
передбачає перевірку використання фінансових резервів
та за необхідності надання рекомендацій щодо усунення
недоліків
визначення запланованої мети в контексті формування
та використання фінансових резервів та порівняння їх з
фактичними даними

Таблиця 2
Оцінка ефективності формування фінансових резервів торговельними
підприємствами
№

Параметри

Наявність або
Проаналізувати і
відсутність
оцінити
фінансового резерву
Кошти на покриття витрати пов’язані з
+
Ефективно

Критерії

1.

Транспортування

2.

Природний убуток

+

Неефективно

%

3.

Матеріальне стимулювання
працівників

+

Неефективно

%, Σ

4.

Дивіденди

+

Неефективно

%, Σ

5.
6.
7.
8.
9.

Позитивна курсова різниця
Закупка з врахуванням сезонності
Резерв сумнівних боргів
Гарантійний ремонт
Резервний фонд

Ефективно
Неефективно
Неефективно
Неефективно
Ефективно

Σ
Σ
Σ
%
%

10.

Додаткова емісія
Переоцінка та продаж основних
засобів
Негативна курсова різниця
Реалізація з врахуванням
сезонності

+
+
+
Потенційний дохід
+

Ефективно

Σ

-

Неефективно

Σ

+

Ефективно

Σ

-

Неефективно

Σ

11.
12.
13.
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%

Аудит ефективності формування фінансових резервів на торговельному
підприємстві передбачає наступні положення:
1. класифікація фінансових резервів торговельних підприємств за
визначеними ознаками (в першу чергу необхідно оцінити фінансові
резерви за джерелами їх формування);
2. аналіз фінансової звітності торговельного підприємства за останні 5 років
на предмет формування фінансових резервів та оцінка правильності та
ефективності їх формування за визначеними критеріями, приклад якого
відображено в табл. 2;
надається звіт, в якому відображається впевненість аудитора на скільки
ефективно формуються фінансові резерви. Якщо ж неефективно чи не
формуються взагалі, то надаються рекомендації для поліпшення ситуації на
торговельному підприємстві, в частині, що потрібно зробити з врахуванням
ризиків для даного торговельного підприємства.
При проведенні aудиту ефективності формування фінансових резервів
торговельним підприємством, аудитор зобов’язаний:
 виконати аналітичні процедури для виявлення суттєвих і специфічних
тенденцій у динаміці фінансових резервів;
 провести порівняння даних фінансової звітності з первинною
документацією;
 порівняти заплановані дані з отриманими результатами перевірки
фінансових резервів;
 розрахувати розмір фінансових резервів і порівняти його з даними обліку;
 оцінити ефективність формування фінансових резервів;
 за неефективності формування фінансових резервів оцінити її суттєвість
та причини відхилення;
 перевірити джерела формування, обсяг та час створення фінансових
резервів;
 перевірити законність та документальне підтвердження створення
фінансових резервів;
 перевірити цільовий характер використання фінансових резервів.
Численність операцій пов’язаних з фінансовими резервами торговельних
підприємств, дозволяє аудитору ретельно перевірити всі суттєві операції і
паралельно вивчати, яким чином здійснюється за ним внутрішній контроль.
Тож, аналіз і оцінка внутрішнього контролю здійснюється разом з усіма
аудиторськими процедурами по суті.
За результатами аудиту ефективності формування фінансових резервів
торговельним підприємством аудитор складає звіт, який містить отримані
результати щодо ефективності фінансових резервів торговельних підприємств,
а також висновки та рекомендації щодо усунення неефективності формування
та використання фінансових резервів, а також поліпшення управління даним
процесом.
Для результативного функціонування та реалізації вищенаведених
положень аудиту ефективності формування фінансових резервів передусім
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потрібно створити якісне нормативне та методологічне підґрунтя, зокрема
подальших розробок потребує єдина концепція розвитку державного
фінансового контролю.
Таким чином, аудит ефективності формування фінансових резервів
передбачає максимальне забезпечення прозорості та прогнозованості діяльності
торговельного
підприємства.
Ці
складові
дають
змогу
досягти
конкурентоспроможності й вирішити нагальні проблеми. Впровадження аудиту
ефективності формування фінансових резервів торговельних підприємств дасть
змогу здійснювати контроль за формуванням та використанням коштів,
виявляти недоліки щодо їх формування та використання та запропонувати
шляхи підвищення ефективності формування та використання фінансових
резервів.
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5.10. СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ
АКТИВІВ: НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ПРОВЕДЕННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОБЛІКУ
Орєхова А.І.
кандидат економічних наук, доцент
Сумський національний аграрний університет
В умовах глобалізаційних процесів економіки підвищення пріоритетності
нематеріальних активів, особливо інтелектуального капіталу, інноваційної
праці, є головним чинником економічного зростання, створення конкурентних
переваг. Ця реальність потребує нових підходів до формування повної та
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достовірної інформації для управління нематеріальними активами як об’єктами
бухгалтерського обліку, економічного аналізу та контролю.
Успішне вирішення стратегічного завдання становлення й розвитку
ринкових відносин значною мірою базується на перебудові, вдосконаленні
форм і методів бухгалтерського обліку та контролю.
Перш ніж приступити до питання сутності судово-бухгалтерської
експертизи нематеріальних активів, слід зазначити, що нематеріальні активи –
це досить специфічний об’єкт обліку.
Трансформація бухгалтерського обліку вплинула на визначення
нематеріальних активів, яке зазнало істотних змін. Це пов'язано з приведенням
національної системи бухгалтерського обліку у відповідність до вимог ринкової
економіки та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Головною метою
трансформації системи бухгалтерського обліку стало забезпечення більш
об'єктивного відображення фінансового стану і результатів діяльності суб'єктів
господарювання, а також доступу всіх зацікавлених користувачів до інформації
і звітності.
Згідно П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [7], нематеріальний актив - це
немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути
ідентифікований. Аналогічне визначення наведено і в МСБО 38 «Нематеріальні
активи» [4].
В якості нематеріальних активів підприємства можуть бути визнані
ліцензії, патенти, авторські права, кінофільми, переліки клієнтів, права на
іпотечне обслуговування, квоти на імпорт, франшизи, взаємовідносини з
клієнтами чи постачальниками, маркетингові права та інші об’єкти, якщо щодо
таких об’єктів виконуються всі три перелічені нижче умови:
1) Можливість ідентифікації.
Актив є ідентифікованим, якщо він:

може бути відокремлений, тобто його можна відокремити або
відділити від підприємства і продати, передати, ліцензувати, здати в оренду або
обміняти індивідуально або разом з пов'язаним з ним контрактом,
ідентифікованим активом чи зобов'язанням, незалежно від того, чи має
підприємство намір зробити це;
або,

