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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил большое признание среди 
отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины, Молдовы, 
Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научный взгляд в будущее" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научный взгляд в будущее" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто 
любит науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей 
общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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ЦИТ: n116-227 
Подвигайло А.А., Целютина Т.В 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

 
Данные мониторинга гражданского общества, который Высшая школа 

экономики проводит совместно с целым рядом социологических центров 
страны, начиная с 2006 года доказывают, что на сегодняшний день 
демократизация общества требует формирования государственных и 
негосударственных структур и систем, которые через создание механизмов и 
инструментов управления и самоуправления обеспечат стабильный базис 
эффективной жизнедеятельности общества. Анализ моделей отечественного и 
зарубежного представительства гражданских институтов, результаты авторских 
исследований позволили нам выделить две основных и последовательных 
«волны» в развитии гражданских институтов: экономическую и политико-
правовую. Таким образом, институты гражданского общества сформировали 
институциональную систему противовесов необходимую для эффективного 
функционирования гражданского общества на основе политической зрелости и 
готовности населения к принятию решений по развитию территории. 
Устойчивое развитие государственности возможно только при максимальном 
использовании гражданской инициативы населения, на принципах 
взаимодействия и взаимосогласованности между институтами гражданского 
общества, органами местного самоуправления и государственной властью. 
Отсутствие необходимой плотности институтов является серьёзной проблемой 
для регионального развития. Для того чтобы проследить прямую и устойчивую 
взаимосвязь регионального развития и этногенеза институтов гражданского 
общества необходимо, прежде всего, очертить научные грани ключевых 
терминов рассматриваемой проблемы: «гражданское общество» и 
«гражданский институт». 

В современной юридической и философской литературе, данным 
термином характеризуют определённый уровень развития общества, 
достигшего уровня социальной, экономической и политической зрелости. В 
данном обществе чётко проявляется принцип взаимодействия – «государство – 
слуга для общества». Само общество характеризуется высоким уровнем 
развития демократии, правовых, экономических и политических институтов [4, 
с. 55-56]. Граждане подобного общества обладают высочайшей степенью 
правовой и социальной защиты, им гарантирована свобода экономической 
деятельности и невмешательство в частную личную жизнь и т.д. 

Как показывает история развития гражданского общества и гражданских 
институтов, есть результат, во-первых, решения экономических проблем, 
стоявших перед человеком, во-вторых, гражданские институты – это 
результаты борьбы человека за свои права, то есть результаты политических 
преобразований. Поэтому мы выделяем две основных последовательных 
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«волны» в развитии гражданских институтов. 
Проанализируем институты первой волны. Они, во многом, были 

следствием краха феодальной системы и произошедших промышленных 
революций. Для них характерна, прежде всего, борьба за экономические права, 
завоёванные права и свободы и оформленные правовые институты призваны 
были обеспечить устойчивое экономическое развитие социума. Современные 
гражданские институты и гражданское общество тесно взаимосвязаны с 
развитием частного предпринимательства. Именно предприниматели и их 
экономическая деятельность были той движущей силой, которая стала основой 
для формирования и развития гражданского общества и его институтов. Таким 
образом, зачатки гражданского общества и гражданских институтов можно 
отыскать в экономической теории. Например, главную движущую силу 
Великой французской буржуазной революции (XVΙΙΙ столетие), которая 
покончила с феодально-абсолютистским строем во Франции, привела к 
созданию институтов, определяющих влияние граждан на развитие 
государства, была французская буржуазия [6, с. 297]. Мелкие, средние, крупные 
торговцы и промышленники, заложили основы французской демократии, 
гражданского общества и институтов.  

Таким образом, капитализм и свободное предпринимательство, 
развивавшиеся в Европе и США, стали двигателем в развитии институтов 
гражданского общества. Буржуазия, получившая права и свободы в ходе 
свержения феодального строя, стала распространять свои правовые достижения 
на все сферы общественной жизни. Произошла либерализация всех сфер 
общественной жизни: экономической, политической, социальной и культурной. 

К власти пришла крупная буржуазия и предпринимательские объединения, 
что ознаменовало собой начало эпохи империализма, для которого было и 
остаётся характерным сращивание крупного капитала и государственной 
власти. В этот период истории (конец XΙX - начало XX столетия) появляются 
такие гражданские институты, как объединения предпринимателей, которые 
консолидировали крупное и среднее предпринимательство для защиты своих 
прав. К примеру, в США НАП и Торговая палата США (основана в 1912), в 
Великобритании — Конфедерация британской промышленности, во Франции 
— Национальный совет французских предпринимателей, в Японии — 
Федерация экономических организаций, в Италии — Конфедерация 
итальянской. промышленности, в ФРГ — Федеральный союз германской 
промышленности (ФСГП), Федеральный союз германских банков и Германский 
промышленно-торговый конгресс [13]. Интенсивное развитие и усложнение 
капиталистических форм хозяйствования в эпоху империализма привело к 
возникновению двух основных типов конфликтов: конкуренция на рынке 
товаров и услуг и противостояние работодателей и наёмных работников [7, 
с.195]. Конкуренция на рынке способствовала появлению гражданских 
институтов, которые осуществлявших свою деятельность по следующим 
направлениям: борьба за права потребителей, борьбы с монополизмом и 
недобросовестной конкуренцией на рынке. К примеру, первый 
антимонопольный закон был принят в Канаде в 1889 г., в 1890 г. в США, а 
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германский закон о недобросовестной конкуренции был принят в 1909 г. [1]. 
Принимавшиеся правовые нормы в той или иной степени и с разным качеством 
регулировали правил игры на рынке. Помимо государственных институтов и 
служб, отвечавших за монополии и рынок, появились организации, 
отстаивавшие права потребителей на рынке. В 1899 г. в США появилась 
Национальная лига потребителей (сейчас Американская федерация 
потребителей). В Великобритании функционирует Национальный 
потребительский совет, потребительские консультативные центры и 
добровольные потребительские организации. Союз потребителей в ФРГ 
объединяет в себе 30 организаций, занимающихся проблемами защиты прав 
потребителей и финансируется на 60 % правительством [2]. 

Помимо борьбы с монополизмом и недобросовестными игроками на 
рынке, ещё одной формой регуляции конкурентной борьбы и борьбы с 
коррупцией стал институт «лоббизма». Хрестоматийным примером 
гражданских институтов лоббирования является США. В Америке к лоббистам 
относятся представители различных фирм, банков, общественных объединений, 
которых на официальной основе направляют в Конгресс с целью оказания 
влияния на процесс принятия законов в интересах тех лиц, которые их 
содержат. Группы лоббистов создают свои организации и фирмы. Действуют 
лоббисты согласно закону: в 1946 г. Конгресс принял закон «О федеральном 
регулировании лоббизма». Открытость лоббизма в США расширяет гласность 
политических процессов в стране. Благодаря его официальности можно легко 
установить, в чьих интересах принимаются законы. Благодаря лоббизму в США 
властные структуры могут контролироваться общественностью, снижается 
коррупция и секретность принятия решений. К тому же лоббизм способствует 
привлечению в политику не только крупных корпораций, но и мелкого бизнеса, 
а также самых различных организаций гражданского общества. 

Противостояние рабочих и работодателей, способствовало формированию 
такого важнейшего гражданского института, как профсоюз. Данный институт 
отстаивал и отстаивает права работников предприятий. К примеру, в США в 
1991 г. в профсоюзном движении участвовало 16,6 млн. человек, а по опросам 
населения уже в 2010 г., 160 млн. человек желает участвовать в профсоюзном 
движении [5]. Профсоюзы Германии являются одними из самых мощных в 
Европе, в них насчитывается более 12 млн. человек [12]. 

Таким образом, формирование институтов гражданского общества в 
Западной Европе и США было обусловлено в первую очередь развитием 
экономики и необходимостью регулирования общественных отношений во всех 
аспектах, связанных с функционированием рынка. Первая волна «гражданских 
институтов» формировалась под мощным влиянием экономического развития и 
была призвана сглаживать последствия ураганных темпов развития «дикого 
капитализма», со всеми их социальными катаклизмами. 

Вторая, политико-правовая волна развития институтов гражданского 
общества формировалась уже под влиянием достижений первой. 
Формирование правил поведения на рынке, определение основных игроков, 
формирование цивилизованной системы отношений предприниматель – 
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работодатель, обеспечивающей высокие социальные гарантии, а также рост 
общего благосостояния масс, способствовали появлению гражданских 
институтов второй волны, общую направленность деятельности которых можно 
охарактеризовать как «борьбу за гражданские права и свободы». Специфика 
развития гражданских институтов данного периода заключается в   широком 
распространении некоммерческих и неправительственных общественных 
организаций. Деятельность, данных организаций была направлена на защиту 
прав и свобод отдельных категорий или групп граждан, или же, на 
гуманитарные направления. НКО И НПО составляют основу гражданских 
институтов гражданского общества современного нам периода. 

Формально или практически независимые данные гражданские институты 
осуществляют свою деятельность на широком спектре направлений, зачастую 
заменяя государство или же превосходя его по своей эффективности. 
Например, международная организация «Oxfam» или Оксфордский комитет 
помощи глодающим, включает в себя 17 организаций, работающих в 90 странах 
мира, решает широкий спектр задач, от помощи голодающим и поддержки 
меценатства, до борьбы с ВИЧ и СПИД [10]. Фонд защиты амурского тигра, 
фактически заменил собой в решении данного вопроса государственные 
природоохранные органы РФ. 

Таким образом, нами были проанализированы общие аспекты развития 
гражданских институтов и гражданского общества, теперь рассмотрим их 
взаимосвязь с качественными показателями регионального развития. В нашем 
анализе история развития гражданских институтов, будет является 
лакмусовой бумагой для оценки качества их влияния на региональное развитие. 

Как показывает история, наибольшего качественного развития институты 
гражданского общества достигли в странах западной и Северной Европы, 
Канаде и США. Там чётко прослеживается функциональное развитие 
институтов первой волны, главной задачей которых стала защита частной 
собственности, капиталистической экономики и прав рабочих и служащих. 
Качественные изменения, вызванные гражданскими институтами первой 
волны, стали базисом для формирования институтов второй волны, которые 
благодаря функционалу смогли в значительной степени нейтрализовать 
патерналистские и полицейские функции государства и заставить последнее 
заниматься обеспечением эффективного функционирования гражданских 
институтов гражданского общества. Условно можно утверждать, что 
«государство стало слугой народа». 

Причиной прогресса гражданских институтов в развитых странах запада 
стало успешное сочетание гражданских институтов первой и второй волны. Их 
плотность и взаимодействие стали эффективной основой для динамичного 
развития вышеуказанных регионов. Институты первой и второй волны 
обеспечивают необходимую плотность дополняя друг друга, тем самым 
поддерживая общественную систему западных стран. Институты первой и 
второй волны обеспечивают необходимый баланс интересов и общественных 
сил, формируя необходимую обществу систему сдержек и противовесов, 
сдерживая друг друга. К примеру, интересы крупного бизнеса неизбежно 

Научный взгляд в будущее 7 



 Том 5. Выпуск 1(1)                                                                                                                                           Экономика                          

входят в противоречие с интересами мелкого и среднего бизнеса, а также 
рабочих. Казалось бы, у магнатов преимущество в виде политических связей и 
материальных средств, однако, как только они начинают своё «наступление», 
автоматически начинают функционировать правовые и социальные институты 
гражданского общества, которые быстро ограничивают притязания бизнеса и 
вводят их в допустимые рамки. Таким образом, система стабилизируется, 
конфликты решаются, экономика растёт, а общество развивается. 

Таким образом, западное общество имеет достаточную плотность 
институтов гражданского общества, которая обеспечивает синергию его 
развития и делает таким, какое оно есть. 

При анализе развития гражданских институтов гражданского общества в 
странах западной Европы и США необходимо отметить два специфических 
момента в их деятельности на современном этапе развития. Во-первых, в 
условиях глобализации, многие институты гражданского общества, созданные 
для защиты прав и свобод граждан своих стран, стали осуществлять активную 
международную деятельность в самых различных сферах общественной жизни 
социума. Например, Amnesty International была основана в Великобритании в 
1961 г., но осуществляет деятельность по всему миру [ 16]. Или Human Rights 
Watch (основанная в 1978 г. под названием Helsinki Watch), штаб-квартира 
которой располагается в США, однако сама организация имеет 70 филиалов во 
многих странах мира [15]. Таким образом, произошла интернационализация 
деятельности гражданских институтов. 

Во-вторых, важным аспектом развития институтов гражданского общества 
стран Западной Европы и США, являлась их ориентированность, на защиту 
национальных интересов страны и самого западного общества. Изначально 
гражданские институты были предназначены для формирования эффективных 
общественных коммуникаций в рамках определённой системы управления, а 
именно – западной демократии. Институты гражданского общества 
сформировались как часть гражданского общества, западного гражданского 
общества. Они гармонично интегрированы в политическую систему западных 
стран и являются её неотъемлемой частью. Тесная интеграция гражданских 
институтов в политическую систему западных стран предопределило 
трансформацию их сферы деятельности из внутриполитической во 
внешнеполитическую. В XX - начале XXI столетия гражданские институты 
стали приобретать статус инструментов внешней политики. 

Таким образом, произошла политизация деятельности гражданских 
институтов гражданского общества, когда общественные организации 
фактически приобрели статус политических агентов. 

Описанный выше своеобразный дуализм в развитии гражданских 
институтов наиболее ярко проявляется при анализе попыток развития 
гражданского общества в странах Восточной Европы. Когда западные 
институты гражданского общества, осуществляющие международную 
деятельность, сконцентрировались на реализации политической составляющей 
и часто выступают в роли проводников определённых геополитических идей. 

Рассмотрим проблему взаимосвязи развития гражданских институтов и 
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регионального развития с позиции стран Восточной Европы. После развала 
Советского Союза и краха СЭВ, экономические институты гражданского 
общества, то есть первой волны пришли в упадок. Начался резкий переход 
экономики с социалистической модели развития к капиталистической. Переход 
сопровождался и сопровождается при отсутствии реальных гражданских 
институтов гражданского общества, которые контролировали бы правила игры 
на стихийно возникшем рынке. Параллельно «дикому капитализму» в 
экономике, в большой спешке, начинают строиться в обществе гражданские 
институты второй волны. Появляется большое количество НКО и НПО, 
деятельность которых малоэффективна в условиях перманентного 
экономического кризиса или стагнации, которым подвержены страны 
Восточной Европы. Они призваны защищать права граждан, но не развивать 
экономику. Более того, зачастую не имея в качестве сдерживающего фактора 
институтов первой волны, многочисленные НКО и НПО вносят ещё больший 
дисбаланс в экономическую ситуацию стран Восточной Европы. К примеру, 
экономические интересы Польши не совпадают с интересами гражданских 
институтов внутри страны и последние зачастую наносят вред постоянно 
формируя в глазах простых поляков врага в виде России.  

Таким образом, в отсутствии экономических институтов гражданского 
общества, деятельность правовых институтов вносит дисбаланс и 
конфликтность в общественные отношения. Необходимо упомянуть также, что 
стабильность экономических институтов в обществе не является основой для 
стабильного развития гражданских институтов гражданского общества. 
Передовые в экономическом отношении страны ближнего Востока, такие как 
ОАЭ, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, имея мощную сырьевую экономику, 
не относятся к категории стран с развитой демократией и гражданским 
обществом. В данном регионе отмечается дисбаланс иного рода, тут наличие 
мощных экономических институтов не подкреплено наличием институтов 
гражданского общества. Отсутствие в этих странах нормально 
функционирующих институтов второй волны, при наличии мощной 
экономической инфраструктуры и прообразов экономических институтов 
гражданского общества (институт частной собственности, институт 
предпринимательства и т.д.) делает вышеуказанный регион потенциальной 
ареной для всевозможных политических, экономических и социальных 
конфликтов. Ведь как показала «арабская весна», гражданское общество и 
гражданские институты могут попытаться построить и снизу, да ещё и не 
самыми гуманными методами. К примеру, построение гражданского общества 
в Ливии происходила стихийно и закончилась гражданской войной. 

Развитие институтов гражданского общества в РФ после 1991 г. во многом 
копировало аналогичные процессы в Восточной Европе. Многие общественные 
организации, возникшие в 90-е годы, финансировались за счет грантов, 
выделяемых международными гражданскими институтами и де-факто 
осуществляли политическую деятельность, оказывая определённое влияние на 
те, или иные политические круги, по определённым вопросам. Собственно 
говоря, политический фактор деятельности отечественных гражданских 
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институтов заметно превалировал над экономической и социальной 
составляющей. Отмеченный дисбаланс в деятельности отечественных 
институтов гражданского общества, усиливался общей слабостью самой 
системы институтов, ввиду экономических проблем и трудностей в 
деятельности связанных с переходным периодом. В России гражданское 
общество, основывающееся на либерально-демократических ценностях, 
насчитывает чуть более двух десятилетий исторического развития, в то время 
как в передовых западных странах отдельные институты формировались и 
развивались столетиями. 

Принятые 13 июля 2012 года Госдумой поправки (ФЗ N 121-ФЗ от 
20.07.2012) к закону «О некоммерческих организациях», очертили перед 
отечественными гражданскими институтами общую направленность 
государственной политики в сфере НКО и других государственных институтов. 
Введение в правовое поле НКО термина «иностранный агент», стало предельно 
ясным сигналом гражданским институтам о необходимости смещения центра 
тяжести своей деятельности из политического пространства в сторону решения 
социальных проблем. Сигнал был принят весьма болезненно – так к 2014 году 
численность НКО в Российской федерации заметно снизилась – более чем на 25 
%. Вышеуказанные изменения в деятельности отечественных общественных 
организаций направленны на формирование гражданских институтов 
отвечающих национальны интересам России. 

 Развитие отечественных институтов гражданского общества будет 
зависеть: от успешности преодоления экономических проблем и выхода на путь 
устойчивого, без коррупционного экономического развития; от степени 
самостоятельности гражданских институтов в их общественной деятельности; 
от степени доверия российского общества к общественным институтам 
гражданского общества; от соответствия деятельности гражданских институтов 
гражданского общества национальным интересам России.  

Таким образом, взаимосвязь плотности развития институтов гражданского 
общества и устойчивости регионального развития базируется на основе 
исторического развития институтов гражданского общества.  
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национальные эталонные документы. 
В главе X рекомендаций № 1 ЕЭК ООН о формуляре-образце ООН 

содержится информация о системе унифицированных внешнеторговых 
документов ООН, которая описывает, каким образом ФО ООН служит основой 
для создания вспомогательных международных или национальных 
формуляров-образцов, стандартных бланков и унифицированных эталонных 
документов или бланков, используемых на уровне компаний [1]. 

Формуляр-образец Организации Объединенных Наций для 
внешнеторговых документов является типовым формуляром, содержащим 
согласованные спецификации, касающиеся размера бумаги, полей, оформления 
документа и представления данных. Формуляр-образец ООН для 
внешнеторговых документов был разработан ЕЭК ООН в 1960-х годах и 
опубликован вместе с Рекомендацией ЕЭК ООН по применению ФО ООН в 
1973 и 1981 гг. Формуляр-образец предназначен для использования 
составителями документов в качестве типового формуляра для разработки 
других международных или национальных формуляров-образцов, 
стандартизованных форм и национальных эталонных моделей. В таких 
формулярах-образцах элементы данных представлены в соответствии с ФО 
ООН. Согласно Рекомендации СЕФАКТ ООН № 1, отраслевые формуляры-
образцы определяют принципы оформления других элементов данных, 
характерных для конкретной области или отрасли. Примеры формуляров-
образцов: формуляры-образцы СТС для грузовых деклараций (1965, 1977 гг.), 
Стандартный коносамент МПС (1972 г.). В национальных формулярах-
образцах элементы данных представлены в соответствии с ФОООН, который 
определяет принципы оформления других требуемых на национальном уровне 
элементов данных с целью разработки национальной унифицированной серии 
внешнеторговых документов. Национальные формуляры-образцы принимаются 
в качестве национальных стандартов. Кроме того, документы, приведенные в 
соответствие с ФО ООН, могут использоваться и на внутрикорпоративном 
уровне. С помощью метода однопроцессной обработки все документы, 
используемые в контрольных целях или для внутренних нужд компании, могут 
быть составлены на базе типового документа, содержащего все необходимые 
данные с указанием точных мест их размещения [2]. 

Существуют некоторые стандартизованные формуляры, унифицированные 
с ФО ООН, использование которых стало обязательным: это железнодорожная 
накладная (1980 г.), принятая согласно Конвенции МГК, или книжка МДП 
(1975 г.), принятая согласно Конвенции МДП. Кроме того, имеются и 
национальные стандартизованные формуляры, унифицированные с ФО ООН, 
такие, например, как национальные таможенные декларации. В соответствии с 
ФО ООН был разработан и Единый административный документ ЕС В качестве 
еще одного примера применения ФО ООН можно привести унифицированный 
формуляр-образец счета-фактуры, представленный в Рекомендации ЕЭК ООН 
№ 6. 

Несмотря на широкую доступность интернета необходимость в 
унифицированных документах по-прежнему сохраняется. Поэтому 
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используемые в электронных системах бумагоориентированные документы 
могут по-прежнему оставаться частью процесса визуального контроля за 
обменом данных.  

Такая возможность допускается в новой Директиве Комиссии ЕС 
(Директива Совета ЕС 2010/45/EU) по вопросам взимания НДС, которая 
вступила в силу на территории ЕС в 2013 г. и требует наличия возможности 
визуального отображения электронных счетов-фактур в рамках аудита. Это 
делается для того, чтобы государственные органы и аудиторы могли без труда 
проверить наличие и содержание обязательных элементов сообщения [4]. 

Для стандартных или предписанных бланков точная компоновка и 
содержание данных оговариваются в международных соглашениях или 
конвенциях, причем изменения либо вообще не допускаются. Характерно, что в 
отдельных случаях эти бланки только после добавления некоторых заранее 
отпечатанных идентификационных элементов могут использоваться 
непосредственно для заполнения их входными данными. 

ЕЭК ООН стала эффективным международным форумом для 
сотрудничества в области упрощения процедур торговли. К практическим 
результатам такого сотрудничества можно отнести: 

- систему согласованных торговых документов ООН, разработанную на 
основе формуляра-образца ООН для внешнеторговых документов, который 
получил всемирное признание в качестве основы для согласования документов, 
используемых в международной торговле и к которому приспособлены сейчас 
основные международные формуляры-образцы и стандартные бланки. 

- соглашение по кодам для использования в международной торговле 
(например, обозначение валют, стран, условий поставки); 

- справочник элементов торговых данных, который включает в себя 
элементы данных, используемых в международной торговле, их описание, 
изображение; 

- руководящие принципы по обмену данными в торговле, разработанные в 
ЕЭК / ООН [3]. 

Международные требования к документообороту носят общий характер, 
обязательными они становятся после введения национальных стандартов 
отдельных стран, в которых детализируются и конкретизируются требования к 
отдельным видам документов.  
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Потребность в информационной поддержке деловой активности 
существует с доисторических времен возникновения разделения труда и 
отношений натурального товарообмена. Естественно, экономическое развитие 
на протяжении эпох требовало все новых методов управления и все большей 
информационной поддержки. Но системы информационного обслуживания на 
каждом этапе структурных перемен тормозили дальнейшее развитие 
производственного менеджмента и экономических связей, тем самым 
обуславливая необходимость своей перестройки. Фактор информационной 
недостаточности сохранял свою актуальность, вызывая трудности с принятием 
эффективных управленческих решений [1]. Необходимость обладания 
своевременной, достоверной, достаточной и надежной стратегической и 
оперативной информацией об условиях внешней среды и внутреннем 
состоянии предприятия все более остро ощущается управленческим 
персоналом и в настоящее время. 

Задачи информационной поддержки корпоративного менеджмента стали 
возникать лишь в конце ХХ в. Проблемы такого рода – это задачи 
предоставления различным группам заинтересованных лиц уместной и 
достоверной информации, способной стать основой для принятия 
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управленческих решений. За предыдущее десятилетие неизмеримо возросли 
возможности информационно-технологического и программно-компьютерного 
обеспечения и современные информационные технологии потенциально могут 
в определенной степени обеспечить информационную потребность системы 
корпоративного менеджмента. Однако, несмотря на все технологические 
достижения, обеспечение информационной поддержки, адекватной уровню 
развития производства, экономических связей и сложности принимаемых 
управленческим персоналом решений, продолжает оставаться нерешенной 
проблемой. А ведь качество информационной поддержки управленческих 
процессов является одним из наиболее важных факторов, обеспечивающих 
эффективность корпоративного управления. Вследствие этого, исследования в 
этой области приобретают в настоящее время особую актуальность. 

По результатам анализа работ [2, 4, 6] представляется актуальной задача 
определения сущности подсистемы информационной поддержки 
корпоративного управления и ее роли в системе управления в целом. Ввиду 
этого целесообразно разработать аналитический инструментарий изучения 
роли информационной поддержки в системе корпоративного управления и, на 
этой методологической основе, провести факторную диагностику 
информационной поддержки корпоративного менеджмента. Цель данного 
исследования – усовершенствовать аналитическую основу изучения роли и 
значения информационной поддержки управленческих решений в системе 
корпоративного менеджмента. 

Факторная диагностика основана на определении и детальной оценке 
каждой причины, каждого фактора, которые могут привести к возникновению 
отклонений фактических результатов деятельности предприятия от плановых 
[2]. Вот с этих позиций и попытаемся дать оценку эффективности работы 
предприятия и основных факторов, его определяющих, а конкретнее – системе 
информационной поддержки как одной из определяющих компонент в 
процессе управления предприятием. 

В настоящее время понятие информационной поддержки достаточно 
широко используется в качестве синонима информационного обеспечения, что 
по-видимому, не совсем точно. В работе автора [3] показано, что 
информационная поддержка корпоративного управления – более широкое, 
системное понятие, к которому можно отнести: 

• позиционирование фирмы (имя товара, торговая марка, имидж 
предприятия); 

• информационную культуру организации; 
• информационное обеспечение – внешнее (система показателей 

предметной области, системы классификации и кодирования, 
документы) и внутреннее (информационная платформа ИС, описание 
данных на уровне структур хранения); 

• коммуникации – внешние (обмен информацией с внешней средой) и 
внутрифирменные. 

Недостаточность каждой составляющей информационной поддержки 
является фактором, ограничивающим принятие обоснованных управленческих 
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решений, а общая её эффективность определяется качеством наиболее слабого 
звена. Современные руководители, понимая роль и значение информационной 
поддержки в системе принятия адекватных и взвешенных управленческих 
решений, еще не определились с аналитическим обеспечением и 
проблематикой различной природы процесса роста и развития непосредственно 
предпринимательских систем, связей, взаимодействий. 

Поскольку успех организации бизнеса определяют все-таки люди, 
определённый интерес вызывает мнение управленческого персонала о 
сущности информационной поддержки систем управления предприятием (табл. 
1) в динамике. 

Таблица 1 
Мнение менеджеров предприятий о сущности информационной поддержки 

систем управления предприятием1 
Сущность информационной поддержки систем управления 

предприятием 
Год 

2012 2015 
Полный информационный цикл (получение, переработка, 
передача и использование информации)  20% 17% 

Системная организация и системное хранение информации 14% 13% 
Формирование информационной базы для принятия 
управленческих решений   11% 10% 

Оценка результатов и корректировка действий с помощью баз 
данных и прикладных программ 6% 8% 

Системы поддержки принятия управленческих решений 8% 10% 
Применение информационных и компьютерных технологий, 
информационные системы 16% 12% 

Информационная система управления эффективностью 10% 15% 
Эффективный процесс документооборота на предприятии 15% 15% 

 
Как видно из опросов управленческого персонала предприятий (в 

рассуждениях которых есть рациональное зерно, но всё равно эти суждения 
фрагментарны и, следовательно, не могут дать полного представления о 
рассматриваемом понятии), мнения о сущности информационной поддержки 
корпоративного управления различаются и в течение нескольких лет в общем-
то мало изменились. И, если нет общего понимания этого аспекта на начальном 
уровне, то, что же можно говорить о дальнейшем осуществлении этой 
поддержки в плане эффективного развития предприятия и его подсистем, 
поскольку информационная поддержка является одним из важнейших факторов 
обеспечивающей подсистемы корпоративного менеджмента экономической 
системы. 

Оптимальной, с нашей точки зрения, является концепция системы 
информационной поддержки корпоративного управления, которую можно 
определить «как комплекс методов, процессов и инструментальных средств, 
направленных на решение задач сбора, хранения, аналитической обработки и 

1 изучено автором на основе кабинетных исследований 
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представления информации, являющейся ключевой для обеспечения 
информационной прозрачности организации и поддержки принятия 
стратегических управленческих решений внешними и внутренними 
заинтересованными лицами» [4, с.103]. Нельзя не согласиться с такой 
трактовкой информационной поддержки корпоративного управления, хотя, на 
наш взгляд, и она не обладает полнотой содержания рассматриваемого понятия. 

С целью повышения эффективности информационной поддержки 
корпоративного управления было бы полезным рассмотреть систему 
информационной поддержки в свете концепции управления эффективностью. 

Потребность в эффективном управлении, предъявляемая к организациям, в 
настоящее время становится жизненно важной. К тому же, постоянные 
изменения, происходящие на рынке, вызывают необходимость изменения 
самих компаний. Под влиянием этих факторов возникает необходимость 
адаптации структуры предприятия. Ещё один безусловный аспект – растущая 
роль информационных технологий (ИТ) в управлении любым предприятием: в 
настоящее время достичь эффективности управления бизнесом без применения 
ИТ-инструментов стало невозможным. Следствие данного факта – повышение 
востребованности услуг в области управления информационными системами 
[5].  

Однако, даже при достижении необходимого системного эффекта, 
присущий новым информационным технологиям потенциал эффективности 
остаётся недоиспользованным. Отставание систем информационной поддержки 
и сегодня сдерживает потенциальные возможности и тормозит развитие 
корпоративного менеджмента в целом.  

Что же такое эффективная и неэффективная информационная поддержка 
процесса управления предприятием? Что может быть мерой этих понятий? 
Сложность проблемы заключается ещё и в том, что уровень информационной 
поддержки корпоративного менеджмента  не поддается, как правило, прямому 
количественному измерению, в большинстве случаев не существует 
однозначной зависимости ее структуры, объема и качества от выполняемых 
менеджментом предприятия задач. 

По нашему мнению, неэффективная информационная поддержка 
корпоративного управления может выражаться: 

- в не соответствии содержания, качества и структуры информации 
требованиям решаемой задачи; 

- в неэффективном использовании информации, качественные и 
количественные характеристики которой превышают реальную 
информационную потребность; 

- в предоставлении информации, не соответствующей требованиям (не того 
вида и не на нужные уровни иерархии управления); 

- в затребовании информации, не соответствующей решаемой проблеме и т.д. 
С другой стороны, следовало бы определиться с параметрами 

эффективности информационной поддержки процесса управления. На этой 
теоретической основе целесообразно провести такую диагностику, учитывая 
различные управленческие аспекты: 
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а) кадровый аспект: обеспечение эффективной в практическом аспекте 
информации для соответствующих уровней иерархии управления; нахождение 
оптимального варианта движения, преобразования и использования 
информации, при котором достигается наилучшая в существующих условиях 
эффективность труда менеджеров; обеспечение коммуникаций между 
менеджерами предприятия в процессе оценки, выбора, корректировки и 
реализации стратегий; ИТ-квалификация управленческого персонала; 

б) стратегический аспект: осуществление организации взаимодействия 
между подсистемами различных уровней; осуществление системного подхода в 
реализации полного цикла информационного обеспечения процессов принятия 
решений по управлению предприятием; осуществление централизованной ИТ-
стратегии, сбалансированных ИТ-решений; информационная прозрачность 
компании; создание целостной системы учёта, отчётности и мониторинга; 
децентрализация процесса управления; чёткая стратегическая ориентация 
развития технологий. 

в) информационный аспект: снижение трудоёмкости подготовки данных, 
уменьшение времени реакции системы; децентрализация хранения и обработки 
информации корпоративного уровня; формирование единой корпоративной 
информационной среды; унификация всей корпоративной нормативно-
справочной информации; увеличение скорости сбора и обработки необходимой 
информации, обеспечение её достоверности, точность расчётов, возможность 
декомпозиции информации на нижестоящие уровни. 

Нужно отметить, что система информационной поддержки менеджмента 
предприятия эффективна только в динамике непрерывного развития, но при 
этом в каждый конкретный момент должна сохранять свою целостность, как 
первое свойство любой системы. Затраты на разработку, модернизацию и 
функционирование такой системы непрерывно растут, но сопровождаются 
опережающим ростом экономической эффективности [6]. 

В настоящее время эффективность управления производственно-
экономическими системами напрямую зависит от наличия и уровня 
организации адекватных средств их информационной поддержки. Естественно 
ожидать, что будущее систем информационной поддержки корпоративного 
управления - за качественно новыми информационными технологиями, 
динамические свойства которых могут служить источником дополнительного 
эффекта. Интеграция вкладов отдельных составляющих, направленная на 
достижение общего ожидаемого эффекта, может превышать сумму ожидаемых 
эффектов от каждого элемента в отдельности. Именно на этом пути может быть 
решена стратегическая проблема минимизации разрыва между уровнями 
технологий управления и их информационной поддержки.  
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Виділено та запропоновано новаційний, цілісно-системний фінансово-
податковий механізм інвестиційного зростання з елементами управління. 
Обґрунтовано його дієвість у економічних процесах держави в контексті 
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Сучасний стан формування й трансформації економічних систем та 
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глобалізації ринків в епоху високих технологій та наукового прогресу, потребує 
розробки відповідного фінансово-податкового механізму інвестиційного 
зростання, як альтернативного інструменту нарощення інвестицій та 
розширення податкової бази національної економіки. 

Зазначимо, що економісти різних шкіл та теорій посилено працюють над 
вирішенням проблеми дефіциту інвестицій, намагаючись розкрити існуючий 
механізм рівноваги між заощадженнями та інвестиціями [5, с. 39]. Вони 
стверджують, що приплив капіталів, особливо в інвестиційну площину, сприяє 
вирішенню багатьох соціально-економічних проблем в країнах, що 
розвиваються. 

Зростання інвестицій – є основою для формування і розвитку підприємств, 
окремих галузей і економіки загалом, пожвавлення інвестиційно-інноваційної 
активності, неодмінною умовою виходу на стійку траєкторію економічного 
росту [6, с. 8, 9-14, 16, 19-21]. В Україні брак заощаджень та неприйняття 
суб’єктами господарювання існуючих інституційних умов інвестування значно 
обмежили перспективи довгострокового економічного зростання. Для того, 
щоб досягти позитивних змін, потрібно переорієнтувати державну політику від 
антикризового реагування на цілеспрямоване стратегічне регулювання 
інвестиційної активності та нарощення інвестицій [5, с. 208]. Зростання обсягів 
інвестицій з усіх можливих джерел та їх ефективне використання є основною 
передумовою економічного зростання країни в майбутньому [4, с. 6]. 

Саме інвестиції вважаються в макроекономіці найактивнішим елементом 
сукупного попиту, що впливає на збалансованість економіки [1, с. 59]. Вони є 
основним засобом для прискорення структурної перебудови економіки, 
пришвидшення науково-технічного прогресу та завершення трансформаційних 
перетворень у країні [18, с. 43]. Провідна роль інвестицій в суспільному 
виробництві зумовлюється тим, що вони, трансформуючись в елементи 
реального капіталу, формують матеріальну основу суспільного виробництва, та 
створюють реальні передумови для розширеного відтворення [5, с. 38]. А вплив 
інвестицій на велику кількість суспільних та економічних процесів, робить їх 
одним з найважливіших інструментів управління національною економікою, 
оскільки будь-яке зростання економічної чи виробничої діяльності потребує 
інвестиційного зростання. 

Виходячи з наведеного, активізація інвестиційного зростання є 
найважливішим та найбажанішим результатом будь-яких реформ. Дане 
зростання є ключовим елементом економічних і структурних зрушень та 
створює перспективи для подальшого розвитку й розширеного відтворення 
економіки, залучення ефективніших технологій, ефективнішого використання 
наявних ресурсів, підготовку більш кваліфікованого персоналу, випуску більш 
конкурентоспроможної та якіснішої продукції. Окрім того, розширене 
інвестування сприятиме значному зростанню податкових надходжень та 
розширенню фінансових поступлень до державного бюджету. 

Аналіз світового досвіду функціонування зарубіжних фінансово-
податкових і економічних систем свідчить, що хоча заохочення інвестування є 
одним з пріоритетних завдань економіки, проте, структурне нарощення 
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інвестицій в багатьох країнах розглядається досить поверхнево та не 
приділяється достатньої уваги системній сутності цього процесу [1; 4; 6; 8]. 
Відомо, що теорія постіндустріального суспільства – це теорія «поліпшення 
якості життя», а, як відомо, «поліпшення якості життя» вимагає нових і 
об’ємних інвестицій, виходячи з цього – економічний розвиток максимальний 
там, де інвестиції максимальні [8, с. 62]. Нарощування обсягів інвестицій з усіх 
можливих джерел та їх ефективне використання є основною передумовою 
економічного зростання держави в майбутньому [4, с. 6]. 

Тому, інвестиційне зростання слід розуміти як наслідок функціонування 
системи оптимальних відносин між всіма інститутами виробництва, 
споживання та фінансування, які здійснюються з метою економічного, чи 
соціального, ефекту й технологічного розвитку. Дане зростання є важливим 
інструментом інституційних перетворень та структурних змін в економіці. 
Економічна суть інвестиційного зростання полягає у розширенні виробничого 
процесу, модернізації, зростанні платоспроможності населення та збільшенням 
споживчого попиту на товари і послуги. 

Поглиблення розуміння сутності феномену інвестиційного зростання, його 
місця та ролі в економічному зростанні сприятиме ефективнішому вирішенню 
наявних найгостріших проблем, які постають перед країнами що розвиваються. 
Тому розробка та реалізація фінансово-податкового механізму інвестиційного 
зростання (ФПМІЗ) має надзвичайно великі перспективи. 

Для виділення переваг і можливостей якого, розглянуто сутнісне 
наповнення фінансового механізму (ФМ). 

ФМ – є системою управління, і його успішне функціонування прямо 
пов’язане з використанням категорій теорії управління виробництвом та 
ефективно впливає на соціально-економічний розвиток у тому випадку, якщо 
вдається органічно пов’язати економічні інтереси різних суб’єктів 
господарювання, порядок формування фінансових ресурсів, умови, принципи і 
методи утворення грошових фондів і напрями їх використання [15, с.232- 239]. 
ФМ – це система елементів організації, пошуку та мобілізації фінансових 
ресурсів та відповідних їм економічних інструментів, поєднання яких дозволяє 
досягти єдиної мети – надходження необхідних фінансових ресурсів для 
здійснення виробництва [7]. 

Борисова І. С. вважає, що фінансовий механізм − являє собою систему 
фінансових важелів, що забезпечують організацію, планування і стимулювання 
використання фінансових ресурсів. Ефективність фінансового механізму 
залежить від цілеспрямованого вибору фінансових інструментів та дієвості їх 
впливу на окремі сторони соціально-економічного розвитку [3, с. 226-227]. 
Артус М. М. розуміє під ФМ – фінансовий менеджмент, схему управління 
фінансами, що включає механізми управління фінансовими відносинами і 
грошовими фондами [2, с. 55]. Опарін В. М. трактує ФМ, як сукупність 
фінансових методів і форм, інструментів та важелів впливу на соціально-
економічний розвиток суспільства [17, с. 55]. Колесова І. В. визначає складність 
дослідження фінансового механізму, оскільки в його сфері перехрещуються 
численні відносини – економічні, соціальні, екологічні, організаційні, грошові, 
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зовнішньоекономічні, управлінські, політичні. Їх вивчення окремо один від 
одного неможливе і методологічно невірне. Тому при розгляді фінансового 
механізму слід звернути увагу на сукупність умов і цілей розвитку та 
модернізації цього механізму, виділити з багатьох сфер функціонування 
фінансів ту сферу, де взаємодія умов і цілей найсильніше виявляється і вказує 
вплив на економічне зростання [15, с. 230]. 

ФМ передбачає комплексну взаємодію фінансових методів і фінансових 
важелів, за допомогою яких забезпечується оптимальні параметри формування 
фінансових ресурсів та максимальна ефективність їх використання для 
забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства. ФМ як система 
доцільно спрямованих заходів впливу на процес відтворення у формі методів, 
інструментів і важелів у межах нормативно-правового забезпечення з метою 
соціально-економічного розвитку суспільства – це цілісність, властивості якої 
виявляються лише за спільної взаємодії її елементів. Із закону цілісності 
системи випливає, що внаслідок взаємодії елементів фінансового механізму, 
котрі створюють систему, з’являються нові якості, яких не можна отримати 
простою сукупністю окремих його елементів [3, с. 229]. Важливе значення має 
координація та взаємозв’язок між собою всіх елементів такого механізму. 

Підсумовуючи, можливо стверджувати в контексті проблематики, що 
фінансово-податковий механізм інвестиційного зростання – це цілеспрямована 
система прийняття і реалізації управлінських рішень щодо комплексної 
взаємодії фінансових і податкових методів, важелів та інструментів, за 
допомогою яких забезпечуються оптимальні кількісні параметри формування 
фінансово-інвестиційних ресурсів, з метою покращення інвестиційного клімату, 
інвестиційної привабливості та загальної активізації інвестиційних процесів у 
визначеній території.  

Основними завданнями фінансово-податкового механізму інвестиційного 
зростання стануть: 

- вирішення проблем нестачі інвестиційних ресурсів (нарощення 
інвестиційних ресурсів) в економіці; 

- направлення інвестиційних ресурсів в виробничі сектори економіки; 
- стимулювання споживання;  
- повернення довіри інвесторів;  
- створення та підтримка функціонування ефективної системи зв’язку між 

суб’єктами інвестування в державі; 
- довіра населення до своєї держави. 
Виходячи з проведеного дослідження, на основі аналізу напрацювань 

світової економічної теорії, сформовано та обґрунтовано гіпотезу дієвості 
ФПМІЗ. Використання парадигми ефективної реалізація ФПМІЗ виступає 
ключовим завданням для вирішення багатьох економічних проблем сьогодення. 
Вона підштовхуватиме до активного включення в процес інвестування значної 
кількості нових вітчизняних та зарубіжних інвесторів. Інвестиційне зростання 
стане рушієм виробничого процесу, підвищить низьку платоспроможність 
населення та сприятиме подальшому розширенню виробництва, відкриваючи 
значні перспективи для подальших наукових досліджень. 
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Ключовим завданням ФПМІЗ є встановлення найбільш прозорих та 
привабливих і простих правил «гри», узгодженої взаємодії та функціонування 
для всіх суб’єктів інвестиційної інфраструктури в рамках інвестиційного поля, з 
метою створення оптимальних, з позиції вигоди, умов для вітчизняних та 
міжнародних інвестиційних капіталів. Об’єктивно, що зазначене буде активно 
впливати на конкурентоспроможність національної економіки. 

Управління і цілеспрямоване сприяння інвестиційному та податковому 
зростанням підштовхуватиме до активного включення в процес інвестування 
великої кількості нових вітчизняних та закордонних інвесторів, що дасть 
можливість закласти нові платформи розвитку на сучасній базі науково 
технічного прогресу. Такий теоретико-методологічний підхід до розуміння 
сутності інвестицій та інвестиційно-податкового росту дає можливість значно 
розширити існуючі джерела формування інвестиційно-податкових ресурсів. 

Нижче подано функціонально-економічну модель фінансово-податкового 
механізму інвестиційного зростання та окреслено його зв’язок з економічним 
зростанням та розвитком економіки держави (рис. 1). 

Одним з найбільш дієвих інструментів ФПМІЗ має стати – страхування 
інвестицій (Investment Insurance). Оскільки, на даний час у світі існує велика 
кількість корпорацій, асоціацій, альянсів чи фондів, які прямо, або 
опосередковано пов’язані зі страхуванням інвестицій і які на практиці довели 
свою перевагу в забезпеченні інтересів інвесторів, то напрям є достатньо 
прибутковим. Страхування інвестицій здійснює вагомий вплив на соціально-
економічний розвиток територій, забезпечуючи їм прискорені темпи 
виробництва продукції.  

Інвестуючи – інвестори беруть на себе певні ризики, що пов’язані з 
інвестиційною діяльністю. Тому, в сучасній економіці з’являються суб’єкти 
інвестиційного ринку, які готові перенести, або частково (чи повністю) взяти на 
себе ризики від інвестування, реалізувавши все це через механізм «Investment 
Insurance». При наявності такого функціонуючого механізму інвестори готові 
піти на значні ризики та інвестувати більш ризикові і грандіозні проекти. На які 
вони б не погодились при відсутності такого механізму. Тобто даний механізм 
забезпечує інвесторам певний рівень безпеки та гарантій на вкладені ними 
інвестиційні ресурси. Частково перекладаючи відповідальність на страховика 
інвестор береться за інноваційні інвестиції які є найбільш ризикованими проте 
в той же час і найбільш прибутковими. Саме такі інвестиції сприяють 
технічному та технологічному прогресу, покращенню добробуту суспільства та 
економічному зростанню. 

Зазначимо, що у більш ніж 70 державах світу функціонують експортно-
кредитні агентства (ЕКА), що допомагають інвесторам виходити на зовнішні 
ринки та мінімізувати свої ризики. Над створенням даного ЕКА постійно 
наголошувалось на різних рівнях і в Україні, проте далі теоретичного 
обґрунтування цей процес не зайшов. Для України є надзвичайно важливим 
створення подібної структури, яка б здійснювала страхування інвестицій та 
активізувала інноваційно-інвестиційні процеси, технічне і технологічне 
переозброєння і оновлення основних фондів. Тому, враховуючи досвід багатьох 
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держав світу, опираючись на дослідження та розробки світової наукової 
спільноти та власні напрацювання, пропонується створити Всеукраїнське 
агентство страхування інвестицій (ВАСІ) / All-Ukrainian Investment Insurance 
Agency. 

 

 
 

Рис. 1. Функціональна модель фінансово-податкового механізму 
інвестиційного зростання 

Джерело: авторська розробка 
 

Основна мета якого повинна полягати в активізації інвестиційного 
процесу шляхом: сприяння зростанню інвестування, повернення довіри 
інвесторів до вітчизняної економіки для вирішення основних соціально-
економічних проблем, за рахунок надання гарантій і інформаційно-технічної 
підтримки. 
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Стратегія агентства повинна полягати в: сприянні та забезпеченні 
масштабного виробництва високоякісної вітчизняної продукції кінцевого 
виробництва з наявних сировинних ресурсів шляхом страхування 
модернізаційних, інноваційних та високотехнологічних виробничих проектів. 

Найважливішими цілями ВАСІ повинні бути: 
- надання гарантій страхування щодо дієвих економічно-обґрунтованих 

інвестиційних проектів;  
- відновлення довіри інвесторів до вітчизняного інвестиційного ринку; 
- забезпечення зростання інвестицій в реальний сектор економіки; 
- забезпечення достовірності та оперативності інформації між суб’єктами 

інвестиційного ринку в рамках інвестиційного поля в процесі формування 
фінансового механізму інвестиційного росту;  

- нарощення прямих іноземних інвестицій в економіці держави. 
На думку авторів, ФПМІЗ формуватиме новаційну емерджентно-

плюралістичну фінансово-інвестиційну глобальну систему, яка у процесі свого 
функціонування, конвергенції зі всіма міжнародними фінансово-
інвестиційними структурами активізуватиме інвестиційні процеси. Зазначене, в 
кінцевому результаті формуватиме інвестиційно-податкове зростання – тобто 
розширення інвестиційної і податкової бази як окремих регіонів чи держав, так 
і всієї глобальної (світової) системи (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Глобальна фінансово-інвестиційна система (ФІС) в умовах 
активізації ФПМІЗ 

Джерело: авторська розробка 
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International Settlements, BIS; фр. Banque des règlements internationaux, BRI) – 
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спеціалізований міждержавний фінансовий інститут, який об’єднує на 
акціонерній основі частину фінансових ресурсів центральних банків 60 держав. 

Міжнародний валютний фонд, МВФ (англ. International Monetary Fund, 
IMF) – спеціальне агентство Організації Об’єднаних Націй (ООН), засноване 
29-ма державами, з метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-
членів і надання їм допомоги при дефіциті платіжного балансу шляхом надання 
коротко- і середньострокових кредитів в іноземній валюті. Фонд має статус 
спеціалізованої установи ООН. Має 188 країн-членів. 

Група Світового банку (The World Bank Group) – це сукупність 
багатосторонніх організацій розвитку, які належать і підзвітні урядам країн-
членів організацій. Мета даної групи – надавати допомогу у відбудові та 
розвитку країн-членів організації, спонукати розвиток продуктивних сил і 
ресурсів у менш розвинених країнах і тим самим сприяти підвищенню 
продуктивності, рівня життя і добробуту у цих державах. Група Банку має 
неполітичне спрямування.  

Реалізація ФПМІЗ сприятиме збалансованості фінансово-інвестиційної 
системи різних рівнів. У схематичному вигляді взаємовплив збалансованостей 
фінансово-інвестиційних різнорівневих систем (від глобального – І рівень до 
території – V рівень) наведено на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Виділення рівнів взаємовпливу збалансованостей різнорівневих 
фінансово-інвестиційних систем у розрізі глобального інвестиційного 

формування і управління 
Джерело: авторська розробка 
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етапі розвитку, оскільки інвестиційні ресурси можуть бути задіяні в інших 
територіальних угрупуваннях, що призводитиме до нестачі інвестиційних 
ресурсів.  

Зокрема, збалансованіст ь фінансово-інвест иційної сист еми держ ави – 
оптимальне поєднання регулюючих важелів впливу держави на забезпечення 
виконання програмних фінансових заходів із пошуком раціональних 
інвестиційних шляхів для реалізації планів їхнього соціально-економічного 
розвитку на всіх рівнях.  

Збалансованіст ь фінансово-інвест иційної сист еми регіонів – 
цілеспрямоване формування та реалізація заходів фінансової регіональної 
політики щодо забезпечення відповідності між реальними інвестиційними 
потребами та наявними їхніми можливостями в контексті економічного 
розвитку регіону. 

Збалансованіст ь фінансово-інвест иційної сист еми т ерит орії – 
досягнення такого стану території, при якому можна вести мову про її повну 
самозабезпечуваність та самовідтворення, а також наявність відповідної 
інвестиційної підтримки конкретних спрямувань у незалежному розвитку. 
Інакше кажучи, мова іде про ситуацію, за якої інвестиційні потреби конкретної 
території, хоча б на певний момент часу, відповідають її можливостям.  

Таким чином, виходячи з вище означеного, науково обґрунтовано й 
доведено важливість формування та управління ФПМІЗ, як ефективного засобу 
стабілізації і подальшого поступального зростання економіки в рамках 
глобальних фінансово-інвестиційних процесів. Реалізація ФПМІЗ дозволить 
сформувати потужну фінансово-інвестиційну основу територіального розвитку, 
шляхом залучення додаткових (незадіяних) ресурсів вітчизняної економіки й 
зарубіжних інвесторів. Окрім того, сприятиме оптимізації переходу на сучасну 
синергетичну інвестиційно-інноваційну та емерджентно-плюралістичну модель 
функціонування національної економіки; стимулюватиме процеси 
налагодження взаємоузгодженої і взаємовигідної співпраці державного й 
приватного сектору (підприємців) та домогосподарств, забезпечуючи тим 
зростання благополуччя та довголіття населення в рамках кожної 
адміністративно-територіальної одиниці. 
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Суханова И.В., Бобков В.А. 
ВЛИЯНИЕ НА УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО 

УЧЕТА ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАЛОГОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

к.э.н., преподаватель БУ ВО «Сургутский государственный университет» 
 

Введение 
Под налоговым потенциалом организации будем понимать возможность 

отдельно взятого хозяйствующего субъекта осуществлять свои налоговые 
обязательства, предусмотренные законодательством, включающие налоговые и 
иные аналогичные платежи, за счет совокупности объема собственных 
финансовых ресурсов, имеющихся у компании в наличии и возможных к 
использованию для их оплаты. 

Следует отметить, что налоговая нагрузка тесно связана с налоговым 
потенциалом. Если налоговая нагрузка выражает желание государства 
получить определенную сумму налоговых доходов, то налоговый потенциал 
характеризует возможности организации безболезненно платить налоги. 
Исследование налогового потенциала позволит обосновать уровень 
устанавливаемой налоговой нагрузки. 

Оценка налогового потенциала организации имеет большое эмпирическое 
значение, поскольку его расчет и анализ позволяет оценить уровень налоговых 
платежей организации различными заинтересованными субъектами: 

1. Оценка налогового потенциала организации государственными 
органами в разрезе каждого хозяйствующего субъекта, а также выведение 
среднестатистических показателей по отраслям дает возможность вынести 
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обоснованное решение об увеличении или снижении налоговой нагрузки для 
данного сектора экономики, что позволит наиболее эффективно 
контролировать налоговое обременение по отраслям, а также повысит доходы 
бюджетов всех уровней за счет создания наиболее рациональной системы 
налогообложения в РФ; 

2. Оценка налогового потенциала организации государственными 
органами в совокупности всех хозяйствующих субъектов, а также в отраслевой 
проекции позволяют обеспечить обоснованное планирование налоговых 
поступлений на различных уровнях бюджетной системы, в связи с чем в 
методологии прогнозирования и планирования налоговых доходов и налоговых 
поступлений в бюджетную систему важная роль принадлежит налоговому 
потенциалу; 

3. Оценка налогового потенциала организации различными компаниями в 
разрезе каждого хозяйствующего субъекта, а также выведение 
среднестатистических показателей по отраслям дает возможность 
проанализировать уровень налогового обременения определенной организации 
в сравнении с её конкурентами, а также средними отраслевыми показателями, 
на основании чего делается вывод относительно эффективности выработанной 
и используемой налоговой политики и выделяются неэффективные с точки 
зрения налогообложения группы операций, требующих проведения налоговой 
оптимизации; такой анализ позволит снизить налоговые затраты 
хозяйствующего субъекта;  

4. Оценка налогового потенциала организации различными компаниями в 
разрезе каждого хозяйствующего субъекта, сопоставление показателей 
конкурирующих фирм, а также выведение среднестатистических показателей 
по отраслям дает возможность еще на стадии зарождения организации оценить 
ее потенциал со стороны налоговой нагрузки и оптимальности соотношения её 
с возможным уровнем доходности. 