виникає внаслідок договірних чи інших юридичних прав, незалежно
від того, чи можуть вони бути передані або відокремлені від підприємства або
ж від інших прав та зобов'язань.
2) Контроль над ресурсом.
Підприємство контролює актив, якщо воно має повноваження отримувати
від нього майбутні економічні вигоди та обмежувати доступ інших до цих
вигід. У зв'язку з відсутністю контролю не визнаються в якості нематеріальних
активів кваліфікація та додаткові навички персоналу, частка ринку, зв'язки з
клієнтами, лояльність клієнтів і т.п.
3) Існування майбутніх економічних вигод.
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Ймовірність надходження майбутніх економічних вигод оцінюється
керівництвом підприємства, виходячи з очікуваних економічних умов, які
існуватимуть протягом строку корисної експлуатації нематеріального активу.
Нематеріальними активами визнаються немонетарні активи (тобто всі
активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у
визначеній сумі грошей), що не мають матеріальної форми, можуть бути
ідентифіковані (відокремлені від підприємства) та утримуються підприємством
з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного
операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в
адміністративних цілях або для надання в оренду іншим суб’єктам
господарювання.
Основними ознаками нематеріальних активів є:
 відсутність матеріально-речової форми;
 використання протягом тривалого часу;
 здатність бути корисними підприємству;
 висока міра невизначеності розмірів можливого у майбутньому прибутку
завдяки їх використанню.
Саме поняття нематеріального активу (нематеріальних активів)
багатогранне: це й бухгалтерське поняття, і економічне, і юридичне.
Різноманітний і склад нематеріальних активів: наявність таких активів
підприємства пов'язана як з наявністю конкурентних переваг, так і з
використанням підприємством компонентів інтелектуального капіталу.
Сучасні умови розвитку світової економіки все частіше потребують
врахування вартості об’єктів інтелектуальної власності в господарській
діяльності підприємств. Питання визначення сутності, ідентифікації, оцінки і
подальшого обліку об’єктів інтелектуальної власності є дуже актуальним,
оскільки проблема полягає в тому, що більшість таких об’єктів не визнаються
та не ідентифікуються, а тому і не відображаються в бухгалтерському обліку на
підприємстві. А якщо нематеріальні активи не ідентифікуються, то вони не
можуть бути оцінені та поставлені на облік.
В Податковому кодексі України [6] зазначено, що нематеріальний актив –
це право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі
промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права
власності (інтелектуальної власності), право користування майном та
майновими правами платника податку в установленому законодавством
порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права
користування природними ресурсами, майном та майновими правами.
Однак, у рамках проведених досліджень залишилися дискусійними
питання, що стосуються особливостей віднесення деяких видів інтелектуальної
власності до нематеріальних активів з економічної та, особливо, бухгалтерської
точки зору.
Так, як зазначає Н.Ю. Єршова [2], інтелектуальна власність збірне
поняття, яке використовується для позначення прав, що ставляться до
інтелектуальної діяльності в різних областях. Тому, ототожнювання понять
«нематеріальні активи» та «інтелектуальна власність» не має підґрунтя,
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оскільки нематеріальні активи не обмежуються лише правами інтелектуальної
власності, а область застосування поняття «інтелектуальна власність» і не
обмежується тільки виключними правами, а поширюється на всю сукупність
майнових прав на результати інтелектуальної діяльності й кошти
індивідуалізації. Нематеріальні ресурси та нематеріальні активи також не є
тотожними, оскільки утворюються на різних етапах створення та набуття прав
на інтелектуальну власність. До складу інтелектуального капіталу входять
основні засоби, які мають фізичну субстанцію та не можуть бути відокремлені
від певного суб’єкта.
На думку О.В. Кудирко [3], ототожнення двох понять та визнання
категорії «інтелектуальний капітал» як першочергової є недоцільним та
невиправданим. «Нематеріальні активи» є більш широким поняттям, якому
притаманні всі аспекти невідчутних активів, воно включає у себе
інтелектуальні складові. Ми схильні вважати, що під інтелектуальним
капіталом слід розуміти переважно розумові та пов’язані з персоналом
складові.
Слід пам’ятати, що об’єкт інтелектуальної власності і право користування
таким об’єктом визнаються нематеріальним активом лише за наявності певних
умов зазначених вище. Тобто, за відсутності однієї з ознак, об’єкти
інтелектуальної власності в бухгалтерському обліку активами не визнаються.
Проте недосконалість нормативно-правової бази та незавершеність її
формування у сфері інтелектуальної власності, викликає дуже багато питань і
безліч проблем, пов’язаних з визнанням та відображенням в обліку об’єктів
прав інтелектуальної власності.
Таким чином, неврахування експертом відмінностей в концептуальній
основі може призвести до неумисного введення користувачів його висновку в
оману.
За умови погодження з підходом щодо відмінностей досліджених
категорій, перспективними є подальші розробки стосовно розвитку
теоретичних та практичних складових інтелектуального капіталу та
нематеріальних активів як окремих груп невідчутних активів підприємства.
Особливої уваги потребують специфічні типи активів, як-то гудвіл нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між ринковою
ціною та балансовою вартістю активів підприємства як цілісного майнового
комплексу, що виникає в результаті використання кращих управлінських
якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, послуг, нових технологій тощо.
Вартість гудвілу не підлягає амортизації і не враховується під час визначення
витрат платника податку, щодо активів якого виник такий гудвіл.
Судово-бухгалтерська експертиза є одним із найпоширеніших видів
судових експертиз. Необхідність у судово-бухгалтерській експертизі виникає
під час розслідування і судового розгляду цивільних справ про привласнення,
посадові (службові) злочини, а також відносно цивільних справ, коли необхідно
проаналізувати дані про фінансово-господарські операції, що відображені у
бухгалтерському обліку.
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Бухгалтерська експертиза вирішує питання діагностичного та
профілактичного характеру, коло яких досить широке. Залежно від завдань, які
мають розв’язуватися, ці питання в літературі поділяються на кілька груп:
виявлення облікових невідповідностей, механізму їх утворення,
його впливу на показники фінансово-господарської діяльності, відхилення від
правил ведення обліку та звітності;
з’ясування обставин, за яких у бухгалтерських документах були
відображені операції прийняття, зберігання, реалізації товарно-матеріальних
цінностей, надходження і витрати грошових коштів;
визначення відповідності порядку обліку вимогам спеціальних
правил, обставин, що ускладнюють об’єктивне ведення бухгалтерської
звітності.
Порядок призначення судової експертизи в експертних установах
визначається Законом України «Про судову експертизу» [8], Кримінальнопроцесуальним, Цивільно-процесуальним та Господарсько-процесуальним
кодексами України, Інструкцією про призначення та проведення судових
експертиз та іншими нормативно-правовими актами з питань судової
експертизи.
Призначена судово-бухгалтерська експертиза є важливою слідчою дією.
Від чіткого та безпомилкового її проведення здебільшого залежать якість і
строки розслідування кримінальної справи. Судово-бухгалтерська експертиза
призначається, якщо перед слідчим (судом) після проведення ним певних
слідчих дій (судового розгляду) виникли конкретні запитання, вирішити які
може лише спеціаліст, і в справі є достатня кількість слідчого та
документального матеріалу, необхідного для дослідження експертомбухгалтером. Судово-бухгалтерську експертизу призначають як на стадії
попереднього розслідування, так і під час розгляду справи у суді. Питання про
призначення судово-бухгалтерської експертизи вирішується у кожному
окремому випадку залежно від обставин справи.
Як правило, судово-бухгалтерська експертиза призначається, якщо:
 висновки ревізії суперечать матеріалам справи та для усунення протиріч
потрібен висновок експерта-бухгалтера;
 ревізором не прийняті до обліку надані матеріально- відповідальними
особами документи, акти про нестачу товарів - через їх неналежне
оформлення, несвоєчасне надання;
 є обґрунтоване клопотання обвинувачуваного про призначення судовобухгалтерської експертизи;
 є протиріччя у висновках первинної та повторної ревізій;
 методи, що застосовуються ревізором для визначення матеріальних
збитків, викликають сумнів;
 така необхідність випливає з висновків експерта іншої спеціальності.
Сучасний стан економічних процесів спричинив суттєве ускладнення
економічних експертиз: наявність великого різноманіття об’єктів експертизи та
збільшення числа прошарків у фрагментах господарської діяльності
-