Таким образом, в связи с незначительным изучением вопроса оценки 
налогового потенциала, он приобретает еще больший теоретический и 
практический интерес со стороны экономистов, организаций и государства в 
целом.  Основной целью учетной политики по налоговому учету является: 

- обеспечение единства методики при организации и ведении учетного 
процесса, как в разрезе различных периодов времени, так и в разрезе филиалов 
организации; 

- распределение обязанностей по начислению и уплате налогов в бюджеты 
всех уровней, взносов (отчислений и обязательных платежей) во внебюджетные 
фонды и сборов между Исполнительным аппаратом и филиалами. 

При изменении налогового законодательства, когда у налогоплательщика 
имеется выбор в принятии решения о внесении или не внесении изменений в 
учетную политику для целей налогового учета, а также при принятии решения 
об изменении системы учета налогов, а также иных моментов, которые могут 
прямым или косвенным способом повлиять на размеры налоговых и 
аналогичных платежей, а также финансовый результат организации, 
необходимо проводить непосредственные оценку и анализ таких действий.  
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Рис.1 Модель влияние оценки и прогнозирования налогового потенциала 
организации на учетную политику для целей налогового учета 
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Всесторонний глубокий преждевременный анализ изменений, 
планируемых к внесению в учетную политику для целей налогового учета, 
позволяют еще на стадии изучения данного вопроса провести оценку их 
влияния на размер налоговых платежей предприятия, размер финансового 
результата, и как следствие уровень налогового потенциала хозяйствующего 
субъекта, что позволяет повысить эффективность налогового учета, 
оптимизирует налоговые платежи компании, увеличивает прибыльность 
осуществляемой деятельности, совершенствует налоговое планирование, 
обеспечивает стабильность деятельности, значительно снижает налоговые 
риски, позволяя своевременно спланировать, отреагировать и уменьшить 
возможные негативные тенденции от внесения изменений в систему 
внутреннего учета, либо вследствие иной деятельности организации. 

Авторская методика оценки и прогнозирования налогового потенциала 
организации позволяет проводить анализ как в перспективе, так и 
ретроспективе, что не требует обязательной оценки будущих поступлений и 
платежей; также в методике могут использоваться как дифференцированные 
показатели, так и константы, то есть можно отталкиваться как от ежегодных 
показателей полностью характеризующих деятельность компании, так и от 
заданных значений, рассматривая влияние изменений налогового учета только 
в рамках заданных параметров. То есть использование предложенной методики 
многогранно и зависит от целей проводимого анализа. Специфика методики 
состоит в возможности ее использования как на базе одного предприятия, так и 
целым комплексом для определения показателей по отрасли.  

Таким образом, модель влияние оценки и прогнозирования налогового 
потенциала организации на учетную политику для целей налогового учета была 
систематизирована и представлена в виде схемы (рис.1). 

Говоря о значимости и влиянии оценки налогового потенциала на учетную 
политику организации нельзя преувеличить ее значение, поскольку анализ 
полученных в результате проведенных расчетов показателей дает возможность 
оптимизировать налоговый учет организации, минимизировать налоговые и 
иные аналогичные платежи, исключить или значительно уменьшить налоговые 
риски и, как следствие, штрафные и иные санкции, а также повысить 
эффективность налогового менеджмента компании. Помимо общих 
показателей по хозяйствующему субъекту имеется возможность в проведении 
секторального анализа в рамках организаций аналогичных видов деятельности, 
что также существенно повышает качество проводимых оценки и анализа. 

Таким образом, оценка налогового потенциала компании имеет большое 
стратегическое значение для формирования оптимальной учетной политики 
организации для целей налогового учета. 

Выводы 
В представленной работе использовался научный аппарат теории налогов, 

теории бухгалтерского учета, экономической теории, экономического анализа, 
налоговой и финансовой отчетности. Методический инструментарий работы 
основывается на изучении и обобщении накопленных знаний и опыта в 
зарубежной и отечественной теории и практике, на оценке существующих 
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налоговых систем, проведении расчетно-аналитических работ на базе реальных 
данных и широком использовании прикладных компьютерных программ, 
математического и статистического инструментария. При обосновании 
теоретических положений и аргументации выводов автором использован 
комплексный подход, базирующийся на ряде основополагающих принципов, 
которые представлены в научных исследованиях по экономической теории, 
бюджетному процессу, налогообложению, налоговому планированию и 
прогнозированию. Предложено рассматривать процесс оценки и 
прогнозирования налогового потенциала организации через призму их влияние 
на повышение эффективности составления и применения учетной политики 
организации для целей налогового учета. 
 
ЦИТ: n116-232 
УДК 330.138.15:330.3: 330.5  

Кулик В.И., Кулик И.В. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА И СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА – 

КОНЪЮНКТУРНОЕ ИСКАЖЕНИЕ СТОИМОСТНЫХ ПРОПОРЦИЙ 
Тихоокеанский государственный университет, 

РФ, Хабаровск, Тихоокеанская, 136, 680035 
Kulik V.I., Kulik I.V. 

ECONOMIC SCIENCE AND MODERN PRACTICE - 
OPPORTUNISTIC DISTORTION VALUE PROPORTIONS 

Pacific National University, 
RF, Khabarovsk, Tihookeanskaya, 136, 680035 

 
Аннотация. При качественном анализе развития общественного 

производства, при любых изменениях цен на рынках товаров и услуг, нельзя 
подменять понятие «стоимости». С изменением общественной «нормы 
прибавочной стоимости» в обществе меняются структурные пропорции 
«общественного капитала» и «конечного продукта» общества. Однако в 
реальном обществе эти стоимостные пропорции искажены и завуалированы 
денежным инструментом и конъюнктурными рыночными отношениями.  

Ключевые слова: труд, капитал, стоимость, производство, обмен, 
распределение, потребление, предметы потребления, средства труда, 
производительность труда. 

Abstract. In a qualitative analysis of the development of social production, in 
any opportunistic changes in the prices of goods and services markets can not be a 
substitute for the concept of "value." With the changing social "rate of surplus value" 
in society are changing structural proportions "social capital" and the "final 
product" of society. However, in the real society, these cost proportions are distorted 
and veiled cash instrument and opportunistic market relations. 

Keywords: labor, capital, value, production, exchange, distribution, 
consumption, consumer goods, means of labor, labor productivity 

Вступление. Не секрет, что доходы российской казны от продажи нефти 
на мировых рынках падают в связи с конъюнктурным сокращением цен на 
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«чёрное золото». Как часто заявляют в СМИ «падают цены на энергоносители, 
а потому, и падает курс рубля по отношению к доллару». Имеется ли здесь 
связь?  

Прежде всего, определимся в следующем, падение курса рубля по 
отношению к доллару – это конъюнктурные отношения на мировом 
финансовом рынке. Это не производство продуктов (не стоимость, 
олицетворённая в цене), а деньги «оторванные» от процесса производства (хотя 
должны служить ему). Денежное обращение валют образует свою сферу 
деятельности и почти независящую от процесса общественного производства 
продуктов. 

Обзор литературы. Сегодня, экономисты, не поняв фундаментальность 
её, уходят от двух продуктовой марксовой модели общественного 
воспроизводства, предлагая многосекторный подход к структурной эволюции 
экономики (К. Кларк, Д. Белл, Р. Рейч, В. Иноземцев и др., см. [1]). 

Ни одна экономическая теория не даёт для экономико-социологической 
науки столько материала или столь существенной опоры как трудовая теория 
стоимости и прибавочной стоимости. «Роль теории стоимости столь 
универсальна, а её научный потенциал столь велик, что она не может быть 
замкнута ни историческими, ни парадигмальными рамками. Вместе с тем она 
сама нуждается в постоянном развитии» [2]. Мы исходим также из того, что 
материальное производство общества – основа социальной формы движения [4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Основной текст. Отметим ряд ключевых положений в этом вопросе. 
1. Обмен между различными видами труда, между различными отраслями 

труда, их сплетение и образование из них системы, сосуществующего 
производительного труда, и поддержание этой системы в работающем, 
функционирующем состоянии, выполняет такое средство, как – деньги! В этом 
смысле деньги выполняют роль регулятора общественного производства и 
распределения продукта в пространстве и во времени. 

2. С другой стороны, в смысле заключающейся в них производительной 
силы, они исполняют роль катализатора общественного производства, 
участвуя в производстве продукта общественно разделённым в пространстве и 
во времени трудом, ускоряя и поддерживая непрерывность движения продукта 
по фазам производства, но они не участвуют в образовании стоимости 
продукта. 

Деньги, следовательно, есть инструмент общения самостоятельных, 
сосуществующих производителей и не только одного и того же конечного 
продукта. Деньги – это средство общения всех производителей любого 
конечного продукта от начальной до конечной фазы его производства, средство 
сокращающее, или ликвидирующее простои в совокупном производстве, 
средство увеличивающее, тем самым, их общую общественную 
производительную силу, а, в конечном счёте, совокупную производительную 
силу всего общественного производства. Деньги претендуют даже на будущий 
ещё не осуществлённый труд и продукт?! В этом и проявляется «фетишизм 
денег».  
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3. Однако, деньги (как и вся финансовая система) исторически отрываются 
от производственного процесса, начинают жить по своим законам, выполняя 
другие функции, и не всегда выполняют возложенные исторически на них 
вышеуказанные производственные функции. При этом, как ни печально, резкие 
конъюнктурные изменения котировок курсов валют в международной 
финансовой системе, неоправданно разрушают традиционно налаженные 
производственные (по производству продуктов!) стоимостные пропорции и 
связи не только между странами, но и связи в внутри национальной экономики. 

4. Любое общественное производство призвано обеспечивать своих 
граждан всеми необходимыми продуктами. Однако истиной является 
невозможность производить всю номенклатуру потребляемых в стране 
продуктов. И если люди хотят их потреблять, то они производят излишки тех 
товаров, которые они могут производить, продают эти излишки другим 
странам, а за вырученные деньги (валюту) приобретают то, что сами не 
производят. Это азы международного разделения труда. Но именно труда (!), 
олицетворяющего стоимость продуктов. В теории равноценный обмен – это 
обмен эквивалентными стоимостями. Конъюнктурный дисбаланс валют 
искажает эквивалентный обмен. 

Россия сегодня может производить всё и, прежде всего, средства труда 
(станки и другое технологическое оборудование) и предметы потребления для 
удовлетворения практически всех своих внутренних национальных 
потребностей с помощью собственной внутренней денежной единице – рубля. 
Но и нам нужна иностранная валюта, но только для того, чтобы купить то, чего 
у нас нет. 

Для того, чтобы увеличить производство продуктов сельского хозяйства, 
необходимо в эту отрасль производства привлечь людей и распределить их по 
различным фазам производственного процесса: добыть из недр Земли, 
например, железную руду, выплавить из неё металл, сварить из него сталь, 
изготовить болты, гайки … собрать сельскохозяйственную машину, а кроме 
того расширить пахотные участки земли, собрать урожай, сохранить его и … 
превратить результаты коллективного производства в конечный продукт 
потребления для людей. В этом и заключается экономическая независимость, 
самодостаточность, самообеспеченность ... и экономическая безопасность 
страны.  

Рубль «живёт» в России и внутренний рынок товаров и услуг не должен 
«катастрофически» зависеть от иностранной валюты. Если нефть производят 
несколько стран, то её недопроизводство или перепроизводство, а также 
сокращение её спроса или увеличение спроса влияют на её стоимость, и это 
воздействует на международном рынке на всех, – и на производителей и на 
потребителей. Почему рубль стал в полтора раза дешевле доллара? Неужели из-
за падения стоимости нефти на мировом рынке? Ведь все продукты, даже за 
рубежом, где используется нефть, должны стать дешевле! Причина изменения 
рубля по отношению к доллару здесь может быть только во всей 
международной финансовой системе, находящейся под давлением доллара. А 
может быть и не доллара? 
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Уточним структуру стоимости продукта, [5]. Пусть рабочий день длится 12 
часов. Символ Q означает массу продукта, а символы f, c, v, m – составные 
части стоимости продукта и капитала, участвующего в образовании стоимости 
продукта. Тогда, если весь товарный продукт (например, 220 единиц или 
штук) какой-либо фазы производства, например, стоит 110 ед. стоимости 
(например, рублей), то он состоит, рис. 1, из следующих составных частей и 
продукта и стоимости: 

  
Qf – количество продукта, соответствующее стоимостному износу f 

средств труда; Qc – количество продукта, соответствующее стоимости c 
потреблённых на весь произведённый продукт сырых и вспомогательных 
материалов; Qv – количество продукта, соответствующее заработной плате v 
рабочих, т. е. «необходимый продукт» рабочих данной фазы его производства; 
Qm – количество продукта, соответствующее прибавочной стоимости m (а в 
конечном счёте р – прибыли, выпавшей на долю этого продукта после его 
конкурентной борьбы на товарном рынке), т. е. прибавочный продукт. (Числа 
взяты произвольно в качестве примера!).  

Предположим, что этот продукт – хлеб, который выпекается в печах, 
работающих на бензине (продукт нефти, которая падает в цене!). Стоимость 
единицы продукта равна 110/220 = 0,5 руб. за штуку. Если стоимость нефти, а, 
следовательно, и бензина, уменьшится в два раза, а цена продукта останется 
прежней величиной (110 рублей), то рыночная цена того же самого продукта – 
например, 220 штук булок хлеба, будет теперь иметь следующее строение, 
рис.2.  

 
Стоимостный износ – f средств труда остался прежней величиной; 

заработная плата – v рабочих, т. е. «необходимый продукт» рабочих данной 
фазы производства продукта (выпечки хлеба), осталась прежней величиной; 
стоимость – c потреблённого на весь произведённый продукт вспомогательного 
материала – топлива в виде бензина, сократилась в два раза; величина прибыли 
– р, (превращённая форма прибавочной стоимости – m) при сохранившейся, 
(неизменной), цене продукта, возросла и, как известно, равна разнице между 

v p 

(Цена = Стоимость 110 руб. 

Затраты 75 руб. 
  

 

  

Рис. 2. Новая структура стоимости продукта 

f c 
10 25 40 35 

Qf Qc Qv Qm 

20 100 80 20 
Продукт 220 шт. 

Рис. 1. Продукт и его стоимость 

10 50 40 10 

f c v (m=р) 

(Цена = Стоимость) 110 руб. 

Затраты 100 руб. 
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ценой продукта на рынке и затратами на его изготовление. Производительная 
сила сохранилась, масса производимого продукта сохранилась, 
производительность общественного труда возросла. Напомним, – «...отсюда 
возможное удешевление товаров...», [11, c. 92]. Вывод очевиден – стоимость 
продукта должна уменьшаться!  

Замечание 1. Стоимость продукта в течение некоторого времени могла 
бы остаться в обществе в целом без изменения, т.е. не уменьшиться. Почему? 
Потому, что отдельные изменения на отдельном предприятии не могут сразу 
или мгновенно повлиять на характер производства продуктов не только 
данного рода на других предприятиях, но и других продуктов, см. [12, с. 69, с. 
196]. Закон инерции в общественном производстве сродни инерции в природе!  

При качественном анализе процесса развития общественного производства 
необходимо учитывать также фактор продолжительности рабочего дня и иметь 
ввиду, что «понятием стоимости выдаётся тайна капитала», а «понятием 
продукта выдаётся тайна богатства» [5]. С изменением общественной нормы 
прибавочной стоимости в обществе меняется структурная формула 
производительного общественного капитала и конечного продукта общества. 
Но в реальном обществе стоимостные пропорции общественного капитала и 
конечного продукта завуалированы и искажены денежным инструментом 
общения людей. А теперь посмотрите на эти два рисунка 1 и 2, и попробуйте 
найти ответ на вопрос: «Почему сегодня хлеб (да и не только хлеб) не только не 
уменьшается в цене, а напротив, – увеличивается в цене»?  

Замечание 2. Первый заместитель Председателя Правительства РФ 
Шувалов И. констатирует: «Необходимо смириться с тем, что прибыль на 
продукты упадёт». Как же так, продукты дорожают, а прибыль падает?  

Хлебопекарня имеет, при прежней цене хлеба, прибыль даже большую, 
чем раньше, однако, хлеб не только не падает в цене, а напротив увеличивается 
в цене. А может быть это не пекарня, а транспортные предприятия 
«накручивают» цену перевозок? Но ведь они теперь работают также на 
пониженной цене бензина, и т. д. А может быть это не пекарня, и не 
транспортные предприятия «накручивают» цену хлеба, а торговые работники? 
Как всё это можно объяснить? Удивительно и то, что при понижении 
стоимости нефти бензин дорожает?  

Замечание 3. Один из больших работников большого торгового центра 
объяснял, «проверяющим цены», причину повышения отечественного сахара в 
его торговом центре необходимостью поддержать отрасль свекловодства? 

Что же происходит в действительности, если сырые и вспомогательные 
материалы (а это может быть и промежуточный продукт производства, как 
предшествующий продукт производства) дешевеют? Если масса производимого 
продукта (из подешевевшего сырья) не уменьшается, то это означает, что 
производительная сила труда в этих производствах возросла и меньшим 
количеством людей (меньшими затратами) производится прежняя масса 
продукта. Цена этого продукта объективно должна уменьшаться. Поэтому, 
напомним ещё раз «...отсюда возможное удешевление товаров...» [11, c. 92]. 
Стоимость продукта должна уменьшаться! Смотри рис. 3.  
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Пусть наш продукт – сахар. В торговый центр, сколько его завозили 

столько и завозят. Стоимостный износ технологического оборудования остался 
прежним f = 10, количество сотрудников торгового центра (рабочих, 
продавцов…) и их заработная плата осталась прежней v = 40, поэтому норма 
прибавочной стоимости m′ = m/v = 0,25 и масса прибыли должна остаться для 
торгового центра прежней, а именно p = m. Затраты уменьшились и стали 
равными 75. Новая цена продукта ожидается меньше и равной 85, она 
полностью компенсирует все затраты торгового центра. Разница между бывшей 
и новой ценой продукта равна ΔР = 25. Эта разница в цене есть сверхприбыль 
торгового центра. Эта сверхприбыль, эта стоимость, не имеет никакого 
отношения к торговому центру, она не создана и не произведена сотрудниками 
торгового центра!  

Так как же «большой работник большого торгового центра» может 
передать сверхприбыль, не принадлежащую ему, «свекловоду»? Никаких 
объективных экономических связей (законов, отношений…) в общественном 
производстве между торговым центром и свекловодом пока нет. Структурная 
формула общественного производства меняется не сразу. Необходимо помнить 
о законе инерции. На этом и держится конкурентная борьба.  

Но когда «государство» властно или в узаконенном порядке с помощью 
налога заберёт эту сверхприбыль у торгового центра (а в таком положении 
может оказаться не только торговый центр), чтобы перераспределить или 
передать эту сверхприбыль свекловоду, как этого хотел «большой работник 
большого торгового центра», то тут же он начнёт возмущаться и кричать: 
«Караул, грабят»?!  

Так и хочется напоминать и повторять: «Буржуазное сознание прославляет 
дисциплину, организацию труда, повышающую производительные силы и т. п. 
при … разделении труда. Это же самое буржуазное сознание поносит всякий 
сознательный общественный контроль и регулирование общественного 
процесса производства как покушение на неприкосновенные права 
собственности, свободы и самоопределяющегося «гения» индивидуального 
капиталиста», [12, с. 364].  

При простом воспроизводстве стоимость отдельного конкретного 
«основного капитала», принадлежащего предприятию как его собственность, 
обращающегося, скажем, раз в 10 лет всегда есть величина постоянная, так как 
всегда имеет место, следующее движение его стоимости, смотри таблицу 1, 
смотри также [13].  

 

v P + ΔР = 35 

Цена старая 110 руб. 

Затраты 75 руб. 
  

 

 
 

Рис. 3. Новая и старая цена продукта 

f c 
10 25 40 10 25 

Цена новая 85 руб. 
P ΔР 
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Таблица 1  
Динамика изменения формы стоимости основного капитала 

В начале n-го года 
функционирования 
основного капитала 

Стоимость 
в форме средств  

труда 

Стоимость 
в продукте 
(в товаре) 

Стоимость  
в форме  

денег 

Величина основного 
капитала 

как стоимость 
В начале 1-го года Ф + ... + 0 = Ф 
В начале 2-го года Ф – f + ... + f = Ф 
В начале 3-го года Ф – 2f + ... + 2f = Ф 
и т. д. … … … … 
В начале 10-го года Ф – 9f + ... + 9f = Ф 
В конце 10-го года 0 + ... + 10f = Ф 

(На рубеже 10-го и 11-го года происходит обмен «основного капитала» в денежной 
форме на «основной капитал» в натуральной форме конкретных средств труда и 
начинается новая «жизнь» новых средств труда!) 

В начале (10+1)-го года Ф + ... + 0 = Ф 
 
Это движение стоимости «основного капитала», например, станка, имеет 

место при любой форме общества. С точки зрения науки, в чьих бы руках как 
собственность ни был «основной капитал», он принадлежит самому себе и не 
может быть потрачен ни на заработную плату v ни на прибавочную стоимость 
m ни на что-либо другое – его нельзя проедать! И он (основной капитал), как 
амортизационные отчисления (в форме денег – f), должен принадлежать 
самому себе, т. е. промышленному предприятию, фабрике, фермерскому 
хозяйству и т. д. Но когда на рубеже 10-го и 11-го года, см. табл. 1, должен 
происходить обмен изношенного станка на новый станок, т. е накопленного 
«основного капитала» в денежной форме на новый «основной капитал» в 
натуральной форме конкретных средств труда, то обнаруживается, что этих 
амортизационных денежных накоплений у предприятия почему-то нет, и 
предприятие (т. е. «основной капитал») просит у банка в кредит свои 
собственные деньги, свой «амортизационный денежный фонд». Детский 
вопрос: «Как эти деньги оказываются у банкиров, как собственность 
банка?» 

Что касается средств труда или «основного капитала», то напомним 
следующее. 

1. Способ производства материальных благ с помощью средств труда, 
основанный на разделении труда и стоимостных отношениях, есть способ 
общественного производства, который сегодня ведётся всеми экономически 
развитыми странами. [14, с. 176].  

2. Для экономической теории было и остаётся знать в каких отношениях 
между собой находятся различные виды общественного капитала, их удельный 
вес в ежегодно воспроизводимой совокупной товарной стоимости, а также в 
совокупном конечном продукте общества, а с точки зрения конкретного 
продукта, – в каких отношениях находятся составные части f, с, v, m его 
стоимости. Это важно, поскольку они характеризуют суть изменений в 
структуре самого общества. 
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3. Не забывая, что к 1-му подразделению общественного производства 
относятся отрасли, производящие средства труда, а ко второму – отрасли, 
производящие предметы потребления, сформулируем обязательность 
следующих (давно доказанных) пропорций. 

Предполагаем неизменными масштаб производства, производительность 
труда и другие исходные условия производства. Тогда, если в текущем году 
«отмирает» большая часть основного элемента стоимости F, чем в предыдущем 
году, а потому соответствующая часть этого элемента подлежит возмещению в 
натуре, тогда часть основного капитала, которая находится лишь на пути к 
своей «смерти» и до момента смерти, уменьшается в такой же пропорции, как и 
сумма основной части капитала, функционирующего, например, в 
подразделении 2. От этих колебаний в износе совокупного основного капитала 
2 не зависит масса годового конечного продукта подразделения 2, т. е. 
предметов потребления общества! 

4. При сознательном контроле общества над материальными средствами 
своего воспроизводства можно из года в год в 1-ом подразделении производить 
все различные виды основного капитала, производительно потребляемые в 
подразделении 2, в том же количестве и в тех же пропорциях в каких эти 
капиталы потребляются (или средства труда изнашиваются) в подразделении 2 
при производстве предметов потребления. 

5. Но в рамках капиталистического производства это приводит к 
несоответствию между производством основного капитала в подразделении 1 и 
износом, т. е. потреблением, его в подразделении 2, и потому его 
недопроизводство или перепроизводство представляется одним из элементов 
общей «анархии». «А что такое несоответствие может, [15, с. 533], и должно 
возникать при простом сохранении величины основного капитала, что оно 
может и должно возникать при предположении идеального нормального 
производства, при простом воспроизводстве уже функционирующего, 
общественного капитала, это для них (некоторых экономистов даже в наше 
время) – нечто новое». 

Если взять статистические данные общества в конкретный период 
времени, состоящего, например, из 100 млн. человек и измерять, при этом, 
единицу стоимости не стоимостью рабочей силы (где стоимость рабочей силы – 
V=V1+V2), а трудом рабочей силы общества (где стоимость, которую создаёт 
труд рабочей силы – V+М=(V1+М1)+(V2+М2), то его вещественно-стоимостное 
строение можно представить так, как показано на рис. 4. Смотри подробней [5]. 

Здесь на рис. 4: 20 млн. человек подрастающее поколение (детские сады, 
школы, техникумы и ВУЗы…), 20 млн. человек – люди преклонного возраста 
или нетрудоспособное население (калеки, инвалиды, пенсионеры…), 20 млн. 
человек работоспособных, но не работающих в материальном производстве 
общества (артисты, футболисты, полиция, армия…), и только 40 млн. человек 
работают в материальном производстве общества и производят и 
«производительный капитал» и «доход общества» – (предметы потребления, 
предназначенные для людей), который потребляют все члены общества. Здесь 
М = (20+20+20) млн. человек, V = 40 млн. человек, а норма прибавочной 
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стоимости в обществе равна m’= M/V = 60/40 = 1,5 → 150%. 
В развитом, пропорционально и гармонично развивающемся обществе 

формируются пропорции, [5]:  

( ) ( )
1 1 1 2 1 2

2 2 1 1 2 2 1 2 1 2
...

V М F F F F
V М V М V М V V М М

+ +
= = = = = =

+ + + + + +
M F
V V + M

, 

а также всегда 1 1 2V + M = F .  
 

 
 
Замечание 4. С ростом «производительности общественного труда» 

увеличивается «норма общественной прибавочной стоимости», уменьшается 
«общественная норма прибыли», но указанные пропорции всегда стягиваются 
к выше указанным отношениям. [5, 16]. 

Скромный рис. 4 можно расшифровать подробней, см. рис. 5., а также 
смотри [5]. На рисунках индексы 1 и 2 указывают на отношение параметров к 
первому или второму подразделению общественного производства.  

В работе [5], показан обмен между двумя подразделениями общественного 
производства и кругооборот производительного общественного капитала более 
подробно, речь здесь идёт о капиталистическом (стоимостном) общественном 
производстве, и не идёт о том случае, когда процесс не охвачен 
капиталистическим производством, когда оплачивают услуги из своего 
кармана. Разделение труда на предприятии и в обществе – это разные процессы. 

Для построения «структурной формулы конечного продукта общества» 
достаточно знать количество людей в обществе и одну из вышеуказанных 
пропорций, например, норму общественной прибавочной стоимости, либо 
норму разделения труда на подразделения 1 и 2 общественного производства. 

Конечно, многим кажется, что трудно разделить общество даже на два 
подразделения общественного производства.  

Однако отечественная экономическая наука опирается на понятия двух 
подразделений общественного производства [17, 18, 19]. Правда, сегодня, 
экономисты, не поняв фундаментальности этого, уходят от двух продуктовой 
марксовой модели общественного воспроизводства, забывая, что 
«материальное производство – основа социальной формы движения» [4]. 
Отсюда, некоторые экономисты [20, с. 14] ошибочно полагают, что «выделение 
из состава общественного производства двух подразделений как двух 

F1+F2=150=F 
 

V1+V2=40=V M1+M2=60=M 
Необходимый 

труд (стоимость) 
Прибавочный 

труд (стоимость) 
Общественный производительный 

капитал. Средства труда (стоимость) 

M+V=100 F=150 
ДОХОД 
предметы потребления 

КАПИТАЛ 
средства труда F+M+V=250 

Совокупный общественный конечный продукт: 
Рис. 4. Совокупный конечный продукт общества 
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производящих единиц почти невозможно… и нецелесообразно, поскольку не 
имеет большого практического значения», что, дескать, «и в анализе Маркса, и 
в современном исследовании проблемы подразделений речь… идёт не о 
подразделениях как двух производящих единицах… а о продукте этих 
подразделений». 

 

 
 
Все фазы производства, или весь общественный труд (а по терминологии 

К. Маркса – «весь общественный капитал»), отвлекаемый на производство 
конкретного продукта, с самого начала принадлежит к 1-му или 2-му 
подразделению, в зависимости от формы потребления конечного продукта, или 
его конечной потребительной формы, либо средств труда, либо предметов 
потребления.  

Итак, в обществе всего 100 млн. человек, рис. 5. Норма прибавочной 

стоимости в обществе 1 2 3 20 20 20 1,5 150%40
m m mMm V V
′ ′ ′+ + + +′ = = = = → .  

При этом, в подразделении 1 рабочее население V1 = 24 млн. человек 

создают прибавочную стоимость 1
1

1

36 1,5 150%24
M

M V
′ = = = →  и «кормят» себя 

Рис. 5. Совокупный конечный продукт общества 

FM+FV=150=F V1+V2=40=V M1+M2=60=M 
Необходимый 

настоящий труд 
(стоимость) 

Прибавочный 
настоящий труд 

(стоимость) 

Общественный производительный  
капитал, – средства труда, –  
(прошлый труд – стоимость) 

M+V=100 F=150 
ДОХОД, 

подразделение 2 
предметы потребления 

КАПИТАЛ, 
подразделение 1 
средства труда 

F+M+V=250 
Совокупный общественный конечный продукт  

M2 V2 FV2 FM2 M1 

FM2 + FV2 

24 16 24  36 54 36 36 24 
V1 FM1

 
FV1 

90 
F1

  V1+M1=F2 

40 60 60 
V2 + M2 

   
Труд  

подразделения 1 
при производстве 

нового  
общественного 

капитала 

  Потребление и производство 
общественного производительного капитала 
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при производстве 

нового  
общественного 

дохода 
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и ещё 36 млн. человек. А в подразделении 2 рабочее население V2 = 16 млн. 

человек создают прибавочную стоимость 2
2

2

24 1,5 150%16
M

M V
′ = = = →  и 

«кормят» себя и ещё 24 млн. человек. 
Подразделение 1 ежегодно потребляет (изнашивает) средств труда на 

сумму FV1+FM1 = 36+54 = F1 = 90 млн. рублей, а воспроизводит ежегодно 
средств труда («общественного основного капитала») по стоимости на сумму 
F = 150 млн. рублей. Весь продукт подразделения 1 составляет 
(V1+ M1)+(FV1+ FM1= F1) = 60+90 = 150 млн. рублей. Здесь (V1+M1) = 60 млн. 
рублей – это вновь созданная стоимость в подразделении 1, новые «средства 
труда», предназначенные для подразделения 2. Здесь F1 = 90 млн. рублей это 
новые «средства труда», предназначенные для подразделения 1. 

Подразделение 2 ежегодно потребляет (изнашивает) средств труда на 
сумму (V1+M1) = FV2+FM2 = 24+36 = F2 = 60 млн. рублей, а воспроизводит 
ежегодно предметов потребления («общественного дохода») на сумму 
M+V=100 млн. рублей. Весь продукт подразделения 2 составляет 
(V2+M2)+(V1+M1) = 40+60 = 100 млн. рублей. Здесь (V2+ M2) = 40 млн. рублей – 
это вновь созданная стоимость в подразделении 2, новые продукты и 
«предметы потребления» для людей, работающих в подразделении 2 и 
живущих за счёт подразделения 2.  

В общественном производстве всегда должно выполняться равенство 
(V1+M1) = F2 и осуществляться равноценный обмен (V1+M1)   F2 по 
стоимости.  

Когда мы говорим – «потребляет (изнашивает) средств труда…», – то это 
одновременно означает, что мы их (а средства труда увеличивают 
производительную силу труда!) и создаём в натуре, и воспроизводим по 
стоимости. Под потреблённым капиталом, вошедшим в стоимость конечных 
продуктов, необходимо понимать только потреблённую или изношенную часть, 
которая здесь обозначена символом «F», действующего основного капитала – 
«Ф», см. табл. 1.  

«Если рассматривать “великий процесс производства” как 
непосредственный процесс производства, – подмечает К. Маркс [21, с, 222; 9], – 
то в нём потребляется только основной капитал. Но потребление в рамках 
процесса производства в действительности представляет собой использование, 
изнашивание». 

Что касается движения промежуточных продуктов производства и их 
стоимости под символом «С», см. рис. 1-3, то отметим пока лишь следующее.  

Со стороны вещественной, – в новый конечный продукт общества, 
подлежащий разделу между подразделениями, не входит ни грамма сырых или 
промежуточных продуктов производства. Любое Сi есть не что иное, как 
Fi+Vi+Mi,  т. е.  Сi = Fi+Vi+Mi, при этом, Fi /(Vi+Mi) = Мi /Vi = m′. Смотри [10, 22]. 

Со стороны стоимости, – во вновь воспроизведённую в течение года 
стоимость, овеществлённую в новом годовом конечном продукте общества, 
не входит ни одной единицы стоимости тех промежуточных продуктов, 
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которые, однако, имеются всегда в общественном производстве, как и их 
стоимость. 

Если же рассматривать только стоимость, вновь созданную за весь 
общественный рабочий день, или, если рассматривать весь общественный 
рабочий день как время, в течение которого создаётся новая стоимость, та, 
которая в течение года вновь создаётся живым трудом общества, то, созданная 
этим рабочим днём стоимость тоже распадается только на две части, а именно 
на переменную капитальную стоимость – V и прибавочную стоимость – M. 

Итак, общественный рабочий день распадается одновременно, с одной 
стороны, на две части в силу общественного разделения труда (разделение 
экономическое – «один» делает средства труда, «другой» – предметы 
потребления), с другой стороны – на две части в силу социально-политического 
разделения труда («на себя» – труд, на который рабочий покупает средства 
своего собственного воспроизводства, – и в этом смысле «необходимый», и «не 
на себя» – и в этом смысле «прибавочный»). 

Если теперь продлить рабочий день (следовательно, создать абсолютную 
прибавочную стоимость) или интенсифицировать рабочий день, увеличить 
производительность труда (следовательно, создать относительную 
прибавочную стоимость), удастся сделать больше предметов потребления, а 
также необходимых в этом случае и средств производства. Эта часть дня и 
будет прибавочной частью дня. Лишь эта часть дня содержит в себе 
«прибавочный труд»! «Однако, – пишет К. Маркс [3, с. 85], – необходимый 
труд, образующий заработную плату, и прибавочный труд, образующий 
прибыль, заполняет собой весь рабочий день, не оставляя места для какого бы 
то ни было другого труда». «Откуда же берётся тот источник, тот труд, 
который возмещает постоянный капитал?» В этом вопросе заключён один из 
важнейших проблемных вопросов экономической науки. 

Для цели нашего настоящего исследования отметим лишь, что в тексте 
Капитала речь идёт о движении стоимости, о «прошлом» труде, переносимом 
на продукт как стоимость и непосредственном «живом» труде, 
присоединяющем к продукту новую стоимость. 

Маркс исследует здесь, прежде всего, «тот источник, тот труд, который 
возмещает постоянный капитал», а не тот источник, который производит 
продукт и ведёт анализ движения капитала как стоимости. При таком 
рассмотрении, действительно, кроме необходимого труда и прибавочного 
труда, «заполняющего собой весь рабочий день», не остаётся места для какого 
бы то ни было другого труда. 

Но именно этот необходимый и (плюс) весь прибавочный труд рабочего 
дня и делится в обществе опять-таки на две части: 1) часть дня, когда 
производятся средства труда, 2) часть дня, когда производятся предметы 
потребления. 

Даже при простом воспроизводстве имеет место не только 
воспроизводство переменного капитала (заработной платы) и прибавочной 
стоимости, но и производство новой постоянной капитальной стоимости. И это 
несмотря на то, что рабочий день состоит только из двух частей: части, в 
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течение которой рабочий возмещает переменный капитал, т. е. фактически 
производит эквивалент, необходимый для покупки его рабочей силы, и части, в 
течение которой он производит прибавочную стоимость (прибыль). То есть, 
этот ежедневный труд, который затрачивается на воспроизводство средств 
производства, – и стоимость которого тоже распадается на заработную плату и 
прибавочную стоимость, – именно этот труд реализуется в новых средствах 
производства, возмещающих постоянную часть капитала, израсходованную на 
производство предметов потребления. 

К этому необходимо добавить, что не только этот труд подразделения 1, 
стоимость которого тоже распадается на заработную плату и прибавочную 
стоимость (V1 + M1), реализуется в новых средствах производства, 
возмещающих постоянную часть капитала F2. Но также прошлый труд, та 
стоимость, которая переносится на продукт подразделения 1, величина F1, 
представляющая собой износ средств труда в самом подразделении 1, тоже 
реализуется в новом продукте. Изношенный станок утилизируют, новый – 
устанавливают на его место. 

Заключение и выводы. 
Были рассмотрены конъюнктурные диспропорции в современной 

рыночной экономике, нарушающие стоимостные пропорции (законы) 
общественного производства по причине искажения, в том числе, и истинной 
стоимости денег – как меры стоимости продукта труда. 

Были получены результаты, показывающие, что стоимость продуктов при 
пропорциональном развитии общества зависит как от цен на составные части, 
таки от производительности общественного труда, имеющую общую 
тенденцию к неуклонному к росту в силу НТП и других факторов. 

В работе также показано, что вопрос истинной стоимости продукта должен 
решаться с учётом участия в его производстве капитала и дохода и в условиях 
пропорционального производства (не искажённого конъюнктурными 

валютными операциями) должны соблюдаться пропорции ( =
M F
V V + M

) между 

живым V (необходимым), прибавочным M и прошлым F (овеществлённым) 
трудом. 

Одна часть совокупной рабочей силы общества, а, следовательно, одна 
часть рабочего дня общества, ежегодно воспроизводит предметы потребления, 
в которых представлен весь вновь созданный живой труд общества, т.е. 
представлена переменная стоимость V и прибавочная стоимость M всего 
общества. Другая часть совокупной рабочей силы общества, а, следовательно, 
другая часть рабочего дня общества, ежегодно воспроизводит средства труда, в 
которых представлен весь прошлый труд общества, потреблённый в течение 
года (т.е. износ средств труда – F).  

Для общества с централизованным управлением и плановым ведением 
хозяйства излагаемый методологический взгляд на проблему общественного 
воспроизводства рано или поздно становится требованием времени, 
назревающей необходимостью, подготовленной уже развитием, как самого 
общественного организма, так и накопленным опытом плановой и 
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статистической работы. 
Однако в рыночной экономике теоретические положения о необходимости 

соблюдения этих пропорций нередко нарушаются в современной 
экономической практике. Причина, как показана в статье, связана с 
конъюнктурными колебаниями котировок мировых валют, которые как 
правило совершенно не учитывают глубинный характер природы стоимости 
продукта. Более того, в угоду отдельным олигополистическим структурам (в 
основном финансового или сырьевого секторов экономики), конъюнктурные 
колебания настолько сильно искажают «кристаллическую решётку» экономики 
общества, что приводит к значительным диспропорциям в общественном 
производстве как первого так и второго подразделений общественного 
производства. 
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Анотація. В статті розглянуто проблеми організації та ведення обліку 

виробничих запасів на підприємствах в умовах застосування комп’ютерної 
техніки для обробки даних. Визначено, що автоматизація обліку запасів значно 
полегшує облікові процедури, складання фінансової звітності підприємства, а 
також сприяє оптимальності та об’єктивності отриманих показників. 
Вказано на доцільність впровадження модифікації типових автоматизованих 
бухгалтерських програм з урахуванням галузевих особливостей підприємств. 

Ключові слова: виробничі запаси, автоматизація обліку, автоматизовані 
бухгалтерські програми, інформаційне середовище, комп’ютерна техніка. 

Abstract. The article considers the problems of organization and accounting of 
production stocks at the enterprises in the conditions of application of computer 
technology for data processing. Determined that automation of inventory greatly 
facilitates the accounting procedures, preparation of financial statements of 
enterprises, and promotes optimality and objectivity. Indicated the feasibility of the 
model automated modification accounting programs taking into account branch 
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features of the enterprises. 
Keywords: inventory, automated accounting, automated accounting software, 

information environment, information technologies. 
Постановка проблеми. На сучасному етапі важливим чинником 

успішності не лише підприємства, а й української економіки загалом, є 
автоматизація бухгалтерського обліку, яка повинна забезпечувати процес 
управління точною і оперативною інформацією. Автоматизація обліку запасів, 
зокрема, значно полегшує облікові процедури, складання фінансової звітності 
підприємства, а також сприяє оптимальності та об’єктивності отриманих 
показників. Проблеми обліку виробничих запасів у сучасних умовах 
господарювання підприємства набувають особливої актуальності і в зв’язку з 
потребою швидкої і достовірної інформації для прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень. Процес відображення виробничих запасів в обліку, який 
складався роками, не задовольняє інформацією управлінський персонал. Тому 
сьогодні важливим є вирішення питання пристосування сучасної системи 
обліку виробничих запасів на підприємствах до вимог оптимізації 
оперативності та достовірності надання інформації для потреб менеджменту з 
метою раціоналізації управління оборотними активами та підвищення 
ефективності діяльності суб’єктів господарювання в цілому [3].   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Практичні і теоретичні питання 
організації бухгалтерського обліку на основі застосування ЕОМ досить 
ґрунтовно висвітлені у спеціальній літературі останніх десятиліть. Проблеми 
комп’ютерних інформаційних систем бухгалтерського обліку розглядаються 
фахівцями кількох галузей знань: спеціалістами з інформаційних систем, 
бухгалтерами, менеджерами. Зокрема, ці проблеми досліджували Бутинець 
Ф.Ф., Івахненков С.В., Сопко В.В., Терещенко Л.О., Шквір В.Д. та інші 
вітчизняні та зарубіжні вчені. Проте такі дослідження ускладнюються тим, що 
потребують компетентності дослідника як у бухгалтерському обліку, так і в 
сучасних інформаційних системах і технологіях. Саме тому проблемами 
комп’ютерних систем обліку почали займатися все більше науковців і 
практиків. 

Постановка завдання. Метою статті є вирішення проблем організації та 
ведення обліку виробничих запасів на підприємствах в умовах застосування 
комп’ютерної техніки для обробки даних. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідними передумовами 
правильної організації обліку запасів на підприємствах є: 

- раціональна організація складського обліку; 
- правильне групування запасів; 
- розробка норм витрачання запасів. 

Завданнями організації обліку запасів на підприємствах є: 
 контроль за повнотою оприбуткування матеріальних цінностей та їх 

зберіганням на різних стадіях їх обробки; 
 правильна оцінка виробничих запасів; 
 контроль за всіма витратами, пов’язаними з придбанням запасів та 

визначенням їх первісної вартості; 
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 дотримання методології обліку витрат на виробництво продукції та її 
калькуляція протягом року; 

 своєчасне документальне оформлення руху запасів; 
 відображення операцій з випуску і реалізації готової продукції в 

регістрах поточного обліку; 
 визначення стану розрахунків з покупцями і замовниками, 

отримання реальних даних про кількість і якість випущеної 
продукції. 

І все це, на даний час, вимагає застосування в обліку комп’ютерних 
технологій. 

Використання обчислювальної (комп’ютерної) техніки та створення на цій 
основі автоматизованих робочих місць (АРМ) складських працівників, та 
працівників обліку забезпечує: 

- зменшення обсягу робіт з одноманітними операціями; 
- прискорення опрацювання даних первинних документів; 
- автоматизацію формування звітних форм; 
- деталізацію аналітичного рівня обліку запасів; 
- відмову від користування типографськими бланками первинних 

документів [6]. 
Застосування комп’ютерної техніки вносить значні зміни до організації 

обліку, причому з допоміжного засобу обчислювальна техніка перетворюється 
на визначений фактор організації обліку. Ці зміни зумовлені тим, що 
змінюються способи обробки даних, за яких забезпечується різна швидкість 
надання звітної інформації. 

Автоматизація обліку вносить позитивні зміни до технології роботи 
бухгалтерії, операції може виконати одна людина, до того ж, тільки вона 
відповідає за результати своєї роботи [5]. 

Наявний діапазон часу введення бухгалтерських операцій за допомогою 
автоматизованої інформаційної системи дозволяє відразу прискорити весь 
процес бухгалтерського обліку. Під час внесення коректив до даних на будь-
якому робочому місці, результати відразу стають відкритими для всіх 
користувачів, які працюють у цій системі. Тому у процесі такої організації має 
дотримуватись сувора дисципліна користувачів і вимагається відповідна 
кваліфікація всіх співробітників, які вносять інформацію до загальної бази 
даних. 

Спільна інформаційна база дає можливість спільно використовувати таку 
нормативно-довідкову інформацію, як довідники: зовнішніх організацій, 
структурних підрозділів, статей обліку, допустимої кореспонденції рахунків, 
номенклатури-цінника виробничих запасів, типових господарських   операцій 
[6]. 

Загалом можна виокремити такі проблеми ведення обліку виробничих 
запасів: - комп’ютерна техніка недостатньо використовується при проведенні 
інвентаризації та оформленні її результатів; - складність визначення 
справедливої (ринкової та неринкової) вартості запасів; - недостатня деталізація 
автоматизації обліку запасів, а також обмеженість контролю використання 
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виробничих запасів [2].  
Слід підкреслити, що типові автоматизовані бухгалтерські програми 

(наприклад, «1С: Бухгалтерія», «Дебет +», «Парус», «Best» та ін.) не можуть 
повністю врахувати особливості обліку конкретного підприємства, потребують 
значних додаткових зусиль при впровадженні їх для конкретної галузі. 
Враховуючи зазначені труднощі, на деяких підприємствах розроблені та 
продовжують вдосконалюватися власні програмні продукти, призначені для 
потреб бухгалтерського обліку і, зокрема, обліку матеріальних запасів. Проте 
це є занадто трудомісткою й економічно невигідною роботою, практично не дає 
можливості застосовувати ці програми на інших підприємствах. Тому доцільно 
впроваджувати модифікації типових автоматизованих бухгалтерських програм 
з урахуванням галузевих особливостей підприємств [4].  

І тому, важливим кроком для підприємства є вибір програмного продукту 
для автоматизації своєї господарської діяльності, враховуючи масштаби 
виробництва, розміри підприємства та його стратегічні цілі. Після закінчення 
заходів щодо постачання й установки програмного забезпечення (ПЗ) необхідно 
узгодити ступінь потреби в адаптації типової конфігурації ПЗ та особливості 
ведення обліку на підприємстві. Якщо говорити про запаси, то важливим 
етапом є аналітичний облік, що є необхідним для здійснення 
широкомасштабного контролю за їх наявністю, надходженням і витрачанням. У 
результаті це врятує підприємство від неочікуваних нестач, браку інформації 
про рух запасів [1]. 

Висновки з даного дослідження. Виробничі запаси є основною статтею 
оборотних засобів та основою життєдіяльності підприємства. Тому достовірний 
облік їх на підприємстві є невід’ємною частиною управління, без якого 
неможливе досягнення поточних та довгострокових цілей підприємства. Він 
досягається через застосування на підприємстві комп’ютерної форми обліку. 
Проте слід зазначити, що впровадження бухгалтерської програми є 
удосконаленням обліку у тому випадку, коли в результаті цього впровадження 
підвищиться ефективність обліку і поліпшиться його ведення на підприємстві. 
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Аннотация. В настоящее время в российской экономике проблема 

повышения эффективности проектов государственно-частных партнерств 
(ГЧП) приобретает особую актуальность. Главная причина этого – 
недостаточная развитость отечественной институциональной среды по 
сравнению с другими странами. Несмотря на возросший интерес к 
деятельности ГЧП, основная сложность состоит в отсутствии единого 
подхода к определению категорий и форм ГЧП, а также универсальной 
методики оценки уровня их эффективности. Формируя условия и предпосылки 
для реализации проектов ГЧП, государство создает арсенал эффективных 
методов управления инфраструктурными и социальными проектами, 
привлекая частные предприятия, обладающие инновационной и 
инвестиционной мобильностью. В статье дана оценка тенденциям и 
перспективах развития государственно-частных партнерств в правовом и 
экономическом аспектах.   

Ключевые слова: государственно-частные партнерства, 
законодательство, право, объект, эффективность, управление 

 Abstract. Currently, the Russian economy is the problem of increasing the 
effectiveness of public-private partnerships (PPP) is of particular relevance. The 
main reason - the lack of development of the domestic institutional environment in 
comparison with other countries. Despite the increased interest in the PPP, the main 
difficulty is the lack of a unified approach to the definition of categories and forms of 
PPP, as well as a universal method of assessing the level of their performance. 
Forming conditions and prerequisites for the implementation of PPP projects, the 
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state creates an arsenal of effective management infrastructure and social projects, 
involving private enterprises with innovation and investment mobility. The article 
assesses trends and prospects of development of public-private partnerships in the 
legal and economic aspects. 

Keywords: public-private partnerships, legislation, law, object, efficiency, 
management 

Вступление.  
Новеллы Федерального закона от 13 июля 2015г. №224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве  в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон  №224-
ФЗ), которые вступают в законную силу с 01.07.2016 г. (за исключением ст. 46), 
бесспорно, вызывают повышенное внимание как со стороны ученых  в области 
публичного и частного права, так и у правоприменителей [1].  

Авторы данной статьи не претендуют на  всеобъемлемость комментариев 
всех норм-новелл упомянутого закона, формулируют свои задачи в рамках 
данного исследования следующим образом: определить тенденции и 
перспективы развития законодательства о государственно-частном 
партнерстве; охарактеризовать основные новеллы закона, которые носят 
частно-правовой характер; обосновать отдельные правоприменительные риски 
в связи с реализацией новых положений законодательства в рассматриваемой 
сфере; обозначить потребности в дальнейшей научной разработке отдельных 
проблем, прежде всего, в области гражданского и предпринимательского права.  

Появление любого нового закона сопровождается комментариями о 
прогнозных эффектах, связанных с его правоприменением, и вызывает интерес 
у представителей профессиональной среды. Между тем, история вопроса о 
принятии Федерального закона № 224-ФЗ носит достаточно драматичный 
характер, и без преувеличения достойна отдельного внимания со стороны 
представителей в области общетеоретических исследований по вопросам 
законотворческой деятельности. Достаточно отметить, что на момент принятия 
вышеупомянутого закона в субъектах Российской Федерации уже имелись 
специальные законы о государственно-частных партнерствах и другие 
подзаконные акты, которые были направлены на урегулирование отношений 
при реализации проектов государственно-частных партнерств. Региональные 
законы, которым часто приписывается инновационный характер, 
сопровождались нормативно-правовым регулированием, носящим 
противоречивый характер. Поэтому ожидания относительно анализируемого 
закона были связаны и с необходимостью устранения противоречий, и с 
потребностью определения вектора развития этого законодательства на основе 
уже имеющегося правотворческого опыта и доктринальных исследований.  

Законодательство о государственно-частном партнерстве (далее по тексту 
–  ГЧП) в настоящее время представляет собой достаточно сложный пласт  
российского законодательства, нормы которого рассредоточены в разных  
отраслевых источниках  и образуют комплексный, межотраслевой массив, что, 
бесспорно, предопределяется сложностью спектра общественных отношений, 
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которые пытается урегулировать законодатель. Это заключено в самой модели 
отношений публично-частного характера и находит закрепление в ст. 2 
Федерального закона № 224-ФЗ. Соединение в единой юридической 
конструкции  двух антиподов:  публичного и частного интересов, к тому же,  
обеспечение их баланса, обеспечение их юридическими гарантиями, без 
преувеличения – труднодостижимая задача. Очевидно, прежде всего, именно 
этими обстоятельствами объективно предопределяется  противоречивость 
развития модели нормативно-правового регулирования ГЧП.   

Нормы Федерального закона № 224-ФЗ имеют перспективную 
направленность, связано это не только с тем, что сам закон удален в 
применении и вступает в действие с 01.01.2016 г., не только с потребностью 
приведения в соответствие с ним существующей нормативно-правовой базы 
(что заключено в самом названии закона), но и с тем, что он очерчивает 
«контуры» дальнейшей правотворческой деятельности в среднесрочной 
перспективе. Так, п. 7 ст. 8 Федерального закона №224-ФЗ предусмотрено 
принятие Методики оценки эффективности проекта государственно-частного 
партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, которая должна 
утверждаться Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление государственной политики в области инвестиционной 
деятельности. Представляется, что такая норма, направленная на обеспечение 
дальнейшей  потребностей в нормативно-правовом регулировании сложного 
спектра отношений, будет способствовать обоснованному принятию решений 
относительно государственно-частных проектов, минимизации коррупционных 
факторов. 

Обзор литературы.  
Развитие российского законодательство о государственно-частном 

партнерстве. Бесспорный интерес представляют нормы, определяющие 
понятийный аппарат в рассматриваемой сфере отношений, нормы-дефиниции, 
которым уделено достаточное внимание в новом законе. Еще раз обозначим, 
что, прежде всего, нас будет интересовать цивилистический аспект этой 
проблемы. Специализированные нормы-дефиниции, как отмечалось в 
цивилистической литературе, учреждают категориальный аппарат системы 
гражданского права, описывая правовые понятия, способствуют правильному 
взаимодействию правовых норм, выполняют системообразующую функцию [2, 
с. 8]. Не вызывает сомнений, что полноценный категориальный аппарат 
способствует эффективному правоприменению.  

По смыслу дефиниции, закрепленной в ст. 3 Федерального закона № 224-
ФЗ, которая определяет юридическую сущность соглашения о ГЧП,  следует 
констатировать частноправовую природу отношений, возникающих между 
публичным и частным партнерами. Вопрос о принадлежности таких 
соглашений к сфере публичного или частного права остается дискуссионным, 
основным аргументом в пользу публично-правовой природы соглашения о ГЧП 
выступает участие в нем властного субъекта, из чего делается вывод, что метод 
гражданско-правового регулирования применительно к таким соглашениям не 
применим. Представляется, что частно-правовая квалификация соглашения о 
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ГЧП на уровне норм закона будет способствовать более четкому пониманию 
сторонами этого соглашения о распространении на эти отношения принципов 
гражданского права, общих норм о сделках, договорах, обязательствах и т.п.  