-

-
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визначеного суб’єкта, які виносяться на експертне дослідження. Відповідно,
пошук відповідей на поставлені питання (вирішення експертних завдань)
неухильно призводить до розширення існуючих та розробки нових методів,
засобів та методик дослідження, що охоплюють все більше коло різноманітних
об’єктів – документально зафіксованих господарських фактів, явищ, операцій, в
часових та логічних межах, визначених конкретним питанням, запропонованим
на дослідження експерту-економісту, тобто здійснюється динамічний розвиток
наукових знань економічної експертології.
На даному етапі розвитку інституту економічної експертизи особливо
яскраво простежуються дві тенденції. По-перше, постійне збільшення кількості
проведених судових експертиз як у сфері кримінального судочинства, так і в
сферах цивільного, арбітражного, адміністративного процесу.
По-друге, постійно зростаюча кількість висновків експертних досліджень,
які здійснені з ініціацією великого кола органів і посадових осіб, що володіють
правом призначення проведення економічної експертизи. Так, крім слідчих і
судових органів, правоохоронних органів спеціального призначення, правом
призначення проведення економічної експертизи законодавець наділив
посадових осіб митних і податкових органів, фондів соціального страхування,
інвестиційних фондів тощо. Окрім того, як було зазначено, потреба в її
проведенні, зумовлена ґрунтовним дослідженням окресленого перед експертом
питання та, відповідно, формуванням законодавчо-нормативно узгодженого
висновку, неухильно зростає [5].
Судово-бухгалтерська експертиза нематеріальних активів є невід’ємним
елементом комплексної системи судової експертизи.
Як сукупність спеціальних знань і дій, судово-бухгалтерська експертиза
нематеріальних активів - найважливіший атрибут здійснення правосуддя в
процесі встановлення істини у справах, пов'язаних з правами володіння
нематеріальними активами, розпорядження, користування ними і т.д. Вона
регламентується законодавчими актами, нормами чинного права. Іншими
словами, судова експертиза нематеріальних активів має своє процесуальне
місце і значення в системі процедур розгляду конкретних справ на стадіях
розслідування та прийняття законного судового рішення.
Актуальність і значення знання науково-теоретичних та практичних,
правових і методологічних засад забезпечення судово-бухгалтерської
експертизи нематеріальних активів полягає в тому, що це дозволяє
систематизувати наявний практичний та науково-методологічний досвід у цій
галузі судово-експертної діяльності, комплексно уявити коло невирішених
проблем законодавчого та практико-методологічного характеру. Вивчення
наявних знань і досвіду сприятиме, підвищенню ефективності діяльності в
даній галузі правоохоронної діяльності, захисту прав і законних інтересів
держави, суспільства, окремих громадян.
Призначення судово-бухгалтерської експертизи необхідно при визначенні
предмета доказування у справах про притягнення до відповідальності в частині
встановлення систематичного несвоєчасного або неправильного відображення
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на рахунках бухгалтерського обліку й у звітності операцій, подій, угод з
нематеріальними активами.
Предметом судово-бухгалтерської експертизи нематеріальних активів є
дії юридичних або фізичних осіб, пов'язані з використанням товарних знаків,
логотипів, ліцензій, гудвілу, продуктів інтелектуальної власності, «ноу-хау», які
і призвели до порушень законодавчих та нормативних актів, що регулюють
порядок створення, використання, обліку та звітності з використання та оцінки
нематеріальних активів і права осіб, які створили та/або володіють цими
активами.
Об'єктами судово-експертного дослідження в даному випадку є джерела
інформації, які є матеріалами кримінальної або цивільної справи – наприклад,
товарні знаки, логотипи, ліцензії і т.д., і первинні документи, в яких зафіксовані
права на володіння (права власності) і використання даних активів - державні
реєстраційні документи, договори, публікації і т.д.
Завданнями судово-бухгалтерської експертизи нематеріальних активів є:
встановлення обґрунтованості прав на володіння і використання
даного виду нематеріальних активів;
встановлення правильності відображення використання конкретних
нематеріальних активів в договорах, контрактах, звітної документації;
встановлення правильності оцінки вартості конкретного виду
нематеріальних активів, оцінки їх вартісної частки в загальній вартості бізнесу
(підприємства);
встановлення правильності оцінки вартості інтелектуальної
власності при страхуванні, заставі, розробці та реалізації інвестиційних
проектів;
встановлення
правильності
оцінки
вартості
конкретних
нематеріальних активів при взаєморозрахунках володаря прав і користувача
нематеріальними активами та правильності здійснення всіх необхідних
платежів за користування даними активами;
відповіді на всі спеціалізовані питання органу, що проводить
розслідування і/або розгляд у справі про використання конкретного виду
нематеріальних активів.
В якості деяких загальних ознак, що визначають особливості судовобухгалтерської експертизи нематеріальних активів, можна виділити наступні:
 специфічна предметно-речова втіленості нематеріальних активів;
 переважна процесуальна приналежність, по-перше, цивільному, а також
(потім) арбітражному, третейському судочинству;
 затребуваність комплексу взаємопов'язаних спеціалізованих знань, яка
обумовлює якісні особливості дослідження (пізнавальна сторона
експертизи) та висновків за результатами (практико-цільова сторона
експертизи) експертизи нематеріальних активів.
Ці специфічні особливості дозволяють визначати і класифікувати судовобухгалтерську експертизу нематеріальних активів в якості особливого виду
експертної практики, спрямованої на:
-

-

-

-

-

-
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виявлення способів і форм порушення прав юридичних і фізичних
осіб на інтелектуальну власність, прав і пріоритету на випуск тієї чи іншої
продукції або послуг з відповідним дизайном, торговою маркою і т.д.;
посвідчення підстав для законодавчо-регламентованого вирішення
спорів про права одних юридичних і фізичних осіб та їх порушення іншими
особами, підприємствами, організаціями;
науково-практичне обґрунтування доказовості прав юридичних і
фізичних осіб на ті чи інші нематеріальні активи [1].
Методика експертного дослідження - програма вирішення експертних
завдань, спрямованих на встановлення обставин, що мають доказове значення,
та регламентує послідовність і зміст операцій з використання системи методів,
оцінки та оформлення результатів дослідження.
Здійснення
судово-бухгалтерської
експертизи
операцій
з
нематеріальними активами підприємства проводиться на основі попередньо
сформованого локального стандарту експертного дослідження, який включає:
 об'єкти судово-бухгалтерської експертизи операцій з нематеріальними
активами підприємства;
 джерела інформації для проведення експертизи;
 конкретні методичні прийоми дослідження;
 методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів експертизи
операцій з нематеріальними активами підприємства.
Основними об’єктами в процесі експертного дослідження операцій з
нематеріальними активами є:
 склад нематеріальних активів, достовірність і повнота їх оцінки;
 правильність відображення в обліку надходжень, зносу (амортизації)
нематеріальних активів, реалізації та іншого вибуття;
 правильність відображення в обліку сум ПДВ, сплачених за придбані та
введені в експлуатацію нематеріальні активи.
Основними завданнями експертного дослідження операцій з
нематеріальними активами є:
 відповідність бухгалтерського обліку нематеріальних активів П(С)БО 8
«Нематеріальні активи» та П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств»;
 правильність визнання необоротних активів активом;
 пооб’єктний облік активів;
 правильність встановлення термінів корисного використання та методів
нарахування амортизації;
 правильність вилучення зі складу активів;
 визначення первинної вартості залежно від способу отримання активів,
щодо нематеріальних активів;
 відокремлення досліджень та розробок для визнання нематеріальних
активів;
 збільшення первинної вартості на суму витрат з поліпшення об’єкта;
 вибуття нематеріальних активів;
-