В ходе реализации проектов ГЧП применяются различные гражданско-
правовые договоры, направленные на опосредование отношений, в том числе 
договоры на выполнение работ, оказание  услуг, поставку продукции  и другие. 
В широком смысле можно говорить о различных гражданско-правовых формах 
(различных типах, видах гражданско-правовых договоров), которые участвуют 
в реализации проектов ГЧП, но они при этом не являются соглашением о ГЧП с 
точки зрения той нормативной модели, которую предусмотрел законодатель. 
Соглашение о ГЧП имеет отличную от упомянутых выше договоров: цель, 
предмет, присущее ему содержание, специфический состав субъектов и т.д. 
Если следовать логике  законодателя, то соглашение о ГЧП является 
поименованным специальным законодательством гражданско-правовым 
договором, на который помимо специальных норм законодательства о ГЧП 
распространяются общие положения гражданского законодательства (вопрос о 
соотношении действия общих  и специальных норм выходит за рамки данного 
исследования). В этой связи представляется более правильным следовать 
цивилистической терминологии в обозначении подобного соглашения – 
договор. Не вполне обоснованным видится использование в законе и такого 
термина, ранее не известного цивилистике, как «прямое соглашение» (п. 7 ст. 
3). Страдает определенными издержками и сама дефиниция прямого 
соглашения, которая лишь указывает на трехсторонний субъектный состав, 
предмет соглашения из определения не усматривается. 

Следует приветствовать норму, которая излагает принципы ГЧП (ст. 4 
Федерального закона № 224-ФЗ). Безусловно, что закрепление 
институциональных принципов имеет значение для дальнейшего развития 
самого института и для правоприменения. Между тем институциональные 
принципы должны быть присущи именно этому институциональному 
образованию. Возможно,  что специалистам в области предпринимательского 
права следует уделить более пристальное внимание вопросу об  
институциональных принципах ГЧП, их содержательному наполнению, 
отличному от общеотраслевых принципов, например, гражданского права.  

Дискуссионным является вопрос в отношении перечневой дефиниции 
объектов соглашения о ГЧП, которая согласно ст. 7 ФЗ № 224 является 
исчерпывающей. Представляется, что нормотворческая  нагрузка в отношении 
определения  перечня объектов соглашения о ГЧП могла  бы быть перенесена 
на уровень подзаконного нормотворчества, на уровень  Постановлений 
Правительства РФ.    

Следует отметить, что в ФЗ № 224  достаточно полно регламентированы 
процессы инициирования, разработки и принятия решения в отношении 
реализации проекта ГЧП. Как уже отмечалось выше, к  числу значимых новелл  
относится введение института оценки эффективности проекта на этапе его 
подготовки. Указанная оценка осуществляется как в отношении проектов, 
инициированных публичным партнёром, так и частным. 
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Реализация проектов ГЧП в настоящее время связано с созданием 
объектов, на которые возникают вещные права, что не отражено в одной из 
важнейших дефиниции о ГЧП, между тем, как нам представляется, это один из 
юридических квалифицирующих признаков сотрудничества публичного и 
частного партнеров в рамках ГЧП.  

В научной литературе  обозначен вопрос о возможности и необходимости 
использования института государственно-частного партнерства и в сфере 
оказания услуг. Эта проблема, например, актуализируется для России в сфере 
индустрии туризма в условиях изменения геополитической ситуации, 
потребности переформирования туристических потоков для целей соблюдения 
публичных интересов, в частности обеспечения безопасности граждан 
Российского государства. Так, Т.И. Власова,  обобщая опыт взаимодействия 
частного бизнеса в области индустрии туризма и органов государства, полагает, 
что государственно-частное партнерство востребовано для целей  
переориентации выездных туристских потоков на внутренние в условиях 
кризиса; создания новых особых экономических туристско-рекреационных зон 
и комплексов, реконструкции существующей рекреационной инфраструктуры 
на уроне требований мировых стандартов;  создания системы научного и 
кадрового сопровождения развития индустрии туризма России [3, с. 49-52].  

Представляется, что институт государственно-частного партнерства  
востребован при реализации политики энерго- и ресурсосбережения, 
реализации масштабных энергосервисных проектов [4].  

Экономические аспекты развития модели государственно-частного 
партнерства.  

В последнее время в условиях геополитической и экономической 
нестабильности и неопределенности для большинства государств в целом, и 
для России, в частности, явились периодом борьбы за эффективность 
экономического развития и повышения уровня конкурентоспособности. 
Возникшие на этом пути проблемы потребовали комплекса мер, выходящих за 
рамки компетенции и финансовых возможностей отдельно взятых 
государственного и частного сектора. Одним из главных направлений развития 
государственного сектора стало привлечение частного капитала в 
финансирование и развитие инфраструктурных и иных социально-
экономических проектов. Создавая нормативно-правовые условия и поощряя 
процесс формирования ГЧП, государство существенно расширяет пространство 
для свободного движения капитала, в том числе, для  сфер, которые ранее были 
не доступны, пополняет перечень эффективных методов ведения хозяйства, 
перекладывая функции управления принадлежащей государству  
собственностью на частный сектор, который, в свою очередь, обладая большей 
инновационной и инвестиционной мобильностью. Пользуясь 
государственными активами и гарантиями, частный капитал вносит в 
экономику организационно-управленческий опыт, знания, ноу-хау, 
минимизирует риски предпринимательской  деятельности,  обеспечивая в 
конечном итоге экономический рост и успех экономических преобразований.  

Усиление интереса к частным предприятиям со стороны государства с 
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точки зрения использования их потенциала в целях финансирования, создания 
и реализации специальных проектов, направленных на развитие 
инфраструктуры привели к появлению такого нового феномена, как 
государственно-частного партнерства.  

Достижение эффективности функционирования государственно-частного 
партнерства возможно в условиях целостного подхода, предусматривающего 
интеграцию политических и институциональных процессов. Одной из 
основных проблем, с которыми сталкиваются все государства, стремящиеся 
развивать институт государственно-частного партнерства, является проблема 
учреждения новых и развития существующих институтов, выработки процедур 
и процессов, обеспечивающих эффективность функционирования ГЧП. Данный 
факт определяет степень значимости институциональной составляющей в 
исследованиях и развитии ГЧП. 

Механизм реализации проектов ГЧП в новых российских реалиях – это 
сотрудничество государственного и частного секторов с целью оказания 
социальных услуг, финансирования строительства объектов в области 
инфраструктуры и управления ими. Механизм ГЧП, как эффективный метод 
поиска партнеров государства среди компаний частного сектора, все шире 
используется во всем мире, имеется и российская практика реализации таких 
проектов.  

Следует выделить ряд задач реализации проектов ГЧП с точки зрения 
государственного сектора:  

• возможность привлечения крупных частных инвестиций в ключевую 
транспортную инфраструктуру (например, в строительство шоссейных и 
железных дорог), и в активы социальной инфраструктуры (например, в 
строительство школ и больниц);  

• повышение эффективности использования государственных средств;  
• более эффективное управление объектами инфраструктуры;  
• значительная экономия затрат на эксплуатацию и техническое 

обслуживание объектов инфраструктуры;  
• стимулирование инноваций, как следствие, конкуренции. 
В таких условиях для государственных корпораций важно поддерживать 

свою высокую конкурентоспособность. В первую очередь, она как раз 
достигается за счет экономии средств и внедрения инновационных технологий 
производства.  

Необходимо также выделить ряд факторов, которые могут оказывать 
влияние на уровень конкурентной борьбы за получение проектов ГЧП.   

1. Многие компании, занимающиеся проектами ГЧП (даже крупные 
транснациональные корпорации), не располагают ресурсами, необходимыми 
для ведения конкурентной борьбы за все проекты ГЧП во всем мире. Поэтому 
им необходимо проводить стратегический отбор проектов, на реализацию 
которых они могут претендовать. В этой связи государственным органам важно 
повысить привлекательность своих проектов ГЧП для международного рынка, 
чтобы на основе здоровой конкуренции получить выгоду от реализации 
проектов.    
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2. Масштабы программы ГЧП и наличие успешно осуществленных 
проектов. Потенциальных участников проектов ГЧП со стороны частного 
сектора привлекают, те государства, где разработаны и внедрены программы 
осуществления проектов ГЧП по сравнению со странами, в которых 
реализуются разовые проекты. Наличие таких программ обеспечивает 
компаниям возможность наладить деятельность в новой для них стране, открыв 
там офис, подобрав кадры и адаптировавшись к местному законодательству, а 
затем приступить к повсеместной реализации целого ряда проектов. Поэтому 
наибольшая конкуренция за проекты ГЧП отмечается в тех странах, где 
существуют крупные программы реализации таких проектов.   

3. Успешное осуществление первых проектов ГЧП чрезвычайно важно для 
повышения уровня конкуренции в отношении проектов будущих периодов. 
Успешный прецедент в значительной мере способствует усилению 
привлекательности местного рынка ГЧП и способствует повышению 
конкуренции, поскольку укрепляет доверие к нему со стороны частного 
сектора. По мере укрепления такого доверия возрастает число компаний, 
желающих принять участие в конкурсах по проектам ГЧП.  

Заключение и выводы.  
Резюмируя, можно сказать, что интерес компаний частного сектора в 

проектах ГЧП и их активность в соответствующих конкурсах могут зависеть от 
таких факторов, как масштабы программы по реализации проектов ГЧП в 
стране,  наличие успешно осуществленных социальных и инфраструктурных 
проектов, с также развитая законодательная основа для успешной и 
эффективной реализации таких проектов. Поэтому принятых федеральный 
закон № 224-ФЗ в целом, по нашему мнению, придаст вектор развития 
специализированному законодательству о ГЧП, в большей степени будет 
способствовать согласованности актов публичного и частного права, которые 
сопричастны к регулированию отношений при реализации проектов ГЧП. 
Представляется, что новый закон может выполнить свою системообразующую 
миссию для построения и развития всей системы специализированных 
источников права в области ГЧП в целях повышения эффективности и 
управляемости государственно-частных партнерств.  
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the far Eastern territories in the Asia-Pacific region. 
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Вступление. 
Развитие Дальнего Востока России является одним из важнейших 

направлений внешнеэкономической политики России, направленной на 
интеграцию в систему международных отношений АТР. С 1999 года на 
Дальнем Востоке можно выделить рост экспортной активности. В значительной 
степени этому способствовали увеличение объемов производства рыбной 
продукции, усиление экспортной направленности горнорудной, нефтяной и 
нефтегазоперерабатывающей промышленности. Многие вопросы 
перспективного развития внешнеэкономических связей ДВФО решались в 
сентябре 2012 года на саммите АТЭС. Было отмечено, что развитие внешней 
торговли Дальнего Востока содействует развитию экономики региона, а также 
интеграции экономики России через ее дальневосточный регион в АТР. Чтобы 
достичь этого, государство должно всецело поддерживать Дальний Восток с 
точки зрения финансирования, проводить внешнеэкономическую политику, 
основанную на принципах экспортной ориентации. Внешнеторговая политика 
должна быть направлена на стимулирование экспорта, эффективное 
использование прямых иностранных инвестиций, расширение рынков сбыта. 
Это позволит увеличить экспортный потенциал региона, улучшит положение 
экспортоориентированных отраслей [1]. 

Основной текст.  
В настоящее время основными внешнеэкономическими партнерами на 

Дальнем Востоке являются Япония, Китай, Южная Корея. Ведущими 
экспортерами на Дальнем Востоке выступают Сахалинская область, 
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Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Республика Саха (Якутия). Доли 
территорий Дальнего Востока в стоимости экспорта региона в 2014 году 
представлены на рисунке 1. 

31,22

48,86

13,85
6,05 Приморский край

Сахалинская 
область 
Республика Саха 
(Якутия)
Хабаровский край

 
Рис. 1.  Доли территорий в экспорте региона в 2014 г. 

 
Сахалинская область – 18 001 млн. долл., или 48,86% от внешнеторгового 

оборота Востока России. Стоимость внешнеторгового оборота Сахалинской 
области сократилась на 1,1% по сравнению с уровнем 2013 года, что 
обусловлено сокращением стоимости экспорта на 1,8%. 

Приморский край – 11 502 млн. долл., или 31,22% от общего оборота 
Востока России, что на 2,5% ниже уровня 2013 года. Снижение оборота 
обусловлено сокращением стоимости импорта на 11%; экспорт вырос на 19,1%. 

Республика Саха (Якутия) – 5 104 млн. долл., или 13,85% от общего 
оборота территорий Востока России. Произошло увеличение стоимости 
внешнеторгового оборота на 4,4% по сравнению с уровнем 2013 года, за счет 
увеличения стоимости экспорта на 6,7%.  

Хабаровский край – 2 229 млн. долл., или 6,05% от внешнеторгового 
оборота Востока России. По сравнению с 2013 годом произошло уменьшение 
объема внешнеторгового оборота на 8% за счет снижения стоимости экспорта и 
импорта на 4,5% и 13,8% соответственно [2]. 

Экспорт территорий Дальнего Востока представлен главным образом 
сырьевыми ресурсами, из них нефть сырая, нефтепродукты, газ природный, 
сжиженный, драгоценные камни и металлы, рыба и морепродукты, уголь 
каменный, древесина и изделия из неё, машины и оборудование представлены 
на рисунке 2. 

14,6
2,7

4,5

7,4

5,1

35,7

8,4

17,7
3,9

Драгоценные камни и металлы Машины и оборудование
Прочие Рыба и морепродукты
Уголь каменный Нефть сырая
Нефтепродукты Газ природный сниженный
Древисина и изделия из нее  

Рис. 2. Товарная структура экспорта Дальнего Востока в 2014 г. 
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Нефть и нефтепродукты - стоимость данной товарной группы в 2014 году 
составила 13057 млн. долл., или 44,1% от общей стоимости экспорта 
территорий Дальнего Востока России. Газ природный, сжиженный - стоимость 
данной товарной группы в 2014 году 5 240 млн. долл., или 17,7% от общей 
стоимости экспорта территорий Дальнего Востока России. Драгоценные камни 
и металлы - стоимость данной товарной группы составила 4 315 млн. долл. 
(14,6% от стоимости экспорта). Рыба и морепродукты - доля данной товарной 
группы в стоимости экспорта территорий Востока России в 2014 году составила 
7,4%.  Древесина и изделия из нее - удельный вес древесины и изделий из нее в 
стоимости экспорта территорий Дальнего Востока в 2014 году составил 3,9%. 
Машины и оборудование - доля машин и оборудования в стоимости экспорта 
территорий Востока России составила 2,7% [3]. 

Объем экспорта в Республику Корея – 9 115,2 млн. долл. США или 39,6% 
стоимости экспорта. Основные статьи экспорта: нефть сырая и нефтепродукты 
сырые - 66,5%; газы нефтяные и углеводные газообразные продукты - 7,4%; 
рыба мороженая - 6,5% от стоимости экспорта. В Японию – 8 468,3 млн. долл. 
США или 36,8% стоимости экспорта. Основные статьи экспорта: газы 
нефтяные и углеводные газообразные продукты – 53,1%, нефть сырая и 
нефтепродукты сырые – 36,4% от стоимости экспорта. В Китай– 5 435,5 млн. 
долларов США или 23,6% стоимости экспорта. Произошло уменьшение 
экспорта на 13,4 млн. долларов США (на 0,2%). Главные статьи экспорта: 
нефть сырая и нефтепродукты сырые - 26,3%; нефть и нефтепродукты кроме 
сырых - 20,1%; рыба мороженая – 16,4% от стоимости экспорта [4,5]. 

Товарная структура при импортных поставках  этих стран в январе-марте 
2014 года: Китай – 3416530,9 тыс. долл. США, доля в общем импорте 20,8%, 
основными товарами являются: машиностроительная продукция, обувь, 
одежда, пластмасса, средства наземного транспорта, игрушки, изделия из 
черных металлов; Южная Корея – 1166581,4 тыс. долл. США, доля в общем 
импорте 7,1%, основные товары – средства наземного транспорта, 
оборудование; Япония – 564163,6 тыс. долл.США, доля в общем импорте – 
3,4%, основные товары: средства наземного транспорта, оборудование [5]. 

Заключение и выводы. 
В работе выявлено, что к основным факторам, оказавшим 

непосредственное влияние на экспортные поставки дальневосточного региона, 
следует отнести: снижение цен на мировых рынках топливно-энергетических 
товаров, которые составляют основу экспорта Дальнего Востока в 2014 году, 
девальвация рубля, введение антироссийских санкций. Структурообразующими 
товарами при экспортных поставках в эти страны традиционно являются 
топливно-энергетические ресурсы, рыба и морепродукты, драгоценные камни и 
изделия из них. 

Из выше изложенного можно сделать вывод о необходимости поддержки и 
наращивания экспортного потенциала Дальнего Востока, так как это 
определяет интеграционные процессы в экономики стран АТР. Также нужно 
отметить, что структуру экспорта необходимо менять и делать упор на 
продукцию с большей добавленной стоимостью. Это будет выступать условием 
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роста промышленного производства на территории Дальнего Востока, и 
повышать качество экспортных потоков. 
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы формирования стратегии 

выхода организации на внешние рынки, предложены варианты реализации 
стратегии расширения границ экспортного рынка для машиностроительного 
предприятия.  
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Abstract. In the paper we discuss the issues of forming an exit strategy 

organization to external markets, are offered variants of strategy to expand the 
export market boundaries for the machine-building enterprise. 

Key words: exports, export strategy, market boundaries 
Вступление. Низкая доля высокотехнологичной продукции в экспорте РФ 

обусловливает необходимость усиления присутствия предприятий 
машиностроения на мировых рынках, что неоднократно отмечалось в решениях 
Правительства РФ. Это обусловливает необходимость разработки стратегий 
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выхода на мировые рынки.   
Обзор литературы. В настоящее время существует значительное 

количество исследований, связанных с разработкой стратегий предприятий (И. 
Ансофф, А.Чандлер, А.А.Томпсон, А.Дж. Стрикленд, Т.А.Богданова, А. П. 
Градов), в том числе стратегий выхода на внешние рынки (Дениэлс Джон Д., 
Радеба Ли Х., О.С. Виханский, И.А. Пивоваров и другие). При всем множестве 
различных вариантов стратегий выбор для конкретной организации ограничен. 

Основной текст. В 2014 году Российская Федерация экспортировала 
продукции на 498 млрд. долларов, занимая 11 место в мировом экспорте с 
долей 2,6%. В течение 2005–2014 годов позиции России в мировом 
товарообороте значительно менялись. Начиная с 2011 года наблюдается 
тенденция снижения объемов российского экспорта и доли РФ в мировом 
экспорте товаров (табл.1). В настоящее время более 60% в структуре 
российского экспорта составляют топливно-энергетические ресурсы. 

Таблица 1 
Динамика позиций РФ в мировом экспорте  

Показатель 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Экспорт, млрд. долл 243,6 400 522 529 523 498 
Доля в мировом экспорте, % 2,3 2,6 3,6 2,9 2,8 2,6 
Место в мировом экспорте 13 12 6 8 10 11 
Составлено по данным [1] 
 

Доля продукции машиностроения (в соответствии с товарной 
номенклатурой ВЭД товарные группы 84-91) в экспорте РФ не превышает 7% 
при том, что в мировом товарообороте эта доля составляет 36–38%  (табл.2). 
Для предприятия энергетического машиностроения, доля экспорта которого 
находится на уровне 20-30% с наметившейся тенденцией снижения объемов 
реализации на внешних рынках в течение последних 5 лет, возможно 
применение стратегий нескольких групп.  

Таблица 2 
Доля продукции машиностроения в мировом и российском экспорте  

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 
Доля РФ в мировой торговле 
продукцией машиностроения, % 

0,24 0,23 0,40 0,43 0,28 

Доля машиностроения в  
экспорте РФ, %  

4,05 3,59 5,70 6,33 4,01 

Доля машиностроения в 
мировом экспорте, %  

38,49 36,20 36,45 36,75 37,44 

Составлено по данным [2] 
 
Из группы альтернативных стратегий подходит стратегия проникновения 

на рынок и стратегия развития рынка, из стратегий завоевания и расширения 
зарубежных рынков возможна стратегия расширения границ рынка, а из 
локальных стратегий организация может применить стратегию исчерпания. Тем 
не менее, стратегия проникновения на рынок используется при растущем 
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ненасыщенном рынке и не подходит исследуемой организации, поскольку 
рынки не являются растущими. Стратегия развития используется при 
возникновении новых сегментов рынка и не до конца соответствует 
организации, поскольку она расширяет имеющиеся сегменты. При стратегии 
исчерпания («снятия сливок») устанавливаются максимальные цены на 
продукцию, что является целесообразным на новых рынках или для 
инновационных товаров. Стратегия расширения границ рынка («старый товар – 
новый рынок») используется организациями для внедрения имеющейся 
продукции на новые рынки или сегменты потребителей за рубежом. Для 
предприятий, работающих в узком сегменте продукции, можно использовать 
две стратегии: развития и расширения границ рынка. Для организации 
возможно сочетание выбранных стратегий или выбор одной. 

Стратегия развития рынка – это маркетинговая стратегия по расширению 
границ рынков, с помощью которой организация увеличивает сбыт продукции 
за счет новых рынков или расширения имеющихся. Данная цель достигается 
путем завоевания новых географических рынков, выхода на новые сегменты с 
имеющимся спросом, усовершенствованием методов распределения и каналов 
сбыта, участия в международных выставках и ярмарках, усовершенствования 
рекламной деятельности, участия на интернет–площадках, использования 
электронной рассылки потенциальным потребителям и формирования типового 
контракт для международных покупателей. 

При выборе нового иностранного рынка организация концентрируется на 
интенсивном развитии выпускаемой продукции. При удачном использовании 
стратегии организация в дальнейшем может использовать стратегию 
проникновения на рынок. Выделяют несколько условий  эффективного 
использования стратегии развития рынка, в частности, успешность компании в 
существующей деятельности и возможность распространения своего 
успешного опыта на новые рынки (наличие уникальных товаров, технологии, 
форм построения и ведения бизнеса); ненасыщенность новых рынков, низкие 
барьеры входа на данный рынок и неудовлетворенность спроса в области, где 
компания успешна; высокие темпы роста нового рынка; наличие у компании 
дополнительного капитала для развития и закрепления компании на новых 
рынках [3]. 

К основным тактическим решениям предприятия, использующего 
стратегию развития рынка, относятся работа на увеличение узнаваемости 
товара и покупок со стороны потребителей, формирование положительного 
отношения к торговой марке, формирование базы потенциальных клиентов и 
проведение встреч с заинтересованными лицами. 

Для реализации стратегии могут быть предложены следующие варианты 
продвижения товаров компании на новые рынки: участие в международных 
выставках – непосредственный контракт с потенциальными покупателями на 
мировом рынке,  использование электронных ресурсов – наименее затратный 
путь поиска новых рынков и потенциальных покупателей. 

Анализ планируемых в 2015 году выставок и ярмарок, 
специализирующихся на продукции энергетического машиностроения,  
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позволил выявить  две выставки, на которых предприятие наиболее эффективно 
может представить продаваемую продукцию: газовые турбины и нагнетатели – 
«PTC Asia 2015» в Шанхае (КНР) и «PaWex-Comp 2015» в Стамбуле (Турция), 
участие в которых предположительно позволит увеличить на четверть 
количество внешнеторговых контрактов.  

Перспективным направлением для реализации стратегии расширения 
границ экспортных рынков с точки зрения количества участников и 
направлений торговли  является участие в электронных торговых площадках, в 
частности, Tradekey (Саудовская Аравия) и Ecplaza (Азия).  

Участвуя в международных выставках и ярмарках, работая с 
потенциальными покупателями на интернет–площадках, предприятие имеет 
возможность расширить границы экспортных рынков и наладить 
внешнеэкономические отношения с участниками из новых для предприятия 
стран.  

Заключение и выводы. В работе были рассмотрены возможные стратегии 
выхода российских предприятий машиностроения на внешние рынки. Для 
предприятия энергетического машиностроения предложена стратегия 
расширения границ экспортных рынков и варианты продвижения товаров 
компании на новые рынки. 
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Аннотация. Статья имеет дело с проблемами наднационального 

регулирования транснациональных корпораций (ТНК), в частности 
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американских, в условиях глобализационных трансформаций. Сделан обзор 
предпосылок и развития институтов регулирования хозяйственной 
деятельности этих корпораций в контексте международных отношений. 

Ключевые слова: транснациональные корпорации, наднациональное 
регулирование, международное и правовое регулирование, глобализация, ТНК 
Соединённых Штатов, международная деятельность, международные 
институты. 

Abstract. An article deals with the problems of supranational regulation of 
transnational corporations (TNCs), in particular American, in conditions of global 
economic transformations. A review of institutes’ regulation of these corporations’ 
economic activity pre-conditions and development is done in the context of 
international relations. 

Keywords: transnational corporations, supranational regulation, international 
and legal regulation, Globalization, TNCs of the United States, international activity, 
international institutes. 

Вступление и литературный обзор 
Невзирая на то, что американские, также как и в целом 

транснациональные, компании не принадлежат к международным субъектам 
права, приоритетные задания их приспособления к хозяйственной деятельности 
– развитие и усовершенствование соответствующих принципов и норм, 
создание для этой цели надлежащей терминологии. Следующие ведущие 
ученые занимались исследованиями международного регулирования 
хозяйственной деятельности транснациональных корпораций: Moкий A.И., 
Новицкий В.Е., Плотников А.В., Рокоча В.В. В то же время вопросы 
наднационального регулирования ТНК в отечественной и иностранной научной 
литературе раскрыты недостаточно. 

Основной текст 
Ввиду того, что деятельность ТНК имеет трансграничный характер и они 

способны наносить вред национальной экономике принимающего государства, 
даже не нарушая её законов, следует должным образом урегулировать их 
международно-правовую деятельность. 

В первую очередь о сверхгосударственном регулировании хозяйственной 
деятельности ТНК следует говорить, принимая во внимание особенность их 
правового статуса, которая  заключается в их отрыве, суверенитете от 
государства в результате создания своих предприятий в нескольких странах. 
Кроме того, характерным признаком крупных транснациональных образований 
является не их правовая форма, а фактический контроль за принятием решений 
в системе корпорации. 

Появилось не столько экономическое, сколько даже политическое понятие 
“группа корпораций”, которое означает, что последние, владея юридической 
самостоятельностью, находятся в отношениях взаимозависимости. Это 
определяет контроль одной из них над другими и образует новое понятие 
“сверхтранснациональные образования”, что, в свою очередь, является 
диаметрально противоположным понятию “сверхгосударственное”. 

Во внутренних пределах системы транснационального коммерческого 
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предприятия, как правило, используются трансферные цены, которые 
существенно отличаются от цен, которые применяют при заключении 
соглашений на обычных коммерческих условиях [1, с. 78]. Таким образом, 
сегодня к роли ТНК как главного оператора на мировых рынках постепенно 
добавляется функция закрытой системы в международном бизнесе. 

Мировое экономическое развитие все больше определяется и управляется 
крупными финансовыми центрами, что обусловливает растущее влияние 
негосударственных субъектов мировой экономики. Так, нынешняя 
глобальная финансовая конфигурация характеризуется наличием 10-ти 
финансовых центров, половина из которых размещены в Азии [2, с. 33].  

И в этом состоит отличительная особенность современной 
геоэкономической конфигурации. Процессы глобализационных трансформаций 
активизируют поиск путей и механизмов новой парадигмы развития мирового 
хозяйствования. Этим объясняется тот факт, что на саммите G20 в 
мексиканском Лос-Кабосе (18–19 июня 2012 г.) были инициированы и 
поддержаны предложения по усилению регулятивного влияния Совета 
финансовой стабильности. 

Таким образом, современное постиндустриальное мировое хозяйство 
предоставляет новый вызов: финансовая глобализация несет в себе 
потенциальную угрозу десуверенизации национальных экономик. Более 
того, интенсивно наростающая всепланетарная глобальность нередко делает 
транспарентными теневые межстрановые зависимости, в первую очередь в 
дефицитных ресурсах, активно ограничивая (или отбрасывая совсем) 
государственные суверенитеты. Нельзя не согласиться с Лукьяновым В.С., что 
“подобные тенденции переносятся на финансовые отношения и потоки, 
вступающие в противоречия с официальными доктринами национальных 
государственных образований” [3, с. 21]. Возникающие же в последние годы 
международные образования являются, с одной стороны, наиболее 
адекватным выражением финансовой глобализации, а с другой – необходимой 
предпосылкой удержания и контроля за динамически развивающимеся 
международными финансово-экономическими отношениями. 

Понятие “транснациональная компания” не является правовым, а, скорее 
экономическим или даже политическим понятием. Как субъекты права могут 
также рассматриваться те компании, которые объединяются в одну систему. 
Субъектом права могут также быть ассоциации компаний. В любом случае, 
существует точка зрения, что как отдельные компании, так и их ассоциации – 
это национальные, а не международные субъекты права [4]. Поэтому в данном 
контексте используют два подхода: ТНК – субъекты права или государства, в 
котором они зарегестрированы, или же государства, на территории которого 
они размещены (место расположения административного центра или место 
основной хозяйственной деятельности). Поэтому деятельность 
транснациональных корпораций необходимо регулировать национальным 
законодательством. На практике проблемы такого регулирования довольно 
разнообразны и масштабны. 

Принцип соответствия функционирования транснациональных корпораций 
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национальному законодательству отражён в Хартии экономических прав и 
обязанностей государства: каждая страна имеет право “регулировать и 
управлять деятельностью ТНК в пределах национального действия юрисдикции 
и предпринимать меры для того, чтобы такая деятельность не противоречила её 
законам, нормам и решениям и отвечала её экономической и социальной 
политике. ТНК не должна вмешиваться во внутренние дела принимающего 
государства” [5]. 

Международно-правовое регулирование деятельности ТНК как на 
региональном, так и на универсальном уровнях сегодня еще далеко от 
желаемого, хотя уже разработаны международно-правовые документы, которые 
используются для такого вида регулирования. Относительно регионального 
уровня, то к таким документам прежде всего следует отнести принятую 21 
июня в 1976 г. Декларацию о международных инвестициях и 
многонациональных предприятиях. К Декларации добавлялся еще и такой 
документ, как Руководящие принципы для многонациональных предприятий. В 
то же время нормы этого документа не имеют императивного обязательного 
характера. Их выполнение происходит на добровольной основе.  

Поэтому можно утверждать, что международно-правовая регуляция 
деятельности ТНК на региональном уровне играет определенную роль, 
однако оно еще не способно защитить страну, особенно те, которые стали на 
путь самостоятельного развития. Поэтому именно эти страны и выдвинули 
требования об установлении нового международного экономического порядка, 
в пределах которого осуществлялось бы правовое регулирование деятельности 
ТНК. В данном случае речь идет о международно-правовом регулировании 
хозяйственной деятельности транснациональных корпораций универсального 
характера. 

К ТНК входят разные филиалы, дочерние фирмы, которые владеют разной 
правосубъектностью. Следовательно, ТНК как совокупность лиц разной 
юрисдикции не могут быть объектом регулирования одного государства или 
единственного международного регламента. Поэтому в документах и 
рекомендациях ООН проблемы деятельности ТНК рассредоточенные за 
разными направлениями. В то же время теперь Комиссией ООН по ТНК 
проводится разработка универсального кодекса поведения ТНК.  

Базовым принципом, закреплённым в Декларации об установлении в мире 
нового международного экономического порядка (VI специальная сессия 
Генеральной Ассамблеи ООН), является “полный и постоянный суверенитет 
страны над ее природными ресурсами и экономической деятельностью”. Права 
страны на регулирование хозяйственной деятельности и надзор за ТНК 
предвидены Хартией экономических прав и обязанностей государств (XXIX 
сессия Генеральной Ассамблеи ООН). Группой научных деятелей в этом же 
году был подготовлен доклад “Влияние ТНК на процесс развития” (57-ма 
сессия ЭКОСОР ООН), на основе которого была создана 
Межправительственная комиссия ООН по вопросам ТНК и Центр по вопросам 
ТНК. 

К негативным аспектам в деятельности ТНК отмеченная Группа зачислила 
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следующее: вмешательство во внутренние дела; попытки распространения 
законов страны базирования на страну, которая принимает; требования 
преференций; осуществление противозаконной деятельности; отказ признавать 
юрисдикцию местных судов; укрывательство сведений о деятельности; ОДП в 
сфере передачи технологий. 

В том же 1974 г. начала функционировать специальная "группа 77" по 
изучению и обобщению материалов, которые раскрывают содержание, формы и 
методы деятельности ТНК. Были выявлены ТНК, которые вмешиваются во 
внутренние дела стран, где расположены их филиалы, и доказано, что они 
пытаются распространять на этих территориях действие законов тех стран, где 
размещены их центры управления. С целью уклонения от надзора за их 
деятельностью ТНК скрывают данные относительно таких стран. Все это, 
конечно, требовало соответствующего вмешательства международного 
содружества. 

Дополнительные средства влияния на ТНК предусмотрены “Сводом 
принципов и правил”, который был принят в 1980-ом году на 
специализированной конференции ООН. В то же время, невзирая на то, что 
Комиссией в этом же году было подготовленно консолидированный текст 
Кодекса поведения для ТНК с целью обсуждения, значительная часть его 
положений (44-ре из 77-ми) не сформулирована в окончательном виде. 
Позитивной является попытка определить в проекте положения, которых 
должны придерживаться ТНК: уважать суверенитет и подчиняться законам 
страны их экономической деятельности; разрабатывать экономические цели и 
задания национальной политики; не вмешиваться во внутренние дела; 
воздерживаться от практики коррупции; придерживаться законов относительно 
основ государственного права, положений относительно передачи технологий и 
охраны окружающей среды. ТНК обязаны осуществлять свой вклад в развитие 
экономики, при этом только в части согласования их внутренних 
стратегических планов и национальных программ. 

Дискуссии международного уровня происходили и по поводу других 
вопросов, которые касались наднационального регулирования 
экономической деятельности ТНК. Позиции западных стран по большей 
части сводились не к тому, чтобы юридически в определенной степени 
ограничить деятельность ТНК, а наоборот, легализовать их, произвести 
обязательства стран, которые принимают их структурные звенья (отделения, 
филиалы), в частности предоставить ТНК национальный режим. Страны, 
которые развиваются, считали, что ТНК не должны претендовать на 
преференциальный режим или на соответствующие стимулы и льготы, которые 
предоставляются национальным предприятиям. 

Выше приведенные – лишь некоторые примеры расхождений 
относительно проекта Кодекса поведения ТНК. Этот проект имеет шесть частей 
(I – преамбула и цели; II – определения и область применения; III – 
деятельность ТНК; А – общие и политические положения, Б – экономические, 
финансовые и социальные положения, В – предоставление гласности 
информации; IV – режим ТНК; V – межправительственное сотрудничество; VI 
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– осуществление кодекса поведения). 
Аналогичная работа сегодня проводится в пределах заданий ЮНКТАД и 

ВОИВ. Координирующим центром этой работы являются уже упомянутые 
Комиссия и Центр ООН по ТНК. Комиссия состоит из 49-ти представителей 
стран-членов ООН, избирается на три года при участии постоянной группы 
экспертов (предпринимателей, профсоюзных деятелей, ученых). 

Определенное значение в пределах мировых дебатов относительно 
положений по наднациональному регулированию хозяйственной 
деятельности ТНК предоставлялось Хартии международной торговой 
организации, которая была подписана в Баварии в 1948 г. Она как 
многостороннее соглашение была направлена на защиту заграничных 
инвестиций корпораций, а также на осуществление контроля за деятельностью 
ТНК со стороны правительств принимающих стран. Но правительства США, 
Великобритании и некоторых других стран, которые подписали этот документ, 
отказались его ратифицировать. 

С точки зрения международного опыта постепенная концентрация 
капитала и, в частности, наращение ведущими компаниями своей доли рынка 
вызывали необходимость в регулировании процессов консолидации в ряде 
стран. Отметим, что еще в 1930-х гг. в Соединенных Штатах такое 
регулирование не увенчалось успехом, а наоборот, попытки усилить 
антимонопольное регулирование закончились отменой антисетевых законов и 
стремительным ростом количества торговых сетей, которым удалось 
адаптироваться к институционным изменениям [6, с. 301]. Уже во второй 
половине ХХ века антимонопольная политика США выделялась на фоне 
жесткой системы государственного регулирования розничной торговли в 
Европе, особенно таких стран как Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция, 
Греция, Люксембург, Польша и Португалия [7]. 

Рядом с позитивными сторонами международной экспансии 
американских торговых ТНК для развития локального рынка, возникает 
также угроза конкурентного давления на национальные операторы, а также 
вытеснения последних из рынка страны-реципиента или же создания других 
неблагоприятных условий для их дальнейшего развития. Существуют случаи 
приобретения международными сетевыми структурами местных предприятий 
не для реорганизации, а для свёртывания их деятельности, особенно в слабо- и 
среднеразвитых странах. Также существует огромное количество примеров 
того, как целые отрасли экономик стран Восточной Европы не выдерживали 
конкурентной борьбы со стороны американских транснациональных компаний. 
Украина же теперь владеет одним из наименее концентрированных торговых 
рынков в Центральной и Восточной Европе и незначительной концентрацией 
международного капитала в отрасли. В 2010 г. доля Топ- 10 наибольших 
операторов продовольственного сектора розничного рынка составила всего 
30% от общего оборота розничной торговли [8]. Однако увеличение количества 
соглашений по приобретению небольших розничных сетей постепенно 
приводит к росту рыночной концентрации. 

Анализируя международный опыт противостояния местных розничных 
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сетей экспансии со стороны американских торговых ТНК, следует вспомнить 
ситуацию в Чили конца 1990-х – начала 2000-х годов, которая ознаменовалась 
неудачной попыткой международных сетей “Ahold” (штаб-квартира в 
Голландии, активная деятельность в Соединенных Штатах и Европе), “Home 
Depot” (американская торговая сеть, являющаяся крупнейшей на планете по 
продаже инструментов для ремонта и стройматериалов; штаб-квартира 
компании находится в Винингсе (штат Джорджия); в компании работают 355 
тыс сотрудников; сеть оперирует 2144 магазинами в США, Канаде, Мексике и 
Китае; является одним из крупнейших розничных ритейлеров в США; занимает 
101-е место в списке Fortune Global 500 за 2011 год [9]), а также “Carrefour” 
(французский “родоначальник” гипермаркетов в мире, вторая за масштабом 
сеть в мире после американской “Wal-Mart”) утвердиться на рынке этой страны 
и сложить мощную конкуренцию наибольшим местным сетям (“D&S” и 
“Cencosud”, которые специализируются на продаже бакалейных товаров, и 
“Sodimac”, которая специализируется на торговле товарами для дома).  

Причиной фиаско розничных ТНК на рынке Чили стала комбинация 
следующих факторов: возможности местных операторов рынка разработать 
эффективные стратегии противостояния конкурентным преимуществам 
торговых ТНК; неспособности ТНК достичь масштаба деятельности на 
местном рынке, достаточного для получения стойкого преимущества в местной 
сети снабжения; и неспособности ТНК адаптироваться к институционным и 
социальным особенностям принимающей страны. Аналогичные факторы 
присутствуют также и в ситуации выхода больших корпоративных сетей “Wal-
Mart” и “Carrefour” из рынка Южной Кореи. Единственная ТНК, которой 
удалось закрепиться на рынке этой страны, – это британская “Tesco”, которая 
сумела встроить свой стиль деятельности в “территориальную систему” страны 
и создать стратегически важный союз с местным конгломератом “Samsung” [10, 
с. 1589]. 

Американская же “Wal-Mart” была представлена на южнокорейском 
рынке, когда на нем работали 11 больших розничных магазинов этой 
американской одной из наиболее крупных ТНК. Она несколько лет пыталась 
преодолеть порог безубыточности на рынке, но администрация сети была 
вынуждена признать своё поражение и продать торговые точки конкуренту. По 
мнению экспертов в области маркетинга, этот формат магазинов не стал в 
целом популярным на корейском рынке. Выход на немецкий рынок был 
осуществлён в 1998 году через покупку местных розничных сетей “Interspar” и 
“Wertkauf”. По оценкам экспертов, потери на этом рынке составляли 100 млн 
дол ежегодно [11].  

В 2006 году (27 июля) появилось официальное сообщение о продаже ТНК 
“Wal-Mart” 85-ти магазинов, в которых работало свыше 11 тыс человек, а 
совокупный оборот кластера розничной торговли составлял 2 млрд евро в год. 
Покупателем стала компания “Metro Group”. Сумма сделки не разглашалась ни 
покупателями, ни продавцами, но “Wal-Mart” комментировала, что 19 
гипермаркетов “Wal-Mart” были приобретены в собственность, а остальные – 
на правах аренды. На территории приобретённых магазинов новый владелец 
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открыл гипермаркеты “Real” [11]. 
Другим фактором, который играет существенную роль в противостоянии 

местных сетей экспансии розничных ТНК, является доступ к недорогим 
источникам капитала. Отметим, что торговые ТНК имеют широкий доступ к 
инвестиционным фондам, который состоит из их собственной ликвидности, и к 
международному кредиту, который намного дешевле кредитов, доступных 
местным предприятиям. Как следствие, правительство принимающих стран 
стремится финансово поддерживать местные розничные сети. В иных случаях 
местным сетям приходится соглашаться на создание совместных предприятий с 
большими корпоративными сетями, чтобы улучшить свой доступ к капиталу 
[12].  

Таким образом, местные сети используют инструмент лоббирования своих 
интересов в стенах национальных правительств с целью обеспечения 
эффективности правовой защиты своей конкурентной позиции. В противовес 
этому, в Бразилии ведущая продовольственная сеть “CBD” была вынуждена 
прибегнуть к созданию совместного предприятия с французской розничной 
сетью “Casino” и укреплению данного сотрудничества с тем, чтобы получить 
средства, необходимые для своего расширения [13]. 

Таким образом, вопрос надгосударственного регулирования 
экономической деятельности ТНК, в частности американских как одних из 
наиболее масштабных и влиятельных, еще долго будут оставаться 
актуальными. 

Заключение 
Мы не можем настаивать на таком утверждении, про который, например, 

говорил бывший международный юрист и генеральный директор 
Международной организации труда, известный учёный-теоретик в сфере 
международного права Уилфред Дженкс, следующим образом: “...позиция 
закона относительно транснациональных корпораций является такой же 
аморфной и беспомощной, как это было относительно межгосударственных 
организаций, изменений, которые имели место в середине 1940-х годов” [14]. 
Поскольку многое делается в этом направлении. Однако вопрос 
наднационального регулирования экономической деятельности 
транснациональных корпораций, особенно американских как наиболее 
масштабных и влиятельных, еще долго будет оставаться актуальным. 

Cтановлення мировой регулятивной системы происходит под действием 
совокупности объективных факторов с усилением роли международных 
организаций глобального типа, ростом масштабов их влияния на потоки 
товаров, услуг, капиталов, рабочей силы. Выйдя из-под контроля национальных 
правительств и избавившись от предыдущих препятствий с их стороны, 
международный капитал стал инициатором формирования международных 
наднациональных финансовых организаций, которые поощряют подобные 
транснациональные финансовые переливы. 

Опираясь на экономическую мощь транснациональных корпораций, в 
частности ТНК Соединенных Штатов, и международного финансового 
капитала, международные организации начинают диктовать свои условия и 
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требования национальным государствам, повышая таким образом зависимость 
национальных экономик от решений и действий институтов 
наднационального масштаба. Такая ситуация приводит к ослаблению 
реальной власти национальных государств и их силы влияния на положение 
вещей как на уровне страны, так и на международном уровне. Таким образом 
фактическая власть международных финансовых и экономических институтов 
растет, на национальном уровне сужается государственное регулирование 
экономики, тогда как регулирование на уровне мирового хозяйства 
усиливается. 

Если рассматривать глобальный рынок как систему (в том числе и систему 
институций), необходимо признать, что эта система не имеет и не может иметь 
государственного регулятора: нет мировой валюты и не создано всепланетное 
правительство. Видится закономерным, что со временем, не в последнюю 
очередь благодаря глобальному системному экономическому (читай 
финансовому) кризису, будут отработанные методы взаимодействия 
национальных регуляторов как между собой, так и с наднациональными 
организациями, расширится компетенция этих международных организаций. 
В то же время, конечно, на уровне всей планеты, мирового хозяйства в целом 
нет сдерживающих факторов, способных предотвратить системный риск, 
который несёт в себе вызов надгосударственного регулирования мировых 
экономических и финансовых процессов. 
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Аннотация. В XXI веке нефть по праву можно считать самым 

незаменимым энергоресурсом, обладающим высокими показателями 
энергоемкости, в процентном соотношении на долю нефти приходится 
порядка 33,1 % мирового потребления. Сегодня, мы можем смело назвать 
нефтяную промышленность основной отраслью топливо - энергетической 
индустрии в мире. Данную отрасль определяют компании, занимающиеся 
непосредственно всем: от разработки месторождений до их реализации. 
Экспорт российской нефти является одним из главных источников средств 
направленных на решение социально-экономических задач. 

Ключевые слова: нефть, экспорт, запасы. 
Abstract. In the twenty-first century, the oil can rightly be considered the most 

indispensable energy source with high energy intensity, the percentage share of oil 
accounts for 33.1% of global consumption. Today, we can safely call the oil 
industry's main industry fuel and energy industry in the world. This field determines 
the company directly involved in everything from field development to 
implementation. The export of Russian oil is one of the main sources of funding 
aimed at solving socio-economic problems. 

Key words: oil, export, stocks. 
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Вступление. 
В настоящее время Россия всячески пытается укрепить свою позицию на 

мировом нефтяном рынке, для этого она ведет активную экономическую 
политику. Данные меры проводятся по причине того, что экспорт нефти для 
страны является самым важным и стабильным ресурсом, от него во многом 
зависит развитие отечественной экономики. Экспорт российской нефти 
является одним из главных источников средств направленных на решение 
социально-экономических задач. В условиях нынешней политической 
ситуации, после наложения Западной Европой и США санкций в отношении 
Российской нефтяной промышленности, стране требуется утвердить свое 
положение на данном рынке. Несмотря на то, что рынок нефти на сегодняшний 
день можно назвать инертным, в то же время он подвластен динамическим и 
структурным изменениям.  

Изменения нефтяного рынка сегодня выступают в качестве основного 
геополитического фактора современного мирового развития.  

Основной текст. 
Согласно статистическим данным за 2014 год, около 80% запасов нефти 

приходится на 10 стран. Из которых 7 стран входят в ОПЕК, за исключением 
США, России и Канады. В целом на 12 государств - членов ОПЕК приходится 
примерно 73% всех запасов нефти. Лидером по запасам является Ближний 
Восток на его долю приходится около 48,4 % от общего объема. При этом 
заметим, что около 14% мировых запасов приходится на Саудовскую Аравию, а 
на Россию всего 5 % от всех запасов нефти. Однако мировым лидером по 
запасу нефти уже на протяжении 4 лет является Венесуэла с долей в 17%.  

На сегодняшний день основной процент добываемой нефти приходится на 
скважины, которые были открыты еще до 1973 года. Однако в последнее время 
идет тенденция снижения числа открытых месторождений легкодобываемой 
нефти. 

Мировая добыча нефти, так же как и запасы в последние 50 лет неуклонно 
растет. За период с 1990 по 2014 объем добычи нефти вырос в 3 раза.   

Сегодня лидером в нефтедобыче является Саудовская Аравия с долей в 
13,3 % от мировой добычи, однако по количеству запасов она находится на 
втором месте — 15,9 %, после Венесуэлы, которая обладает крупнейшими 
запасами нефти (17,8%), но она в свою очередь находится лишь на восьмом 
месте по объему ее добычи. Второе и третье место по уровню нефтедобычи 
разделяют Россия (12,8 %) и США (9,6 %). 

На сегодняшний день 25% объема добытой нефти приходится на долю 
двух крупных нефтедобытчиков России и Саудовской Аравии. После 
непродолжительного соперничества, Россия в 2011 году уступила Саудовской 
Аравии лидирующие позиции.  

Достижения в области создания новых технологий геологоразведки и 
добычи поспособствовали обнаружению значительных запасов нефти в 
бассейнах Santos и Campos вдоль южного побережья Бразилии, которые ранее 
были недоступны, ввиду нахождения их на большой глубине и под почти 
двухкилометровым слоем соли. Добыча нефти к 2020г. в Бразилии достигнет 
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примерно 5 млн. баррелей в день, что составит больше половины текущей 
добычи в Саудовской Аравии.  

Очередной значительный источник добычи нефти был открыт в США, при 
помощи внедрения горизонтального бурения, которое позволило извлечь нефть 
из малодоступных слоев. Добыча нефти таким способом повлекло за собой 
множество разговоров. Многие страны опасаются появления такого крупного 
соперника на рынке нефти, и это не безосновательно.  

Добыча нефти в Соединенных Штатах Америки развивается весьма 
быстрыми темпами, например в 2000 г. добывалось около 200 000 баррелей в 
день, а ближе к 2020 годам планируется увеличить добычу до 3 млн. баррелей в 
день. Что составит порядка 30% всей добычи нефти в стране.  

В первой половине 2013года США активизировались в своей деятельности 
по добыче сланцевой нефти и почти догнали Россию, производя 9,9млн. 
баррелей нефти в день. 

Однако, несмотря на впечатляющие результаты, демонстрируемые 
Америкой, специалисты подмечают низкую рентабельность производства 
сланцевой нефти из-за ее высокой стоимости добычи. 

Стоит заметить что, сегодня США являются лидирующими потребителями 
нефти в мире. На наш взгляд, это говорит с одной стороны о развитие 
промышленности США, а с другой стороны о ее нефтяной зависимости. И, 
несмотря на сланцевый взрыв в США добыча нефти составляет около 10% от 
мировой добычи в год, в то время как потребляют около четверти. 

На втором месте по потреблению нефти находится Китай с объемом 507 
тыс. баррелей в год, на третьем — Япония с отметкой в 208 тыс. баррелей в год. 
Россия находится лишь на четвертом месте с объемом в 153 тыс. баррелей в 
год, уступая Индии, которая потребляет 175 тыс. баррелей в год. На 
протяжений столетия главными потребителями нефти неизменно остаются 
промышленно развитые страны. Однако в  последние годы активно растет 
потребление развивающимися странами. Говоря в целом, то за два десятилетия 
значительно вырос уровень потребления в странах. Особо стоит отметить, 
динамичный и стабильный рост потребления нефти в быстроразвивающемся 
Китае. 

Подводя итог, сказанному, отметим, что вопреки различным мнениям, 
мировые запасы нефти не только не заканчиваются, но и напротив, стабильно 
растут. На сегодняшний день, основной объём запасов это около 80% 
сосредоточен в восьми государствах: Венесуэла, Саудовская Аравия, Канада, 
Иран, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Россия. Их примерная доля в добычи нефти равна 
50%. За последние 20 лет – с 1993г. по 2013г. мировые запасы нефти 
увеличились примерно на 60%. Больше половины этого роста обеспеченно за 
счет битуминизированных пород Венесуэлы и тяжелой нефти Канады.  

Остальная часть мировых запасов нефти обеспечена странами, в которых 
отмечается стабильный рост запасов традиционной нефти, сюда входит: 
Ближний Восток, Южная Америка, Африка, Китай, Россия.  

Есть и ряд стран, в которых объем запасов поддерживается на стабильном 
уровне либо меняется незначительно: ОАЭ, Оман, Аргентина, США, Египет, 
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Индия, а также ряд стран, в которых происходит стабильное снижение: 
Мексика, Англия, Индонезия. 

Говоря о добычи нефти, то она за рассматриваемый период протекает 
неравномерно, то неуклонно возрастает, то наоборот снижается. Стабильный 
рост добычи наблюдается в шести странах Ближнего Востока, Северной и 
Южной Америки, Африки, Китая и России. В ряде государств добыча остается 
на прежнем уровне: США, Египет, Алжир, Италия, Ливия, Вьетнам, Бруней, 
Чад. И резкое снижение добычи наблюдается в Сирии, Йемен, Оман, 
Венесуэла, Норвегия, Англия.  

Мировое производство нефти по прогнозному значению представлено в 
таблице (табл.1). 

Таблица 1. 
Мировое производство нефти по основным регионам и странам. 

Мировое 
производство 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
4497 4570 4636 4695 4762 

ОЭСР 1178 1259 1307 1311 1314 
США 664 747 789 827 830 
Канада 204 2189 222 228 229 
Китай  222 223 224 226 231 
Бразилия  121 127 128 142 150 
ОПЕК 1793 1792 1799 1832 1850 
Россия 522 525 525 525 521 
Страны- не 
члены ОЭСР 1512 1523 1522 1553 1569 

Страны не 
члены ОПЕК 1995 1945 1935 1942 1930 

 
Источник: Минэкономразвития России (МЭР),  Energy Information Administration (EIA), 

Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA). 
 
Сегодня 2/3 мирового совокупного потребления нефти приходится на 20 

государств, причем на первую десятку приходится около 50% общемирового 
потребления.  

Таблица 2. 
Динамика мирового производства и потребления нефти  

( млн.тонн в год) 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Мировое 
производство 4497 4596 4635 4695 4762 

Мировое 
потребление 4475 4522 4587 4657 4731 

Изменение 
запасов 21,3 74,4 47,7 38 31,3 
 

Источник: Минэкономразвития России (МЭР),  Energy Information Administration (EIA), 
Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA). 
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Безусловными лидерами потребления на протяжении 10 лет являются 
США, Китай и Япония. Где на долю США и Китая приходится около 30% от 
общемирового потребления нефти. И естественно не остается без внимания и 
заметное сокращение Европой потребления нефти приблизительно на 10%. 

Однако,  не стоит забывать, что на сегодняшний день главным связующим 
звеном в цепочке добычи- потребления нефти остается по-прежнему цена 
стоимости на углеводороды. Так,  проанализировав за 2014 год изменения 
динамики цен на нефть, мы выявили, что общий процент падения  составил  
46,6%.  Так,  уровень цены упал с отметки в 109 долларов США за баррель с 
июля 2014 года до 40 долларов США за баррель в декабре 2015 года. 