-

-
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 коректність надання інформації про активи у Примітках до річної
фінансової звітності.
Основними джерелами інформації експертного дослідження операцій з
нематеріальними активами є:
1. Законодавча база, що регулює визнання, облік та оцінку
нематеріальних активів:
Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні»;
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій;
Інструкція про проведення інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і
документів та розрахунків;
Методичні рекомендації по застосуванню реєстрів бухгалтерського
обліку;
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності»
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»;
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання
підприємств»;
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському
обліку, тощо.
2. Фактографічна інформація:
 акт приймання-передачі для обліку введення нематеріальних активів в
експлуатацію;
 документи, що підтверджують створення нематеріальних активів,
наприклад, кошториси витрат;
 положення (інструкції) про службові і комерційні таємниці;
 накази про віднесення конкретних об’єктів до ноу-хау;
 протоколи визначення строків корисного використання об’єктів ноу-хау;
 наказ про облікову політику підприємства;
 баланс;
 інвентаризаційні відомості та описи;
 відомість нарахування амортизації;
 реєстри аналітичного і синтетичного обліку до рахунків 12
«Нематеріальні активи», 133 «Накопичена амортизація нематеріальних
активів», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками», 36
«Розрахунки з покупцями і замовниками».
Найбільш типовими порушеннями щодо операцій з нематеріальними
активами є:
 помилки в оформленні основних первинних документів з обліку
нематеріальних активів;
-

-

-

-

-

-

-
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 недотримання діапазону строків корисного використання нематеріальних
активів;
 неправильна кореспонденція щодо обліку операцій з придбання чи
вибуття нематеріальних активів;
 недотримання порядку оцінки нематеріальних активів та неправильне
визначення ліквідаційної вартості;
 недотримання державної реєстрації об’єктів нематеріальних активів, які
підлягають обов’язковій реєстрації;
 недотримання правильності обліку орендованих нематеріальних активів.
Провівши дослідження, можемо констатувати, що судово-бухгалтерська
експертиза нематеріальних активів є невід'ємним елементом комплексної
системи судової експертизи. Призначення бухгалтерської експертизи необхідно
при визначенні предмета доказування у справах про притягнення до
відповідальності в частині встановлення систематичного несвоєчасного або
неправильного відображення на рахунках бухгалтерського обліку й у звітності
операцій, подій, угод з нематеріальними активами.
Специфічні особливості експертного дослідження нематеріальних активів
дозволяють визначати і класифікувати судову експертизу нематеріальних
активів в якості особливого виду експертної практики.
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5.11. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ
Проскуріна Н. М.
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку та аудиту
Запорізький національний університет
Рубітель О. Ю.
старший викладач кафедри обліку та аудиту Інституту економіки
Класичний приватний університет, м. Запоріжжя
Одним з основних факторів економічного зростання будь-якої країни і
забезпечення його стійкості є інвестиційна діяльність. Результати такої
діяльності мають прямий вплив на розвиток національної економіки і, як
наслідок, на підвищення конкурентоспроможності держави. В свою чергу
розвиток інвестиційної діяльності не можливий без розвитку підприємництва.
Для того щоб розвиток підприємств був ефективним, вони потребують
управління. Термін «управління» стався від староруського слова «управа», який
означає здатність чимось керувати. Чим крупніше за розмірами підприємства,
тим складніше і масштабніше завдання управління. А тим більше, якщо мова
йде про їх об'єднання або про групу компаній.
Причинами ускладнення управлінських завдань можуть бути як
особливості зовнішньої середи, в якій функціонує підприємство (зовнішні), так
і особливості самого підприємства (внутрішні). Серед зовнішніх причин, що
ускладнюють управлінські завдання, на думку російського вченого Д. В. Ісаєва,
знаходяться «динамічність сучасного економічного середовища, посилення
конкуренції в більшості галузей економіки, а також підвищення публічності
бізнесу, коли в якості зацікавлених сторін (стейкхолдерів) виступають не тільки
акціонери і контрагенти, а й інституційні інвестори, регіональні органи
державного управління, громадські організації» [31, с. 4]. Головною причиною
складності управління крупним підприємством, що виникає у середині самого
підприємства, є ускладнення організаційних схем через фактор глобалізації зростання великих корпорацій, які виходять за рамки національних кордонів,
працюючи в різних умовах законодавчої бази.
Головною довгостроковою ціллю будь-якої компанії, що прагне розвитку,
є зростання ринкової капіталізації. Саме ця ціль стає підґрунтям мотивації
менеджменту до створення та удосконалення стандартів управління.
На даний час існує кілька підходів до визначення поняття управління:
перший підхід стосується теорії систем управління, другий пов'язаний з теорією
менеджменту. В будь-якому разі ефективне управління не можливе без
контролю.
Основними функціями управління є:
а) планування – допомагає у визначені нових досягнень та перспектив
розвитку підприємства;
b) організація – допомагає у формуванні керівної та керованої системи
управління підприємством, та забезпечує ефективність інших функцій;
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c) мотивація –допомагає встановити на підприємстві атмосферу співпраці
та спільно діяти для досягнення поставленої мети;
d) контроль – необхідна складова управління, яка полягає у перевірках,
нагляді та постійному спостереженні з метою визначення ефективності
діяльності
підприємства
та
своєчасного
коригування
виробленої
стратегії.Традиційно контроль підрозділяють на внутрішній та зовнішній.
Таким чином, взаємозв’язок усіх функцій управління допомагає
забезпечити нормальне функціонування і розвиток підприємства.
Одним з видів господарського управління є корпоративне управління.
Встановлення та подальший розвиток в Україні ринкових відносин, вплив
акціонерних товариств на розвиток економіки держави зумовили необхідність
усвідомлення важливості проблеми корпоративного управління.
Внаслідок проведення масової приватизації, що прийшлася на середину
1990-х років, виник новий клас власників, які були зацікавлені у збереженні
свого добробуту. Це посприяло розвитку механізмів корпоративного
управління.
Економічні умови, що виникли внаслідок фінансової кризи, зробили
більш актуальнішими питання реалізації та підвищення якості корпоративного
управління. За даними дослідження консалтингової фірми McKinsey 4 з 5
інвесторів готові платити більше за акції компаній з належним корпоративним
управлінням [1, с. 59 ].
В інвестиційному співтоваристві основною метою корпоративного
управління бачать впровадження відповідних стандартів, щоб дати можливість
акціонерам ефектно контролювати діяльність менеджменту для збільшення
ринкової вартості акціонерного капіталу. Подібний контроль включає в себе
внутрішні процедури управління і зовнішні правові та регулюючімеханізми.
Стандарти корпоративного управління повинні бути складені так, щоб
дати можливість інвесторам аналізувати поточний стан справ підприємства,
прогнозувати тенденції його розвитку, оцінювати потенційні ризики з метою
прийняття економічно обґрунтованих інвестиційних рішень. Для цього
інвесторам необхідна інформація також і по аналогічних показниках інших
підприємств з метою проведення порівняльного аналізу, а також дані для
аналізу показників підприємства, яке цікавить, в динаміці. Це призвело до того,
що на початку 90-х років була визнана необхідність систематизації принципів
корпоративного управління, і їх формального закріплення в спеціальних
нормативних документах. Приклади найвідоміших на цей час кодексів
корпоративного управління наведені у табл. 1.
У той же час корпоративне управління може не лише бути засобом
будування підприємством відносин із інвесторами (наявними та потенційними).
Через ефективне корпоративне управління підприємство отримує ефективний
інструмент завдяки якому можна налагодити ефективні взаємовідносини між
існуючими акціонерами та органами управління, вирішити конфлікти з ними, у
випадку можливості їх виникнення, підвищити ефективність роботи
менеджерів.
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Таблиця 1
Приклади найвідоміших кодексів корпоративного управління
Назва
Принципи корпоративного управління ОЕСР
(прийняті Організацією економічного співробітництва та
розвитку)
Кодекс найкращої практики й рекомендації для директорів
публічних компаній
(підготовлений Гонконгівською фондовою біржею)
Кодекс Кедбері
(сформований Комітетом під керівництвом Адріана Кедбері,
Радою інформації, Лондонською фондовою біржею і
професійною спілкою бухгалтерських службовців)
Рекомендації комітету з питань корпоративного управління під
головуванням М. В'єно
(підготовлені групою, створеною Національною радою
французької
промисловості,
Французькою
асоціацією
приватних підприємств і Рухом французьких підприємств)
Основні напрями та проблеми корпоративного управління
(підготовлені в Радою директорів «Дженералмоторз»)
Кодекс найкращої практики
(підготовлений Комітетом з питань корпоративного
управління Підприємницької координаційної ради Мексики)
Кодекс найкращої практики
(підготовлений Бразильським інститутом корпоративного
управління)
Принципи корпоративного управління Греції
(підготовлені в Комітетом з питань фінансових ринків)
Кодекс найкращої практики для німецького корпоративного
управління
(підготовлений Німецькою групою з корпоративного
управління)
Закон Сарбейнза-Оксли (Sarbanes-Oxley Act)
Комбінований кодекс корпоративного управління (Combined
code on corporate governance 2003)