Лицо нефтяной индустрии определяют крупные нефтяные компании. В 
XXI веке на нефтяном рынке присутствуют как частные, так и государственные 
или национальные нефтяные компании (NOCs), которые контролируют 
примерно 90% мировых запасов нефти, 75% производства, а также большую 
часть разведки и добычи нефти. Заметим, что 18 из 25 нефтяных компаний 
относятся к крупнейшим мировым нефтегазовым компаниям. Говоря о роли 
NOCs отметим, что они способствуют обеспечению энергетической 
безопасности и участвуют в сохранении стабильности на нефтегазовых рынках. 
Политика - экономическое влияние на нефть здесь имеет очевидный характер. 
Политика стран ОПЕК является наиболее точным примером сочетания 
политической мотивации и экономического интереса. Так, Саудовская Аравия 
на протяжении длительного времени использует свои торговые связи с США 
для приобретения политического капитала и военной поддержки.   

Что касается частных нефтяных компаний то, можно отметить, что они 
располагают одинаковыми возможностями для роста. Ярким примером этого 
является крупнейшая в мире частная нефтяная компания Exxon Mobil. Истоки 
компании начинаются от нефтяного треста Standard Oil, основанного Джоном 
Рокфеллером.  

Сегодня мировые нефтяные компании подробно изучаются и 
систематизируются многими изданиями, по различным критериям производных 
и финансовых показателей, наиболее авторитетными, на мой взгляд, являются 
исследования Energy Intelligence Group и Американского журнала Forbes. 

Согласно исследованию маркетинговой компании Energy Intelligence 
Group, опубликовавшей рейтинг 50 крупнейших нефтяных компаний мира в 
2013 году, десятью государственными компаниями из стран ОПЕК, а также 
Россией и Мексикой контролируется больше половины всех мировых запасов 
нефти, причем на три компании: Saudi Aramco, NIOC, Gazprom приходится 
свыше 30% мировых запасов.  

Проанализировав нефтяные данные Energy Intelligence Group, мы 
заметили, что в лидирующих 7 компаниях особых изменений с прошлого года 
не было. Первое место по праву заняла Saudi Aramco из Саудовской Аравии, 
следом за ней оказалсь Иранская NIOC, Американская Exxon Mobile, Китайская 
CNPC, Венесуэльская PDV, Британская BP и Нидерландская Royal Dutch Shell. 

Изменить место в рейтинге крупнейших мировых нефтегазовых компаний 
удалось только российскому «Газпрому». Компания поднялся с 10 места в 2012 
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году на две строчки вверх и утвердилась на 8 месте, обогнав при этом 
американскую Chevron и французскую Total.  

В 20 крупнейших нефтегазовых компаний из стран СНГ добрались только 
российские компании "Lukoil" и «Роснефть», которые расположились на 15 и 
16 месте соответственно. 

Анализируя нефтяной период 2014 года, можно отметить, что если в 2013 
году новости компаний преобладали по большей части с хорошей стороны, то в 
2014 году рынок нефти оказался во власти внешним факторов. Этот год 
запомнится многим компаниям санкциями и нестабильными ценами на нефть.  

Согласно версии американского журнала Forbes определившего пятерку 
наиболее успешных нефтяных компаний, вершину рейтинга по-прежнему 
возглавила национальная нефтяная компания Саудовской Аравии- Saudi 
Aramco с добычей в сутки более 12 млн. баррелей. На сегодняшний день 
Саудовская Аравия является самым влиятельным игроком мирового 
энергетического рынка.  

На втором месте рейтинга находится National Iranian Oil Co. из Ирана, 
страны, которая очень часто подвергается экономическим санкциям, однако 
продолжающая влиять на многие глобальные мировые процессы ввиду своих 
огромных запасов нефти. 

Третье место за крупнейшей американской нефтяной компанией 
ExxonMobil, которой долгое время удаётся оставаться лидером нефтяной 
отрасли США. Четвертое место занимает крупнейшая нефтяная компания 
России Роснефть, которой удалось попасть в пятерку лучших после покупки 
ТНК- BP вследствие увеличив объем добычи до 4,7 млн. баррелей в день и 
естественно в негласного правила журнала преодоления порога в $4,04 млрд. 
выручки, $250,9 млн. прибыли, $8,20 млрд. активов и $4,86 млрд. рыночной 
стоимости. Особое внимание заслуживает быстро развивающееся китайская 
компания PetroChina. Сегодня этот контролируемый государством концерн 
обладает наиболее высокой рыночной капитализацией среди публичных 
нефтяных гигантов мира, а по объемам производства нефти он обогнал даже 
американский ExxonMobil. Если же вспомнить о недавно найденных в Китае 
залежах сланцевого газа, можно предположить, что китайская PetroChina 
вскоре станет основным конкурентом российскому Газпрому на газовом рынке. 

Заключение и выводы. 
Говоря о 20 крупнейших мировых нефтяных компаний то ее возглавляют: 

Royal Dutch Shell (Нидерланды/Британия), Pemex (Мексика), Chevron (США), 
Kuwait Petroleum Company (Кувейт), Abu Dhabi National Oil Co. (Объединенные 
Арабские Эмираты), Sonatrach (Алжир) Total (Франция), Petrobras (Бразилия), 
Iraqi Oil Ministry (Ирак), Qatar Petroleum (Катар) Лукойл (Россия), Statoil 
(Норвегия), PDVSA (Венесуэла), ADNOC (Абу-Даби), Eni (Италия). 

И в завершении хотелось бы отметить, что в число крупнейших мировых 
добытчиков «черного золота» журнал Forbes вносит также американскую 
компанию Conoco Phillips с производством 2 млн. бар. в день, китайскую 
компанию Sinopec с отметкой в 1,6 млн. бар.в день и нигерийскую компанию 
Nigerian National Petroleum соотвественно в 1,4 млн. бар.день. 
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Аннотация. В работе рассматривается структура шаблонов бизнес-

моделей, успешно применяемых в бизнесе. Рассмотрены сферы применения 
шаблонов бизнес-моделей в стратегическом управлении, текущем 
планировании и координировании деятельности организаций.  
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Abstract. The paper presents structure of business model templates successfully 
applied in business and fields of application of business model templates in strategic 
management, current planning and coordinating of organization activity. 

Key words: business model, business model template, fields of application of 
business model template. 

Вступление. В современных условиях бизнес-модели становятся 
объектами управления. Оригинальная бизнес-модель является одним из 
важнейших и весомых  факторов устойчивого развития и эффективности 
современного бизнеса. 

Бизнес-модель  служит для описания основных принципов создания, 
развития и успешной работы организации [1].  

Бизнес-модель – это способ, которым компания создает ценность для 
клиентов и получает от этого прибыль [2]. 

Шаблон бизнес-модели – это методика концептуального описания бизнеса, 
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которая структурно охватывает  элементы определяющие логику его 
функционирования. Набор элементов шаблона бизнес-модели зависит от целей 
бизнес-моделирования. 

Обзор литературы. Применение шаблонов бизнес-моделей 
рассматриваются в работах А. Остервальдера и Ив Пинье, Сооляттэ А.Ю., 
Гульчевской Н.Е, Тим Кларк. 

Однако систематизация применения шаблонов бизнес-моделей в данных 
работах освещены недостаточно полно. 

Основной текст. В современных условиях большого информационного 
потока обрабатываемого менеджерами актуальным становится поиск 
инструментов, оптимизирующих понимания  информации с целью принятия 
эффективных управленческих решений. Одним из эффективных инструментов 
является шаблон бизнес-модели, который позволяет визуализировать ключевые 
элементы взаимодействия внутренней и внешней среды бизнеса. 

В данной статье рассмотрим шаблоны бизнес-моделей, которые получили 
наибольшую популярность среди практиков бизнес консультирования и 
успешно применяются в менеджерами в своей деятельности. 

Шаблон бизнес-модели, разработанный А. Остервальдером «Конвас» 
включает в себя девять блоков (рис 1). Использование шаблона бизнес-модели  
А. Остервальдера позволяет систематизировать информацию по 
функционированию бизнеса, описывая отдельные его элементы: 
1. ценностное предложения, потребность, удовлетворяемую ценностным 

предложением; 
2. клиент, на которого ориентировано ценностное предложение; 
3. методы взаимодействия с потребительскими сегментами;  
4. способы выстраивания отношений с клиентами; 
5. формирования поступления доходов от бизнеса; 
6. виды деятельности, осуществляемые для формирования  ценностного 

предложения, использования каналов сбыта, выстраивания взаимоотношении 
с клиентами и формирования потоков поступления доходов; 

7. ключевые ресурсы для реализации бизнес-модели; 
8. партнеры и поставщики, необходимые для осуществления деятельности; 
9. наиболее важные расходы предполагаемые бизнес-моделью 
 

 
Рис.1. Шаблон бизнес-модели А. Остарвальдера 
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Российский бизнес-тренер и коуч Гульчевская Н.Е. совместно с коллегами 
по коуч-студии LevelUP предлагает расширенную версию шаблона бизнес-
модели А. Остервальдера и Ива Пинье, дополненную компонентами канвы 
бережливого стартапа Эша Маурья и элементами модели развития 
потребителей Стива Бланка [3]. 

 

 
Рис.2. Шаблон бизнес-модели коуч-студии LevelUP 

 
Предложенный шаблон дополняет модель описанием следующих блоков: 

1. проблемы клиентов, которые может решить рассматриваемый бизнес; 
2. решения, т.е. возможности бизнеса по решению проблем клиентов: 
3. фора, конкурентные преимущества бизнеса; 
4. метрики, показатели, по которым можно оценить успешность бизнеса; 
5. гипотезы, т.е. предположения, описанные в бизнес-модели не 

проверенные на практике и их сила влияния на успешность бизнеса; 
6. шаги, этапы реализации бизнес-модели.  

Сооляттэ А.Ю., генеральный директор ООО ВРМ «Консалтинг Групп» в 
своей статье [2], описывает концептуальную схему  бизнес-модели, 
апробированную им в ходе реализации различных консалтинговых проектов 
(рис 3.) 

 
Рис.3. Концептуальная схема для описания бизнес-модели. 

 
Предложенная концептуальная схема состоит из четырех блоков: 
1. клиенты, включающий описание целевых групп клиентов для новых 

продуктов, услуг, решений, каналы продвижения продаж, механизмы 
взаимодействия с целевыми группами клиентов; 

2. предложенные ценности, включающий описание создания новых 
продуктов, услуг, решений; 
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3. система создания ценностей, включающий описание инфраструктуры, 
необходимой для создания ценности, модели кооперации или сотрудничества с 
партнерами и поставщиками, технологической платформы; 

4. финансовая модель, включающий описание структуры затрат, структуры 
доходов и схемы финансовых потоков [2]. 

На основе опыта использования в практической деятельности бизнеса 
рассмотренных шаблонов бизнес-моделей, можно выделить следующие сферы 
их  применения в бизнесе: 
 для оценки и анализа бизнеса, путем отображения логики действий в 

настоящее время, как целостной картины; 
 как основа проведения SWOT-анализа, используя основные элементы 

бизнес-модели; 
 как основа для формулирования «видения» бизнеса, так как использование 

шаблона бизнес-модели позволяет его сформулировать однозначно в 
конкретных понятиях; 

 для построения реализации стратегии компании в виде сценарных 
моделей, как плана достижения целевой бизнес-модели бизнеса; 

 как возможность вариативного подхода к выбору стратегических 
альтернатив; 

 как основа для проектирования бизнес-процессов; 
 как основа для разработки KPI сотрудников, через формирование зон 

ответственности и центров доходов и затрат; 
 как инструмент визуализации в презентации инвестиционных проектов, 

бизнес-идей, инновационных проектов; 
 как инструмент визуализации при постановке текущих целей и задач, а 

также с целью координации текущей деятельности сотрудников компании. 
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Анотація. У статті розглянуті теоретичні аспекти, виявлена суть і 
функції собівартості продукції; принципи формування витрат виробництва, 
вказані чинники, що впливають на остаточну ціну продукції підприємства. 
Розглянуті основні суб'єкти формування статей витрат, механізм контролю 
підприємця за формуванням собівартості, а згодом встановлення ціни на 
послугу або товар. Проведено аналіз та запропоновано шляхи підвищення 
ефективності механізму керування витратами на підприємстві. 

Ключові слова: витрати виробництва, собівартість, елементи витрат, 
калькуляція, стратегічне управління, target costing, функція собівартості. 

Abstract. In the articles considered theoretical aspects, educed essence and 
functions of unit cost; principles of forming of charges of production, indicated 
factors that influence on the final cost of products of enterprise. Considered basic 
subjects of forming of items of expenses, mechanism of control of businessman after 
forming of prime price, and afterwards establishment of price on service or 
commodity. An analysis is conducted and the ways of increase of efficiency of 
mechanism of management charges offer on an enterprise. 

Keywords: charges of production, prime price, elements of charges, calculation, 
strategic management, target costing, function of prime price. 

Вступ.  
В сучасних економічних умовах проблема виживання для підприємств є 

однією з найбільш важливих, оскільки в даний момент надзвичайно 
загострилася конкурентна боротьба.  

В умовах вільної конкуренції завоювати певну частку ринку може лише 
підприємство, яке запропонує найпривабливішу продукцію, а привабливість 
продукції для споживача визначається її якістю і ціною. В основі формування 
ціни лежить ефективність виробництва і витрати на нього, що і є метою даного 
дослідження.  

Ефективність виробництва - це результативність фінансово-господарської 
діяльності підприємства, вона досягається максимально можливим 
співвідношенням результатів і витрачених на їх досягнення матеріальних і 
фінансових ресурсів. 

Дослідження структури і складу витрат виробництва є темою дослідження, 
що украй важливе для виробництва, оскільки безпосередньо зачіпають 
ефективність роботи підприємства і впливають на результуючий показник – 
прибуток.  

Основною метою є питання, пов'язані з дослідженням, аналізом і пошуком 
шляхів зниження витрат на виробництво продукції. У зв'язку з цим 
розглядаються види витрат на виробництво, вміст і види собівартості продукції, 
методи обліку і калькуляції фактичної собівартості та розрахунок витрат по 
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техніко-економічних чинниках. 
Огляд літератури.  
У своїх дослідженнях проф. Бланк І.А. вказав, що саме системний підхід 

до дослідження проблем управління собівартістю продукції дозволяє ефективно 
управляти витратами виробництва. В узагальненому вигляді собівартість 
продукції відображає всі сторони господарської діяльності підприємств, їх 
досягнення і недоліки. [1] 

Основний текст. 
Головний мотив діяльності будь-якої фірми в ринкових умовах - 

максимізація прибутку. Реальні можливості реалізації цієї стратегічної мети в 
усіх випадках обмежені витратами виробництва і попитом на продукцію, що 
випускається. Оскільки витрати це основний обмежувач прибутку і одночасно 
головний чинник, що впливає на об'єм пропозиції, ухвалення рішень 
керівництвом фірми неможливе без аналізу вже наявних витрат виробництва і 
їх величини на перспективу. 

З позицій трудової теорії вартості К.Маркс в «Капіталі» розглядав витрати 
на такі статті як заробітна плата, матеріали, паливо, амортизацію засобів праці, 
тобто витрати на виробництво товару. До них він додавав витрати на заробітну 
плату працівникам торгівлі (оптову і роздрібну), оренду торгових приміщень, 
транспорт і тому подібне. Перші витрати Маркс називав витратами 
виробництва, другі, - витратами звернення. [2] 

Витрати звернення - це витрати, пов'язані з реалізацією зробленої 
продукції. Вони підрозділяються на додаткові і чисті витрати звернення. Перші 
включають витрати на доведення зробленої продукції до безпосереднього 
споживача (зберігання, розфасовка, упаковка, транспортування продукції), що 
збільшує кінцеву вартість товару; другі - витрати, пов'язані зі зміною форми 
вартості в процесі купівлі-продажу, перетворенням її з товарної в грошову 
(оплата праці торгових працівників, витрати на рекламу і тому подібне), що не 
утворюють нової вартості і від'ємники з вартості товару. 

При такому аналізі не враховується ринкова ситуація і ряд інших обставин. 
Маркс виходив з того, що вартість товару утворюють витрати виробництва і ті 
витрати звернення, які є продовженням процесу виробництва у сфері 
звернення, наприклад упаковка, фасовка і тому подібне 

Сучасна економічна теорія абсолютно по іншому підходить до трактування 
витрат. Вона виходить з рідкості використовуваних ресурсів і можливості їх 
альтернативного використання [3]. Під альтернативним використанням 
розуміється, наприклад, можливість виробництва з дерева будівельних 
матеріалів, меблів, паперу, ряду хімічних продуктів. Тому коли фірма вирішує 
робити якийсь певний товар, наприклад меблі з дерева, то вона тим самим 
відмовляється від виробництва з дерева блоків для дачних будиночків. Звідси 
робиться висновок [3], що економічні витрати певного ресурсу, 
використовуваного в цьому виробництві рівні його вартості (цінності) при 
найбільш оптимальному способі його використання для виробництва товарів. 
Вибір певних ресурсів для виробництва якого-небудь товару означає 
неможливість виробництва якогось альтернативного товару. Економічні, або 

Научный взгляд в будущее 85 



 Том 5. Выпуск 1(1)                                                                                                                                           Экономика                          

витрати будь-якого ресурсу, вибраного для застосування у виробничому 
процесі, рівні його цінності при найкращому з усіх можливих варіантів 
використання. 

Таким чином, економічні витрати - це плата постачальникові, здійснювана 
фірмою, або доходи постачальника ресурсів, що забезпечуються фірмою, а 
також внутрішні витрати на те, щоб ресурси були застосовані саме цією 
фірмою і для певного варіанту виробництва. 

З точки зору окремого підприємця (фірми) виділяють індивідуальні 
витрати виробництва, що є витратами конкретного господарюючого суб'єкта. 
Витрати на виробництво певного об'єму  якоїсь продукції з точки зору усієї 
національної економіки це громадські витрати. Окрім безпосередніх витрат на 
виробництво якого-небудь асортименту продукції, вони включають витрати на 
охорону довкілля, підготовку кваліфікованої робочої сили, проведення 
фундаментальних НДДКР і інші витрати. 

Як відзначалося раніше, з позиції окремої фірми економічні витрати - це ті 
витрати, які повинна нести фірма на користь постачальника ресурсів з тим, щоб 
відвернути ці ресурси від їх застосування в альтернативних виробництвах. Такі 
витрати можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми. Витрати в грошовій 
формі, які фірма здійснює на користь постачальників трудових послуг, палива, 
сировини, допоміжних матеріалів, транспортних і інших послуг, називаються 
зовнішніми або явними витратами. В цьому випадку постачальники ресурсів не 
є власниками цієї фірми. 

В той же час фірма може використати і свої власні ресурси. В цьому 
випадку теж неминучі витрати. Витрати на власний і самостійно 
використовуваний ресурс це неоплачувані, або внутрішні (неявні), витрати. 
Фірма розглядає їх як еквівалент тих грошових виплат, які б були отримані за 
самостійно використовуваний ресурс при найоптимальнішому його 
застосуванні. 

Витрати на виробництво продукції складається з різнорідних по своєму 
складу, економічному призначенню і ролі у виготовленні та реалізації продукції 
елементів.  

Під собівартістю продукції, робіт і послуг розуміють виражені в грошовій 
формі витрати всіх видів ресурсів: основних фондів, природної і промислової 
сировини, матеріалів, палива і енергії, праці, використовуваних безпосередньо 
в процесі виготовлення продукції і виконання робіт, а також для збереження і 
поліпшення умов виробництва і його вдосконалення.  

Склад витрат, що включаються в собівартість продукції, їх класифікація за 
статтями визначається державним стандартом, а методи калькуляції - самим 
підприємством. [4] 

Рівень собівартості пов'язаний з об'ємом і якістю продукції, використанням 
робочого часу, сировини, матеріалів, устаткування, витрачанням фонду оплати 
праці і т.д.  

Собівартість, у свою чергу, є основою визначення цін на продукцію. 
Систематичне зниження собівартості промислової продукції – одна з основних 
умов підвищення ефективності промислового виробництва.  
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Вона робить безпосередній вплив на величину прибутку, рівень 
рентабельності, а також на загальнодержавний грошовий фонд - бюджет.  

Собівартість виконує наступні функції: є основою простого відтворення, 
формою відшкодування споживаних засобів виробництва і фонду розподілу по 
праці; виступає грошовою формою обліку витрат на спожиті елементи 
виробничого процесу; є основою ціноутворення.  

До основних методів обліку витрат на виробництво відносяться 
нормативний, позамовний і попередільний методи, найбільш прогресивним є 
нормативний метод. [5] 

В умовах формування ринкових стосунків набуває особливої важливості 
зниження витрат виробництва.  

Разом з підвищенням якості продукції, зменшення витрат на виробництво 
багато в чому визначає конкурентоспроможність підприємства, стійкість його 
фінансового стану.  

Значення зниження витрат на виробництво продукції: 
-  при одних і тих же ресурсах є можливість виробляти більше продукції;  
-  прискорюється оборотність оборотних коштів;  
- при раціональному використанні матеріальних ресурсів з'являється 

можливість менше вкладати капітальних вкладень в добувні галузі;  
-  зниження витрат - важливий чинник інтенсифікації виробництва.  
Боротьба за зниження витрат виробництва приносить успіх у випадку, 

якщо вона ґрунтується на ретельній аналітичній роботі.  
Постійний аналіз фактичних витрат, виявлення невикористаних резервів 

економії - важливий засіб зниження собівартості продукції. [6] 
Мета техніко-економічного  аналізу витрат на виробництво - забезпечити 

повну інформацію для управління витратами виробництва, створити необхідні 
умови для посилення режиму економії і послідовного зниження собівартості на 
всіх ділянках виробництва.  

Мета техніко-економічного  аналізу витрат на виробництво - забезпечити 
повну інформацію для управління витратами виробництва, створити необхідні 
умови для посилення режиму економії і послідовного зниження собівартості на 
всіх ділянках виробництва. 

В даний час представляє інтерес концепція стратегічного управління 
витратами, надалі SCM від англійського Strategic Cost Management.  

З'явилася порівняно недавно і в даний час часто використовується 
провідними консалтинговими фірмами як рекомендація для практичного 
використання.  

В рамках SCM мета також має місце, але планування системи управління 
витратами різко міняється залежно від основного стратегічного позиціювання 
підприємства: лідерство за витратами або диференціація продукції.  

Більш того, в рамках кожного із стратегічних напрямів можливе 
планування збільшення значення витрат на якій-небудь ділянці ланцюжка 
цінностей, якщо це викличе адекватне зниження витрат для інших ділянок або 
принесе фірмі деякі інші конкурентні переваги. 

Поява SCM з'явилася результатом злиття трьох напрямів стратегічного 
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менеджменту: 
- Аналіз ланцюжків цінностей. 
- Стратегічне позиціювання. 
- Аналіз і управління чинниками, що визначають витрати. [] 
Під ланцюжком цінностей, слідуючи М. Портеру [6], розумітимемо 

погоджений набір видів діяльності, що створюють цінність для підприємства, 
починаючи від вихідних джерел сировини для постачальників даного 
підприємства аж до готової продукції, доставленої кінцевому користувачеві, 
включаючи обслуговування споживача.  

Акцент робиться не лише на процесах, що відбуваються усередині фірми, а 
набагато ширше, виходячи за рамки конкретного підприємства. 

Стратегічне позиціювання впливає на процеси управління витратами 
підприємства залежно від його стратегічного вибору створення конкурентних 
переваг. 

Висновок. Результатом досліджень, проведених в статті, є рекомендація 
до використання методу Target Costing.  

У методі Target Costing основною умовою для розрахунків є ціна, по якій 
можна здійснити продажі в планованих об'ємах, і прибуток, зменшення суми 
якого позбавляє сенсу роботи над цим продуктом.  

Підсумком розрахунків є собівартість, в яку необхідно вписатися при 
розробці, виробництві і просуванні продукту.  

Ще однією важливою відмінністю в управлінні собівартістю продукції в 
концепції Target Costing є постійна боротьба за зниження витрат і оптимізацію 
співвідношень Ціна — Функції — Якість — Витрати вже після початку 
виробництва і продажів. 
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Аннотация. Вода, забираемая из природного источника, проходит через 
водохозяйственную систему потребителя, участвует в технологическом 
процессе и сбрасывается снова в источник в виде сточных вод. При этом 
качественные показатели ее неизбежно ухудшаются. 

Ключевые слова: качественные показатели воды, дефицит водных 
ресурсов, загрязнение водных источников 

Abstract. First, water is drawn from a natural source, then it passes through the 
water system of the consumer where it is involved in the process. And finally, the 
water is reset again to the source of wastewater. This qualitative indicators will 
inevitably worsen. 

Key words: water qualitative indicators, water scarcity, pollution of water 
sources. 

Вступление. 
Вода, забираемая из природного источника, проходит через 

водохозяйственную систему потребителя, участвует в технологическом 
процессе и сбрасывается снова в источник в виде сточных вод. При этом 
качественные показатели ее неизбежно ухудшаются. 

Качественные показатели воды, химический состав и загрязненность 
влияют на здоровье людей, плодородие почв, урожайность, качество 
сельскохозяйственной продукции, а также оказывает влияние на сохранность, 
долговечность, надежность функционирования машин, механизмов и 
сооружений.  

Обзор литературы. 
Состояние водных ресурсов и их влияние на социально-экономические 

процессы жизни деятельности человека рассматривались в таких работах как 
«Социально-экономические вопросы использования водных ресурсов», 
Эльпинер Л.И., Чупис А.В., Панасовский Ю.В., «Концепция экосистемного 
водопользования в Агропромышленном комплексе России», «Система 
экологического нормирования качества оросительной воды» Безднина С.Я. 

Однако, состояние водных ресурсов свидетельствует о том, что 
дальнейшее развитие жизнедеятельности в КБР, в частности и РФ в целом, не 
может осуществляться на базе исторически сложившихся путей экстенсивных 
технологических процессов по очистке загрязненных вод. 

Основной текст. 
В соответствии с ГОСТ 17.1.2.03-90 нормированию подлежат 14 тяжелых 

металлов и других элементов, в том числе 7 микроэлементов: железо, цинк, 
марганец, молибден, бор, медь, кобальт. Микроэлементы необходимы в 
микродозах живым организмам, играя функциональную роль, входят в состав 
ферментов и других биологически активных веществ, катализируют процессы 
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синтеза органических соединений. Однако при превышении определенных 
концентраций они становятся токсичными. 

Сточные, сбросные, коллекторно-дренажные воды и поверхностный сток, 
содержащие соли, нитратный и аммониевый азот, фосфор, пестициды, тяжелые 
металлы нефтепродукты и др. загрязняющие вещества, поступающие в водные 
экосистемы, изменяют физические и органолептические свойства воды, 
химический состав и биохимический режим водоемов, состав 
микроорганизмов, биопродуктивность [4].  

Самый большой потребитель водных ресурсов является сельское 
хозяйство, среднегодовой забор воды составил 85,2% от забора воды для 
использования, что видно из табл. 1. 

Таблица 1.    
Динамика забора воды по отраслям КБР, млн.м3 

Параметры Годы Среднее 

1995 1998 2002 2004 2005 2006 2013  
1. Забор из в/о для 
использования 885,2 994,7 821,4 969,3 904,1 932,9 - 898,8 

2. Использовано 415,3 392,7 418,3 475,8 462,9 459,8 444,43 417,3 
3. Забор по отраслям: 
Сельское хозяйство 

763,3 
 

720,1 
 720,0 880,8 

 
816,1 

 - 983,36 765,6 

Промышленность 15,3 10,6 5,8 6,3 7,6 - - 9,6 
ЖКХ 94,4 112,3 94,3 81,1 79,1 - - 92,7 
Др. отрасли 12,2 9,8 1,4 1,2 1,2 - 1,33 4,7 
4. Сброс сточных вод в/о 75,7 69,1 66,5 57,7 54,6 50,3 61,99 63,6 

 
Самый крупный загрязнитель вод (табл. 2) - ЖКХ, сброс сточных вод за 

период с 1994-2013 составляет 47,6 млн.м3, а в сельском хозяйстве – 10,2 
млн.м3.  