Країна

Рік прийняття

34 країни –
члени ОЕСР

1989 р.

Гонконг

1989 р.

Велика Британія

1991 р.

Франція

редакції 1995
р. і 1999 р.

США

1994 р.

Мексика

1999 р.

Бразилія

1999 р.

Греція

1999 р.

Німеччина

2000 р.

США

2002 р.

Велика Британія

2003 р.

Джерело: систематизовано на підставі [2, с. 17, 3]

Єдиного визначення корпоративного управління на сьогоднішній день не
лише в Україні а й у світовій практиці не існує. Узагальнивши погляд різних
авторів на корпоративне управління наведемо власне розширене визначення
цьому терміну. Отже, «корпоративне управління» – це система звітності перед
акціонерами та спосіб управління підприємством, що спрямовані на
забезпечення балансу інтересів різних власників підприємства, підвищення
ефективності діяльності та зростання вартості підприємства з метою
підвищення його інвестиційної привабливості.
Інститут корпоративного управління в Україні недостатньо розвинутий і
знаходиться на стадії формування. Свої права акціонери на сьогодні можуть
захистити
лише
у
суді.
Аналіз
судових
рішень
на
сайті
http://www.reyestr.court.gov.ua/ свідчить, що позови проти акціонерних
товариств здебільшого пов’язані із визнанням недійсним рішень загальних
зборів акціонерів.Тому відкритість та прозорість ключових рішень
підприємства, доступ акціонерів до інформації щодо істотних подій і
HU

UH
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результатів діяльності є невід'ємною частиною належного корпоративного
управління.Підвищення ефективності функціонування на підприємствах
системи корпоративного управління можливо реалізувати через контрольнооціночну функцію.
Корпоративне управління складається із
зовнішніх та внутрішніх
механізмів управління та контролю над корпоративною діяльністю щодо
створення та збільшення акціонерної вартості [4]. В залежності від цих
механізмів зацікавлені у корпоративному управлінні особи або учасники
корпоративного управління також можуть бути розподілені на внутрішніх та
зовнішніх:
1) Внутрішні:
 мажоритарні і міноритарні акціонери (інвестори).При цьому цілком
можливо, що інтереси різних груп акціонерів можуть входити у
протиріччя;
 співробітники;
 Рада директорів, яка є представницьким органом і здійснює загальне
керівництво діяльністю товариства за винятком питань, які віднесені до
виключної компетенції зборів акціонерів;
 виконавчий орган, що здійснює керівництво поточною діяльністю
товариства. Виконавчий орган може бути одноосібним або колегіальним.
 внутрішній аудитор.
2) Зовнішні:
 зовнішній аудитор, у якого проглядається суттєвий конфлікт інтересів. З
одного боку він працює за винагороду, з іншого його репутація дуже
важлива для нього;
 партнери;
 органи влади;
 кредитори;
 місцеве населення і спільнота;
 інші зацікавлені особи (стейкхолдери).
Збалансування інтересів всіх (або багатьох) учасників корпоративного
управління досягається завдяки реалізації комплексу заходів, які включають
створення ефективного корпоративного управління, тобто балансу між
витратами і ризиками, пов'язаними з його впровадженням, і отриманими
вигодами, тадієвих механізмів контролю ззовні.
Основою успішної діяльності фінансових ринків у всьому світі є
впевненість інвестора, що фінансова інформація, яку вони отримують, є
надійною і достовірною. Ключову роль в цьому питані відіграє якість аудиту та
аудиторських висновків. Отже, зовнішнім аудиторам відведена важлива роль підвищити надійність фінансової інформації через підтвердження достовірності
фінансової звітності.
Р.Г. Каспіна доводить, що цінність будь якої інформації досягається через
її достовірність та правдивість [4]. Отже, фінансова інформація, що надається
зацікавленим користувачам, буде для них цінною, лише коли така інформація є:
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достовірною, тобто такою, що відображає дійсний стан справ;
повною, тобто її достатньо для прийняття відповідних рішень;
актуальною,тобто є потрібною на поточний момент часу;
релевантною, тобто отримуваний результат має відповідати бажаному [5,
с. 220].
В.В. Рядська завданням аудиту як незалежного економічного контролю
бачить зменшення інформаційних ризиків користувачів фінансової звітності [6,
с.141]. Н.І. Дорош доводить, що основним завданням аудиту є перевірка
«тверджень адміністрації про дотримання підприємством критеріїв ведення
бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності» [7, с. 41].
В дисертації О.Ю. Редько наводить завдання аудиту з точки зору
Р. Монтгомері, яке полягає у визначенні в інтересах власників, користувачів та
інших інвесторів фактичних фінансових умов і розміру доходу підприємства
[8]. Сам же він серед завдань аудиту як однієї із форм контролю бачить:
 виявлення ризиків у системі управління у тому числі ризиків загрози
існування системи;
 визначення факторів таких ризиків;
 визначення ступеня впливу на розмір ризику кожного із таких факторів;
 надання інформації з метою усунення виявлених загроз та їх ліквідації
або зменшення [8].
При цьому російський вчений Є.М. Гутцайт розглядає аудит як
інструмент вимірювання достовірності звітності [9], що на наш погляд є не
досить вірним на сучасному етапі. Якщокорпоративне управління розглядати як
систему звітності перед акціонерами та спосіб управління підприємством, то
зовнішній аудит є інструментом удосконалення такого управління. В свою
чергу аудит корпоративного управління – це оцінювання існуючої на
підприємстві системи корпоративного управління, що спрямоване на виявлення
її сильних і слабких сторін та судження про основні компоненти органів
життєзабезпечення підприємства, якими є внутрішній контроль ісистема ризикменеджменту.
Зовнішній та внутрішній контроль за системою корпоративного
управління сьогодні в Україні виконується формально. Основна причина цього
непрозорість діяльності акціонерних товариств. У той час як розкриття
інформації та прозорість фінансово-господарської діяльності є, по-перше,
одним із принципів корпоративного управління, по-друге, атрибутом сучасних
цивілізованих ринкових відношень у світі. Таке відношення до контролю
корпоративного управління в Україні пов’язано з тим, що фінансова звітність у
першу чергу складається задля задоволення регуляторних органів. Для них же,
зокрема, для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
надається аудиторський висновок. При цьому задоволення інтересів власників,
акціонерів, інвесторів залишається поза увагою.
Аудит корпоративного управління допомагає виявити сильні і слабкі
сторони існуючої системи корпоративного управління, підготувати конкретні
рекомендації щодо вдосконалення системи корпоративного управління загалом
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і її компонентів зокрема. Аудит, як форма контролю, має поповнити
інформаційну базу для управління підприємством. Отже цей напрямок є
перспективним.
Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 700 «Формулювання
думки та надання звіту щодо фінансової звітності» (в редакції 2010 року)
відповідальністю аудитора є висловлення на основі результатів аудиту думки
щодо фінансової звітності [10, с. 690]. Цим же міжнародним стандартом аудиту
передбачена можливість існування і додаткової відповідальності аудитора, яка
має розглядатися в окремому розділі аудиторського звіту. На нашу думку,
думка аудитора щодо стану корпоративного управління підприємства, як раз,
може розглядатися у якості такої додаткової відповідальності. Відповідно
програми і процедури аудиту фінансової звітності повинні бути сформовані з
урахуванням цього питання.
В ході аудиту корпоративного управління, як складової аудиту фінансової
звітності аудитор, встановлює відповідність системи корпоративного
управління законодавству і вимогам корпоративної практики та її ефективність
з точки зору обґрунтування управлінських рішень та ефективності
інвестиційної політики підприємства.
Отже аудит корпоративного управління несе тільки переваги для бізнесу,
економіки та суспільства. На сьогоднішній день опубліковано зовсім небагато
досліджень, які б демонстрували цінність аудиту корпоративного управління.
Тому вважаємо, що на сучасному етапі розвитку аудиту настав час розширення
його функцій. Фінансова звітність надає лише інформацію про результати
діяльності підприємства у минулому, яка не завжди надає надійну основу для
прогнозування фінансових результатів у майбутньому. У той же час, охопивши
більше прогнозних, якісних і не фінансових даних аудитор може підвищити
цінність фінансової звітності, яку він підтверджує. Зокрема, під час аудиту
корпоративного управління аудитор має визначитися з наступними питаннями:
 отримання розуміння щодо діяльності підприємства, структури його
власності;
 яким є вихідний стан корпоративного управління на підприємстві;
 які стратегічні цілі, можливості та інтереси має підприємство та як вони
ув’язуються із існуючою системою корпоративного управління;
 аналіз
внутрішніх
документів,
які
регулюють
компоненти
корпоративного управління;
 порівняння стану корпоративного управління із іншими аналогічними (по
стратегії бізнесу та розмірам) підприємствами України та зарубіжжя;
 розробка рекомендацій щодо поліпшення практики корпоративного
управління.
Отже, роль аудиту та характер методики його проведення необхідно
відповідним чином змінювати.
Висновки:
1. Корпоративне управління на сьогодні ще залишається остаточно не
сформованим поняттям. Однак у будь-якому разі ефективне корпоративне
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управління сприяє підвищенню прозорості процесів управління підприємством
та прийняття рішень, а також знижує ризики виникнення кризових ситуацій, а в
разі їх появи дає можливість їх успішного усунення.
2. Проведення аудитором комплексу процедур, спрямованих на
висловлення думки щодо ефективності корпоративного управління і перевірку
припущень, які лежать в основі бізнес-моделі підприємства, та її стійкості в
майбутньому, допоможе аудиту зіграти ключову роль у зміцненні суспільної
довіри до логістичного ланцюжку подання фінансової звітності.
3. Наукові підходи до аудиторських процедур під час аудиту
корпоративного управління мають бути одним із напрямків подальших
наукових досліджень.
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5.12. АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЛОВОГО ПАРТНЕРСТВА
Шавлюк А.О.
аспірантка кафедри фінансового аналізу та контролю
Київський національний торговельно-економічний університет
У сучасному економічному середовищі стрімкий розвиток ринків товарів і
послуг спричиняє більш жорстке конкурентне оточення, постійно зростаючу
вибагливість клієнтів, як наслідок постійне зростання потреб суспільства та
необхідності їх оперативного задоволення загалом, а також умови постійного
удосконалення технологій, призводять до того, що ефективне функціонування
ринкової економіки можливе лише при налагодженні конструктивної взаємодії
між економічними суб’єктами.
Саме від вірно обраної стратегії діяльності економічного суб’єкту, від
характеру його взаємовідносин з іншими підприємствами, споживачами,
постачальниками залежить успішність та результативність ведення бізнесу.
Можливість досягнення такого успіху повинна забезпечити парадигма ділового
партнерства, яка відповідає сучасним поглядам, законам розвитку суспільства,
яка б не викликала розбіжностей у думках. На основі такої парадигми слід
формувати систему відносин економічних суб’єктів, об’єктом управління якої є
встановлення взаємодії з покупцем, індивідуалізація характеру відносин з ним і
у результаті ведення прибуткового бізнесу.
Партнерську взаємодію з покупцями слід розглядати як центральний
елемент стратегії економічного суб’єкту. Це обумовлено тенденціями,
притаманними конкурентному середовищу: загостренням боротьби за вигідних
клієнтів; формуванням більш вимогливих покупців; появою нових каналів
залучення і обслуговування клієнтів тощо. Встановлення достатньо тісних
партнерських відносин з покупцем зможе надати підприємству переваги у
збільшенні кількості повторних придбань товару, допоможе зменшити втрати
покупців через невдоволеність, а також залучити нових покупців за рахунок
постійних, досягти підвищення продуктивності та прискорення виведення
нових товарів на ринок, мінімізувати ризики.
Налагодження ділового партнерства попри всі його меркантильні цінності
вимагає незалежної, неупередженої оцінки його доцільності та ефективності і
таку рецензію може виконати аудит ділового партнерства.
По своїй природі партнерські відносини є орієнтованими на
довгостроковий термін. Їх метою є надання споживачам довготривалої
споживчої цінності, а мірою успіху має бути довгострокове задоволення
споживача та його прихильність до компанії. Окрім пропозиції стабільно
високої споживчої цінності та задоволення, у діловому партнерстві можуть
використовувати специфічні засоби: матеріальне, моральне стимулювання та
структурні зв’язки, які вдосконалюють процес замовлення, оплати та
постачання товарів.
Ділове партнерство є об’єктом наукових досліджень, у тому числі теорії і
практики аудиту, яке потребує постійного вивчення, вдосконалення, творчих
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пошуків. Воно охоплює всі сфери діяльності підприємства. Від ефективності
його застосування, методів і способів здійснення залежить ефективність
функціонування економічного суб’єкту та його стратегічна визначеність. Саме
інструментарій аудиту може надати впевненості щодо реалізації механізмів
ділового партнерства.
Виходячи з вищенаведеного, доцільно визначити поняття «ділове
партнерство» як форму відносин між економічними суб’єктами, що
ґрунтуються на основі добровільної співпраці, взаємної довіри та підтримки,
розподілі прав та обов’язків і відповідальності сторін з метою отримання
додаткових конкурентних переваг та економічних вигод у майбутньому.
Одним з основних критеріїв доцільності розвитку підприємства з
використанням моделі стратегічної взаємодії з іншими економічними
суб’єктами, на думку американського економіста Ендрю Кемпбелла [1],
визнається отримання партнерами позитивного синергійного ефекту, сутність
якого найчастіше розкривається через залежність «2+2=5», тобто результати
спільної діяльності суб’єктів виявляються суттєво більшими, ніж вони здатні
досягти діючи поодинці.
Цілі суб’єктів економічних відносин
Забезпечення
ефективності
діяльності

1. Сприятливі умови
співпраці
2. Підвищення
ефективності
використання
ресурсів і
можливостей
3. Нівелювання
(зниження) ризиків
4. Підвищення
прибутковості

Забезпечення
стійкого зростання

Досягнення
стратегічних конкурентних переваг

1. Досягнення
цінової переваги
2. Спільне
використання переваг
брендингу
3. Спільне
використання переваг
позиціонування
4. Спільна розробка
інновацій

1. Забезпечення
підвищення
ринкової частки
2. Зміцнення
конкурентної
позиції
підприємства

Підвищення
лояльності
споживачів

1. Підвищення
рівня задоволеності
попиту споживачів
2. Підвищення
маркетингової
компетенції

Стимули партнерства

Рис. 1. Пріоритетні цілі економічних суб’єктів та комплекс стимулів ділового
партнерства, що активізують процеси їх досягнення
Насамперед, економічний суб’єкт має акцентувати свою увагу на
правильному виборі своїх партнерів. Для цього йому необхідно встановити
чіткі критерії відбору. Переконливу аргументацію у виборі ділових партнерів
можна отримати у процесі аудиту ділового партнерства за відповідними
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складовими. На основі цього виникають чіткі стимули ділового партнерства, які
в свою чергу мають відповідати цілям суб’єктів економічних відносин (рис.1).
Сьогодні як бізнес, так і державні структури намагаються досягти
максимальної ефективності у всіх процесах, тому не потрібно забувати, що від
правильного вибору партнерів у великій мірі залежить успішність справи.
Виходячи з даних положень, чим точніше і коректніше економічний суб’єкт
сформулює свою позицію щодо вибору партнерів, чим чіткішими будуть
критерії його вибору, тим більшого економічного ефекту можна буде досягти у
подальшій співпраці.
Перевагами встановлення ділових партнерських стосунків може бути, як
приклад, досягнення в процесі переговорів з спільними постачальниками більш
вигідних умов проведення угод. Р.Х. Іванова [2, c.81] зазначає, що
вищенаведену вигоду можна досягти шляхом здійснення підприємствамипартнерами тиску (зниження закупівельних цін за умови збільшення об’ємів
закупок) та загрози зміни постачальника.
Вдалим прикладом у такій ситуації може стати спільний вихід на новий
ринок. Як правило, стверджує О.В. Ісаєва [3, c.97], що такий новий вихід
стосується зарубіжних ринків, де існують високі бар’єри входу для іноземних
компаній. Ділове партнерство дозволить підприємствам на локальному ринку
виступити як одне ціле на зарубіжному.
Таке трактування є досить справедливим, оскільки, якщо економічний
суб’єкт отримує один і той самий ефект при різних комбінаціях ціни та якості,
то в більшості випадків, правильним буде вибір нижчих цін і, як наслідок,
економія коштів.
Вивчення теоретичних та практичних даних про створення та
функціонування ділового партнерства в Україні та світі дають підстави для
виділення у всьому спектрі цільових спрямувань основних груп цілей,
реалізація яких спрямована на набуття підприємствами конкурентних переваг:
ринкові, виробничі, технологічні та фінансові.
До ринкових конкурентних переваг пропонуємо віднести: вихід на нові
ринки (товарні, географічні, ресурсні), використання партнерських каналів
збуту, спільний маркетинг, освоєння нових каналів збуту, спільний збут та ін.
Серед виробничих цілей: підвищення якості продукції, покращення
матеріально-технічного забезпечення, оптимізація обсягів виробництва,
забезпечення ефекту економії від масштабу виробництва та ін.
Технологічні: вдосконалення технологій виробництва, розробка нової
продукції, розробка нових технологій, обмін технологіями та їх впровадження,
покращення характеристик продукції.
Фінансові: зростання вартості підприємства, оптимізація джерел
фінансових ресурсів, збільшення частки ринку, зменшення витрат, зниження
фінансового та підприємницького ризиків.
«Ділове партнерство в бізнесі – явище розповсюджене: небагато
бізнесменів можуть собі дозволити розпочати власну справу з нуля без
допомоги компаньйонів», – висловлюється практик А. Гринєвська [4, с.5], –
«але при цьому достатньо розповсюдженим є і завершення такого бізнесу, яке
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супроводжується розчаруванням, складним поділом активів та судовими
позовами».
Продовжуючи тему судових оскаржень необхідно зазначити, що питання
нормативно-правового регулювання ділового партнерства наразі є недостатньо
врегульованим, оскільки, у загальному випадку діяльність економічних
суб’єктів регулюється Господарським кодексом України [5], проте конкретно
питання ділового партнерства залишається не розглянутим і лише окремі
випадки регулюються Законом України «Про державно-приватне партнерство»
[6].
Для уникнення такого негативного ефекту та мінімізації ризику його
виникнення у даній ситуації доцільно звернутись до аудиту ділового
партнерства, який має на меті одержання достовірної інформації щодо
фінансового стану контрагентів та шляхом дослідження ринку дозволить
виявити найоптимальніші варіанти партнерства.
Розкриваючи поняття аудиту ефективності ділового партнерства, у першу
чергу варто зазначити, що його слід розглядати як нагромадження свідчень про
інформацію за якою можна зробити неупереджене судження про те, наскільки
співпраця різних суб’єктів господарювання, установ і організацій є
пріоритетною у досягненні мети діяльності торговельного підприємства.
Особливістю аудиту ефективності ділового партнерства є те, що він
синтезує в собі фінансовий аудит та маркетинговий аналіз. Аудит ефективності
по-суті може бути визначений як оцінка якості менеджменту та
результативності функціонування діяльності будь-якої економічної системи.
Маркетинговий аналіз в контексті ділового партнерства пов’язаний з
коректним підбором ділових партнерів, які повинні відповідати поставленим
замовником критеріям та потенційна співпраця з якими принесе найбільший
економічний ефект.
Зауважимо, що областю ділового партнерства ми вважаємо будь-які
відносини економічних суб’єктів, які передбачають отримання соціальноекономічної вигоди. Враховуючи специфіку таких відносин, вважаємо за
доцільне навести наступну дефініцію аудиту ефективності ділового
партнерства – це вивчення операцій з діловими партнерами з метою розробки
рекомендацій щодо найбільш економного та ефективного використання
фінансових ресурсів, результативності в досягненні цілей бізнесу та
відповідності політиці компанії.
Аудит ефективності ділового партнерства належить до завдань за надання
впевненості, і регламентується МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості,
що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації» [7].
Базуючись на попередніх дослідженнях аудиту ефективності та шляхом
аналізу наведеного понятійно-категоріального апарату, що визначає аудит
ефективності у аспекті ділового партнерства, ми дійшли висновку, що аудит
ефективності ділового партнерства, можна розглядати як перспективний вид
контролю у сфері підприємництва, тому що будь-який власник майна, має
об’єктивну потребу в інформації щодо того, наскільки ефективно шляхом
взаємодії з діловими партнерами здійснюється управління його активами. За
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його допомогою здійснюється зовнішній моніторинг та систематизований збір
інформації щодо потенційних ділових партнерів, за підсумками проведення
якого формується незалежний висновок про ступінь прогнозованої
результативності ділового партнерства з кожним із економічних суб’єктів, які
підлягали аудиту, і, як наслідок, оцінюється ступінь ефективність
розпорядження фінансовими ресурсами та ефективність рішень щодо вибору
одного із ділових партнерів серед тих, які підлягали аудиту.
Виходячи із загальної парадигми аудиту ефективності та враховуючи
особливості ділового партнерства можна виділити такі його складові:
економічність, продуктивність та результативність [8, c. 135, с.162-163].
Відповідно, під економічністю розуміють характеристику витратної
сторони діяльності торговельного підприємства та йдеться мова про досягнення
заданих результатів за використанням найменшого обсягу коштів, або
досягнення найкращого результату за умов використання заданого обсягу
коштів.
Продуктивність, натомість, стосується лише оцінки операційної
діяльності торговельного підприємства та визначається як співвідношення
торговельної націнки з урахуванням обсягів реалізованих товарів з величиною
витрат на їх реалізацію. Для її розрахунку необхідно визначити співвідношення
між маржею, яка виникає у торговельного підприємства на стадії перепродажу
товарів, та витрачанням всіх видів ресурсів, які були спрямовані на досягнення
таких результатів.
Під результативністю мається на увазі відповідність витрат та їх
результатів іншим цілям, досягнення яких ставить перед собою суб’єкт
господарювання. Вона у свою чергу характеризується ступенем відповідності
фактичних результатів діяльності запланованим результатам і повинна
визначатись як з виробничої, так і з соціальної сторони.
Областю аудиту ефективності ділового партнерства можна вважати будьякі відносини суб’єктів господарювання, які передбачають отримання
фінансової та соціально-економічної вигоди.
Метою аудиту ефективності ділового партнерства є оцінка ефективності і
результативності діючих правил та норм з управління фінансовими ресурсами
на торговельних підприємствах з точки зору досягнення кінцевих результатів у
економічній (отримання прибутку),соціальній(підвищення ділової репутації)
або інших сферах для задоволення інтересів керівництва та інших зацікавлених
сторін (інвесторів) через здійснення партнерської співпраці між економічними
суб’єктами [9, с.139].
Оскільки, аудит ефективності ділового партнерства є комплексним
процесом, то до основних завдань такого аудиту слід віднести:
 визначення та оцінка складових аудиту ефективності (економічність,
продуктивність, результативність) за тими напрямами ділового
партнерства, де існує найбільша ймовірність неякісного управління або
існують ризики недосягнення прибутку або встановлених цілей;
 надання впевненості щодо надійності обраного ділового партнера на
рейтинговій основі та в рамках діючого законодавства;
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 практичне сприяння покращенню та удосконаленню діяльності всіх
економічних суб’єктів шляхом ефективного вибору партнерських
стосунків, і, як наслідок, підвищення ефективності їх спільної діяльності;
 представлення керівництву, інвесторам, пов’язаним діловим партнерам та
іншим зацікавленим сторонам незалежної думки про управління та
ефективне використання фінансових ресурсів шляхом вибору
конкретного ділового партнера;
 інформування менеджменту про фінансові ресурси, ефективність їх
використання та можливі ризики, пов’язані з налагодженням партнерства
з конкретним контрагентом;
 оцінка стратегії і тактики ділового партнерства, його еволюційної і
спонтанної природи.
Предмет аудиту ефективності ділового партнерства визначає чітко
визначені сфери, фінансові показники та параметри діяльності або їх
поєднання, які будуть охоплені перевіркою.
Виділяючи елементи аудиту ефективності та розглядаючи їх через призму
продуктивності та результативності, пропонуємо віднести до них наступні:
 перевірка економічності використання економічним суб’єктом, що
перевіряється, коштів, витрачених на досягнення конкретних результатів,
цілей діяльності даного економічного суб’єкта при виборі своїх ділових
партнерів;
 перевірка продуктивності використання економічного суб’єкта, що
перевіряється, трудових, фінансових та інших ресурсів в процесі своєї
діяльності та партнерстві з іншими економічними суб’єктами, а також
перевірка використання інформаційних систем та технологій;
 перевірка результативності економічного суб’єкта, що перевіряється,
пов’язана з виконанням поставлених перед економічним суб’єктом
завдань, досягнення фактичних результатів в порівнянні з запланованими
з урахуванням обсягу виділених для нього ресурсів та оцінка результатів
(економічної та соціальної вигоди) від конкретно обраного ділового
партнера.
Перевагами аудиту ефективності ділового партнерства над фінансовим
аудитом аналогічної предметної області є безперечна сконцентрованість на
результатах діяльності потенційних ділових партнерів, формулюванні
аргументованих відповідей про те, яких результатів фактично вдалося досягти, і
те чого досягти не зуміли, з наведенням причин таких відхилень, а також у
забезпеченні коментарів щодо якості товарів та обсягів продажу.
До недоліків можна віднести більш глобальний масштаб охоплення,
тобто необхідність враховувати при здійсненні аудиту ефективності крім
внутрішніх, ще й зовнішні докази та факти. Водночас, на думку В. Немченко
[10, с.58] більш деталізовану обробку фактографічної та статистичної
інформації та збільшення обсягів масивів даних для аналізу.
Аудит ефективності ділового партнерства повинен здійснюватись за
допомогою:
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 аналізу нормативно-правового забезпечення та змін у законодавстві,
методичних розробок, видань і публікацій про аудит ефективності
ділового партнерства торговельними підприємствами;
 аналізу результатів попередніх перевірок завдяки яким можна оцінити
існуючі проблеми на торговельному підприємстві, а саме шляхом аналізу
аудиторського висновку про стан підприємства (фінансовий аудит);
 аналізу показників звітності, в тому числі оцінка фінансової стійкості,
ліквідності, платоспроможності, ділової активності торговельного
підприємства;
 маркетинговий аналіз змін кон’юнктури ринку та відстеження діапазону
варіантів для реалізації ділового партнерства у відповідності з
поставленими вимогами;
 спостереження, фактичний контроль, опитування, підтвердження,
підрахунок, документальні та аналітичні процедури.
Аудит ефективності ділового партнерства на підприємстві торгівлі
передбачає наступні положення (рис. 2):
1) проведення аналізу фінансової звітності наданої потенційними діловими
партнерами. Оскільки, аудит ефективності ділового партнерства
передбачає надання впевненості, то для оптимізації процесу перевірки,
така фінансова звітність вже має бути підтверджена незалежним
аудитором, тобто по суті, можна використати аудиторський висновок за
результатами аудиту фінансової звітності.
2) розкриття, у разі наявності, детальних даних по дебіторській та
кредиторській заборгованості, цінним паперам та іншим фінансовим
інструментам, незавершеного будівництва, наявності та вартісної оцінки
торговельних марок, знаків та інших власних нематеріальних активів,
наявності позитивної ділової репутації та вартості гудвілу, термін
«продуктивного» функціонування на ринку (коли фактично ведеться
господарська діяльність).
3) здійснення порівняльного аналізу результатів аудиту ефективності
ділового партнерства шляхом застосування методу рейтингових оцінок за
відповідними критеріями та визначення найкращого потенційного ділового
партнера серед наявних («відносний лідер»), а також визначення якості
такого партнерства у абсолютному значенні, тобто відповідно до
встановлених показників та нормативів;
4) формування аудиторського звіту, в якому аудитор надає впевненість щодо
того наскільки ефективно обирати того чи іншого ділового партнера з
наявного переліку. Він надає рекомендації щодо найоптимальнішого
варіанту, водночас висвітлюючи можливі ризики як по відношенню до
нього, так і при виборі іншого варіанта на розсуд замовника. При цьому
повинна бути висвітлена повна картина можливих ризиків та проблемних
моментів, що одночасно не звужує висновок такого аудиту лише до одного
варіанту, а дає можливість обрати будь-який з наведених.
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Рис. 2. Складові елементи процесу аудиту ефективності ділового партнерства
на торговельному підприємстві
Здійснивши аудит ефективності ділового партнерства економічний
суб’єкт фактично зможе перевірити ефективність використання своїх
фінансових ресурсів у взаємодії з постачальниками, покупцями та іншими
партнерами, що дозволить об’єктивно оцінити ситуацію. У разі виявлення
невідповідності чи неефективного використання коштів аудит зможе надати
достовірну інформацію та відповісти на запитання, що послужило причинами
такої невідповідності. Одночасно будуть запропоновані шляхи виходу з даної
ситуації, шляхом підбору найоптимальнішої взаємодії з урахуванням
«проблемних» параметрів.
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