Таблица 2.  
Сброс сточных вод по отраслям КБР 

Отрасли народного 
хозяйства 

Сброс сточных вод , млн.м3 

1994 1995 1997 2000 2002 2005 2011 2012 2013 
Сельское хозяйство 11,7 12,3 11,1 11,2 11,4 6,4 - - - 
Промышленность 15,4 10,9 6,1 3,9 4,0 7,5 - - - 
ЖКХ 52,5 52,1 53,8 44,0 50,7 40,2 - - - 
Другие отрасли 0,6 - 0,4 - 0,4 0,5 - - - 
Всего сброшено - 75,7 71,6 61,2 66,5 54,6 39,8 37,1 28,54 

 
Структура сбрасываемых в поверхностные воды загрязняющих веществ, 

приведена в табл.3 из которой видно, что сброс загрязняющих веществ 
превышает нормы предельно допустимых сбросов (ПДС). 

Загрязнение водных источников тяжелыми металлами, нефтепродуктами, 
аммонийным, нитритным и нитратным азотом, пестицидами и другими 
токсическими элементами, и соединениями создает реальную опасность водной 
миграции загрязняющих веществ посредством круговорота воды в природе. 
Исследования показали, что на вторичном загрязнении водоемов через 
круговорот воды, выход металлов может осуществляться в новых более 
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токсичных формах. 
Следовательно, неотложной задачей является принятие эффективных мер 

по защите водных объектов и поддержание нормативного качества воды в них. 
Таблица 3.  

Структура сбрасываемых в поверхностные водные объекты КБР, 
загрязняющих веществ [1,2,3]. 

Наименование показателя  
загрязнения 

Масса сброшенных з/в тонн в год ПДС 
т/год 1994 1998 2001 2005 2006 2012 2013 

БПК пол  662,4 526,1 648,0 2253,5 695,7 759,56 687,07 327,5 
Взвешенные вещества  8901,0 667,9 1669,0 5222,0 1964,0 505,33 445,58 703,3 
Нефтепродукты  39,4 15,3 12,0 9,0 4,0 1,64 0,83 4,5 
Сухой остаток  43665,1 26754,1 36663,4 - - 14836,3 12418,2 4668,9 
Сульфаты  6458,6 3562,3 5033,0 3195,0 2890,0 1723,59 1549,02 4668,9 
Хлориды  7122,2 4714,9 7238 3930,0 4431,0 2652,29 1571,1 12128,7 
Азот аммонийных солей  238,6 153,9 186,4 164,7 216,0 202,92 169,95 39,3 
Азот нитритов  15,0 11,7 12,3 8,1 6,7 - - 1,6 
Азот нитратов  349,2 407,5 506,2 175,3 166,4 - - 183,3 
Железо  168,5 12,3 41,4 8,2 10,3 2445,1 1520,03 19,4 
Медь  0,59 0,199 0,279 0,094 0,083 64,5 41,57 0,097 
Никель  0,012 0,002 0,014 0,0 0,0 0,0 0,13 1,12 
СПАВ  5,2 7,1 7,5 2,273 1,129 1491,25 1358,79 6,0 
Цинк  0,38 0,6 0,12 0,008 0,05 0,0 0,0 0,09 
Молибден  2,8 1,3 4,6 0,479 0,479 0,0 0,0 0,15 
Хром  0,07 0,073 0,07 0,052 0,079 3,84 4,01 0,006 
Мышьяк  0,96 0,127 0,72 0,007 0,007 - - 0,2 
Фосфаты  357,9 299,6 254,66 - - 0,0 79,84 52.97 
Вольфрам  9,09 1,48 4,75 - - - - 0,18 
Сульфиды  0,23 0,097 0,36 - - - - 0,05 
Фториды  - 8,234 6,44 - - 2511,6 2306,37 - 

 
К самому интенсивному загрязнению водных объектов ведет утилизация 

сточных вод городов, при котором твердый сток отделяется механическим 
путем и вывозится на хранение на специально организованные площадки. 
Твердый сток необходимо направлять не на специально организованные 
площадки, а в биогазовые установки. Биогаз в ближайшем будущем станет 
хорошей альтернативой для обеспечения потребности в электричестве и тепле 
на длительную перспективу. 

Жидкий сток подразделяется на нормативно чистые (без очистки), 
нормативно очищенные и, без очистки   и   сбрасывается в природные водные 
объекты методом разбавления, нормативно очищенных и не очищенных 
сточных вод - чистой водой. При этом нормативно очищенные сточные воды 
требуют 10-кратное количество чистой воды, а не очищенные - 30-50-кратное 
[4]. 

Сброс сточных вод без очистки в среднем составил 3,1 млн. м3, сброс 
недостаточно очищенных сточных вод 45,5 млн. м3 (табл.4). 

Конечно метод разбавления сточных вод очень эффективный, с точки 
зрения затрат - они минимальны, плюс возобновляемость речного стока каждые 
10-12 суток.  

Наши расчеты показали, что при среднемноголетнем стоке р. Малка (т.к. 
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отведение сточных вод в республике ведется в бассейн р. Малка) 297,4 млн.м3, 
за 10-12 суток сток составит 81,4-97,8 млн.м3 при этом за 2006г. загрязненных 
сточных вод, было сброшено в поверхностные водные источники 41,89 млн.м3, 
а за 2013г. – 28,54 млн.м3 [4]. 

Предположим, что в течение года идет равномерный сброс сточных вод, 
следовательно, на разбавление 1,15 млн.м3 сточных вод, за период 10-12 суток, 
потребуется при 32-кратном разбавлении 48,2 млн.м3 чистой воды. При этом 
надо учитывать, что сточные воды, образующиеся при производстве 
нефтепродуктов, требуют 60-кратного разбавления чистой водой, а в процессе 
изготовления синтетических волокон, требуется 185-кратного разбавления. 

Заключение и выводы. 
Приведенные данные позволяют сделать вывод о бесперспективности 

метода разбавления сточных вод чистой водой. В этой области должны 
произойти радикальные изменения, т.к. количество пресной воды не 
уменьшается, но ее качество резко падает, она становится не пригодной для 
потребления. Современное состояние окружающей среды требует разработки 
технологий очистку сточных вод, позволяющих не только сохранить, но и 
обеспечить ее восстановление при условии полной утилизации отходов, как 
твердых, так и жидких, в биологическом круговороте биосферы. 

Состояние водных ресурсов свидетельствует о том, что дальнейшее 
развитие жизнедеятельности в Кабардино-Балкарии не может осуществляться 
на базе исторически сложившихся путей экстенсивных технологических 
процессов без учета экологических требований. Необходим принципиально 
новый подход, основой которого является внедрение ресурсосберегающих, 
малоотходных и безотходных технологических процессов. 
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Анотація. Розглянуто проблеми елементів системи соціального захисту в 
Україні. Проведено дослідження з удосконалення соціального захисту за 
рахунок реформування системи пенсійного забезпечення. 
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Abstract. The problems elements of social protection in Ukraine are considered. 
Research on improving social security by reforming the pension system. 

Key words: social protection, management, pension system, reform.  
Вступ. 
На сучасному етапі все більшу вагомість набувають питання розвитку 

соціального захисту населення як однієї з найважливіших основ стабілізації та 
ефективності соціально-економічної сфери. Рівень цивілізованості держави та 
суспільства визначається ставленням до найменш захищених та найбільш 
вразливих верств, які потребують соціального захисту, а саме, інвалідів, осіб 
похилого віку, малозабезпечених осіб, сімей з дітьми [1].  

Огляд літератури. 
Аспекти з питань соціальної політики, дослідження економічних проблем 

соціального захисту та управління ним висвітлювалися в роботах вітчизняних і 
зарубіжних учених, таких як: Богиня Д.П., Бондар І.К., Борецька Н.П., Колот 
А.М., Лібанова Е. М., Макарова О.В., Новікова О.Ф., Палій О.М. та інші [2].  

Вхідні дані та методи. 
При дослідженні використані методи системного та порівняльного аналізу, 

логічного моделювання та аналізу, системного, статистичного та зрівняльного 
аналізу, економіко-математичного моделювання; статистичні данні. 

Нажаль, аналіз наукових праць з питань соціальної політики й соціального 
захисту населення свідчить про наявність різних поглядів щодо теоретичних і 
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методичних основ системи соціального захисту населення. В Україні досі не 
проведено аналіз наслідків реформування пенсійної системи та не оцінено її 
вплив на систему соціального захисту, у зв’язку з цим, виникає потреба у 
такого роду дослідженні.  

Систему соціального захисту можна розділити на дві складові: соціальне 
страхування (активні заходи) і соціальну підтримку (пасивні заходи) у вигляді 
державної грошової допомоги, пільг, житлових субсидій та соціальних послуг 
населенню [3]. 

Пенсійне забезпечення розглядається як базова і одна з найбільш важливих 
соціальних державних гарантій стабільного розвитку суспільства, оскільки вона 
торкається безпосередньо інтересів непрацездатного населення, яке складає, як 
правило, понад 25-30% жителів будь-якої країни, і опосередковано усього 
працездатного населення. Особливо важливого значення воно має зараз в 
Україні, коли чисельність людей похилого віку, інвалідів і членів сімей, що 
втратили годувальника, становить близько 30% загальної чисельності 
населення. 

Внаслідок масштабності державної програми пенсійного забезпечення в 
умовах нашої країни, а також її складності через особливості накопичених за 
радянський період пенсійних зобов'язань сучасна, пенсійна система України 
відіграє величезну роль не тільки в соціальній і суспільно-політичній сфері, а й 
значним чином формуючи і перерозподіляючи грошові ресурси в 
регіональному і галузевому аспектах, впливає на стабільність і збалансування 
фінансової системи держави. 

У той же час не можна не враховувати, що міра дослідження соціальних і 
економічних аспектів функціонування пенсійної системи України відстає від 
потреб сучасної вітчизняної практики. Це не дозволяє оперативно реагувати на 
запитання практики і ухвалювати конструктивні рішення з численних 
актуальних проблем розвитку пенсійної системи.  

Пенсійна система, що склалася в Україні на основі Закону 1991 р., 
вичерпала можливості розвитку приблизно у середині 90-х рр. і стала вимагати 
перманентної «підгонки» до умов економічного і соціального життя, що 
змінюються. Незважаючи на численні спроби, багато чого ще зробити не 
вдалося. Необхідність реформування пенсійної системи пов'язана з негативною 
демографічною ситуацією, порушенням диференціації рівнів різних видів 
пенсій і надбавок до них, невідповідністю розміру пенсії працівника його 
трудовому внеску протягом періоду працездатності, недостачею надходжень в 
Пенсійний фонд для виплати пенсій і допомоги, порушенням паритету окремих 
видів пенсійних виплат різним категоріям пенсіонерів при проведенні 
інфляційного осучаснення мінімальних розмірів пенсії.  

Виявлені причини і наслідки кризи в пенсійній системі України 
переконують в необхідності проведення глибокої реформи пенсійного 
забезпечення. Разом з тим потрібно зазначити, що труднощі, які переживаються 
пенсійною системою, і, природно, людьми, що беруть в ній участь, не можна 
віднести цілком на вади, що є в пенсійному законодавстві, заснованому на 
солідарно-розподільній схемі. Багато, якщо не більшість пенсійних проблем 
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повинні й можуть вирішуватися без радикальної зміни пенсійної системи. 
У вітчизняному пенсійному законодавстві, безумовно, є недоліки, які слід 

долати у міру появи можливостей для цього, передусім відповідних 
економічних передумов. 

На сьогодні до таких вад самої пенсійної системи додаються і соціальні 
причини, які істотно впливають на дію не тільки пенсійного, але й усього 
законодавства України. Мається на увазі затяжна глибока криза суспільного 
виробництва, з усіма негативними наслідками цього, різке, безпрецедентне 
падіння рівня життя більшості населення, скорочення доходів держави і 
суспільства, а отже, й можливостей для швидкого виправлення економічної 
ситуації, невміння оптимально і з найбільшою соціальною віддачею 
розподіляти те, що суспільство ще має у своєму розпорядженні. 

Діяльність пенсійних фондів в Україні здійснюється відповідно до 
прийнятого пакета законодавчих актів щодо реформування системи пенсійного 
забезпечення, яке передбачає створення інфраструктури пенсійної системи, 
модифікацію розподільчої моделі пенсійного забезпечення й ефективне 
функціонування накопичувальної складової пенсійної системи. Головна мета 
пенсійної реформи полягає у посиленні соціального захисту  осіб,  що втратили 
працездатність, забезпечення гідного рівня їх життя на засадах збалансованості 
інтересів пенсіонерів та  працюючих громадян.  

Виходячи із загальних принципів обов'язкового пенсійного страхування, 
кожна держава реалізовувала у себе унікальну пенсійну модель. На прикладі 
найбільш ефективних моделей розглянемо застосування цих основних 
принципів [4]. 

Зараз в світовій практиці переважають дві гіпотетичні моделі побудови 
пенсійних систем: розподільна (солідарна) і накопичувальна (ощадна). 

Розподільна (солідарна) модель характеризується тим, що для виплати 
пенсій літнім людям використовуються актуарні надходження в фонд 
пенсійного страхування. Такими надходженнями можуть бути страхові внески 
застрахованих осіб і роботодавців (підприємств), а також дотації держави, які 
фінансуються з податків. Особи, які сплачували страхові внески, при 
досягненні пенсійного віку дістають право на пенсію, яка фінансується в свою 
чергу подальшим поколінням платників страхових внесків [5]. Отже, рівень 
благополуччя пенсіонерів цілком і повністю залежить від економічного 
благополуччя саме цього покоління, на яке вони вже ніяк не можуть вплинути. 
Пенсія в розподільних системах має соціальну природу, і її виплата обов'язково 
гарантується державою. 

Накопичувальна модель є повною протилежністю розподільної, вона надає 
перевагу індивідуальним пенсійним рахункам [6]. “Індивідуальний пенсійний 
рахунок " - це щось на зразок банківського рахунку. Особа робить грошові 
внески, які вміщуються на спеціальний рахунок протягом періоду трудової 
діяльності. Ці гроші інвестуються в певні інвестиційні проекти до того 
моменту, поки людина не досягне пенсійного віку.  

Найбільш широкий розподіл накопичувальні пенсійні системи отримали в 
країнах Латинської Америки і Азії.  
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У останнє десятиріччя очевидність домінування розподільної системи 
відверто поставлена під сумнів практично у всіх країнах. У багатьох з них в 
зв'язку з істотними перевагами: незалежність від проблем демографічного 
плану, надання можливості ефективного використання коштів, що 
акумулюються для потреб економічного розвитку, забезпечення диференціації 
розмірів пенсії – використовується накопичувальний принцип побудови 
пенсійної системи. 

Однак наявність серйозних фінансових і організаційних труднощів нарівні 
з деякими іншими міркуваннями змушують багато які країни стримуватися від 
корінного реформування розподільних систем, незважаючи на усвідомлення 
переваг систем накопичувальних.  

При обгрунтуванні напряму проведення пенсійної реформи в Україні 
основний упор був зроблений на макроекономічні і демографічні розрахунки. 
Однак такого обгрунтування недостатньо, оскільки воно не враховує 
особливостей пенсійної системи як частини соціальної системи країни. 

Принциповим моментом накопичувальної пенсійної системи є те, що 
розмір трудової пенсії, яку буде отримувати працівник, тісно пов'язаний у часі з 
величиною його пенсійних внесків, віком виходу на пенсію і залишковою 
тривалістю життя. Тому важливо провести додаткові розрахунки, які дадуть 
прогноз наслідків пенсійної реформи для різних верств населення, різних як за 
положенням в сфері зайнятості й на ринку праці, так і за своїми соціальними 
ролями [7].  

Результати. Обговорення та аналіз. 
Для того, щоб розглянути соціальні наслідки реформування системи 

пенсійного забезпечення, ми проаналізували вплив основних чинників, що 
визначають особливості положення чоловіків і жінок в сфері зайнятості та на 
ринку праці, гендерних стереотипів [8], прийнятих в нашому суспільстві, на 
рівень пенсійних накопичень для різних соціально-демографічних груп 
населення, намагалися оцінити вплив суспільно-корисних і вимушених перерв 
в трудовій діяльності, а також існуючої асиметрії в сфері зайнятості на пенсійні 
накопичення для чоловіків і жінок, що належать до різних соціально-
демографічних груп. 

Розрахунки показали, що народження однієї дитини та догляду за нею 
протягом трьох років знижує пенсійні накопичення жінки на 7-11% у 
порівнянні з жінкою, що не має дітей, або що не використовувала цю відпустку. 
Дві діти й дві відпустки "з'їдають" 14-21% накопичень, три - 21-30%. Таким 
чином, догляд за однією малолітньою дитиною зменшує пенсійні накопичення 
жінки в середньому на 7-10%. 

Якщо ж зрівняти пенсійні накопичення чоловіка й жінки, що мають 
однаковий рівень освіти, але врахувати при цьому, що жінка має дитину й 
використовувала повністю відпустку по догляду за нею, то, як показують 
розрахунки, її пенсійні накопичення складуть 63-71% накопичень чоловіка 
(незалежно від того є в нього дитина чи ні). Якщо жінка має двох дітей і 
використовувала дві відпустки, то - 56-65%, якщо трьох дітей, то - 50-58%.  

При цьому треба враховувати, що перерви в трудовій діяльності, пов'язані 
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з необхідністю догляду за маленькою дитиною, на відміну від перерв, 
пов'язаних з підвищенням рівня освіти працівника, не тільки не сприяють росту 
заробітної плати або кар'єрному просуванню, а навпаки, є чинником, що 
стримують їхній ріст. Більше того, часто ріст заробітної плати й кар'єри жінки 
припиняються задовго до народження дитини - у той момент, коли начальство 
довідається про очікувану подію.  

Якщо чоловіки й жінки не мають інших перерв у трудовій діяльності, крім 
обумовлених навчанням, то пенсійні накопичення чоловіків можуть бути 
максимально збільшено в 1,3-2,8 рази (при різних варіантах кар'єри), у той час 
як у жінок - в 1,5 рази при песимістичній кар'єрі й 3,1 рази при оптимістичній. 
Якщо зрівняти пенсійні накопичення чоловіків і жінок, що мають однаковий 
рівень освіти й траєкторії росту заробітної плати, то виявиться, що пенсійні 
накопичення жінок коливаються від 70% накопичень чоловіків у випадку, якщо 
вони обоє мають середня освіту до 77% при наявності в обох аспірантури. 

Результати розрахунків відносної величини пенсійних накопичень осіб, що 
не дожили до пенсії, стосовно накопичень осіб, що дожили до пенсії для різних 
соціально-демографічних груп, показують, що пенсійні накопичення чоловіків, 
що не дожили до пенсії, будуть становити близько 19-24% пенсійних 
накопичень чоловіків, що дожили до пенсії. У жінок цей показник буде 
дорівнювати 8-10%. Помітимо, що ці дані характеризують середні пенсійні 
накопичення окремої людини. Якщо ж розглядати всю сукупність працівників, 
то відношення сумарних пенсійних накопичень осіб, що не дожили до пенсії, 
буде іншим через різне число осіб, що входять у досліджувані групи.  

За допомогою моделювання встановлено залежність сум накопичень від 
тривалості трудового стажу, рівня освіти, наявності нестрахових періодів у 
стажі (догляд за дитиною, служба в армії), сценарію кар’єрного зростання, 
очікуваної тривалості життя після виходу на пенсію окремо для чоловіків та 
жінок, зпрогнозовано наслідки реформування пенсійного забезпечення шляхом 
запровадження накопичувального рівня пенсійної системи.  

Висновок. 
Одержані в ході дослідження результати дозволяють вирішити важливе 

науково-практичне завдання з удосконалення теоретико-методичних положень, 
розроблення практичних рекомендацій щодо розвитку пенсійної системи в 
Україні для забезпечення соціального захисту населення. 
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Анотація. В роботі розглядаються основні функції менеджменту, що 

мають бути враховані при розробці кадрової політики організації та 
надаються методичні рекомендації щодо формування кадрової політики на 
підприємствах державної форми власності. Методичні рекомендації 
складаються з сьома послідовних етапів, впровадження яких дасть змогу 
сформувати ефективну кадрову політику та забезпечити подальший розвиток 
підприємства. В роботі зроблено наголос на необхідності реформування 
кадрових служб на підприємствах державної форми власності, а також на 
впровадженні кадрового маркетингу на етапі підбору та найму персоналу. У 
висновку визначені основні напрямки впровадження активної кадрової політики 
в   діяльність підприємств. 

Ключові слова: кадрова політика організації, управління персоналом, 
генеральна стратегія розвитку організації, мотивація та розвиток персоналу. 

Abstract. This paper examines the main functions of management to be taken 
into account when developing personnel policies of the organization and provided 
guidelines for the formation of human resources policy at the state-owned 
enterprises. Guidelines consist of seven consecutive stages, the implementation of 
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which will help form an effective personnel policies and to further develop the 
company. The paper highlighted the need to reform personnel services for state-
owned enterprises, as well as implementing marketing personnel at the stage of 
selection and recruitment. In conclusion set priorities for the implementation of 
active personnel policy in the activities of enterprises.  

Keywords: organization personnel policy, personnel management, the general 
strategy of the organization, motivation and development of staff. 

Вступ. Кадрова політка, що зумовлена певною філософією і принципами, 
реалізованими керівництвом стосовно людських ресурсів, є однією з 
найважливіших зі складових частин стратегії організації. Вона в цілому 
визначає пріоритети підприємства у сфері управління персоналом. 
Сформульовані цілі кадрової політки реалізуються за допомогою конкретних 
кадрових стратегій організацій, наприклад, стратегії добору та найму 
персоналу, стратегії мотивації персоналу. 

Огляд літератури. Питання кадрової політики розглядались багатьма 
вітчизняними та закордонними  авторами, а саме А Кібановим, Ю.Забродіним, 
В. Петюхом, В. Савченком, Ф.Хмілем, В. Лукашевичем та іншими [1,2,3,4,5,6]. 
Однак, не зважаючи на зазначені дослідження, деякі питання  теоретичного та 
практичного характеру формування кадрової політики в організації потребують 
подальшого вивчення. 

Основний текст. Ключовими етапами розробки кадрової політики є: 
обґрунтування цілі розвитку кадрового потенціалу і формування складу 
структурних ланок, які забезпечують досягнення цих цілей; розробка та 
обґрунтування методичних рекомендацій по створенню цільових програм 
розвитку організаційних комплексів управління людськими ресурсами; вибір 
оптимального варіанту програми кадрової політики, який передбачає 
досягнення найбільшої ефективності менеджменту людських ресурсів. 

Отже, при формуванні та реалізації кадрової політики повинні бути 
враховані і забезпечені такі функції менеджменту як: 

1. Планування, яке включає аналіз та оцінку поточного стану кадрової 
політики з метою виявлення проблем, негативних впливів зовнішнього та 
внутрішнього середовища, дослідження причин плинності кадрів та 
безпосередньо планування кадрової потреби, а також планування витрат на 
персонал (набір, відбір, навчання, соціальні виплати). 

2. Організація роботи персоналу: набір та відбір, адаптація, просування 
кадрів, формування кадрового резерву, підготовка, перепідготовка, підвищення 
кваліфікації працівників. 

3. Мотивація, яка полягає у забезпеченні виплати заробітної плати, 
надання позачергових відпусток, забезпеченні житлом. 

4. Координування діяльності як самої служби персоналу, так і усіх 
структурних підрозділів, з якими співпрацює даний підрозділ. 

5. Контроль стабільності персоналу, роботи відділу кадрів, матеріального 
стимулювання за результатами діяльності, виконання запланованих заходів, 
атестація персоналу. 

Було б невірним сприймати кадрову політику як щось незмінне, стале, 
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саме тому вважаємо, що процес формування кадрової політики – це порядок 
дій, який включає етапи врегулювання і забезпечення виконання стратегічних 
планів організації через ефективне використання персоналу, здійснення 
безперервного аналізу, вдосконалення та розвитку кадрової роботи, а також 
контроль за реалізацією цих завдань.  

В загальному вигляді порядок формування кадрової політки організації 
може  бути представлений у вигляді  наступних етапів:  

На першому етапі необхідно проаналізувати діючу систему управління 
персоналом в організації, що дасть можливість виявили переваги та недоліки, 
що існують, на підставі яких в подальшому буде розроблятись програма дій по 
формуванню кадрової політики взагалі. 

На другому етапі повинно проводитись дослідження зовнішніх та 
внутрішніх факторів, що впливають на систему управління персоналом в 
організації. Цей етап передбачає вивчення законодавчих актів, що регулюють 
трудову діяльність в країні, внутрішню документацію організації, яка 
регламентує стосунки між адміністрацією та працівниками. Також на цьому 
етапі аналізуються всі фактори руху кадрів – від їх найму, навчання і 
просування до оцінки результатів їх діяльності і мотивації. 

На третьому етапі проводиться оцінка сильних та слабких сторін кадрової 
політки організації. Саме виявлення слабких сторін дозволить керівництву 
врахувати причини, що їх спричинили та запобігати їх при розробці кадрової 
політки в майбутньому. 

Кадрова політка організації передбачає в першу чергу формування 
стратегії управління  персоналом, яка, в свою чергу, базується на стратегії 
розвитку підприємства в цілому. 

Четвертий етап передбачає формування стратегічних цілей системи 
управління персоналом в організації. Так основною стратегічною ціллю 
кадрової політики в умовах кризових явищ є виживання з найменшими 
втратами кадрового потенціалу і забезпечення максимально можливого 
соціального захисту персоналу.  

На п’ятому етапі кадровою службою підприємства повинні бути 
розроблені проекти розвитку системи управління персоналом, які б 
враховували стратегічні цілі управління персоналом та базувались  на 
попередньому аналізі сильних та слабких сторін діючої системи. 

На підставі розроблених проектів формується комплекс методів 
управління персоналом, тут можуть бути вже вживані методи, так і методи, які 
раніше на даному підприємстві не використовувались. Формування конкретних 
методів управління складає шостий етап, який фактично завершую формування 
кадрової політики організації в цілому. 

Останній, сьомий етап, передбачає оцінку ефективності кадрової політики 
організації, що була сформована раніше, та вибір її оптимального варіанту. В 
якості критеріїв відбору можуть виступати підвищення продуктивності праці,  
скорочення плинності кадрів, розвиток персоналу та інші. 

Таким чином кадрова політика в сучасних умовах функціонування 
підприємств покликана стабілізувати діяльність та забезпечити подальший 
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розвиток підприємства; сприяти поліпшенню соціальних умов для персоналу; 
забезпечити інвестування капіталу не лише в новітні технології, а й у 
працівника, сприяти створенню умов для активності, творчості й належного 
морально-психологічного клімату в колективі. 

Формування кадрової політики організації має відбуватись у відповідності 
з  генеральною стратегією розвитку, саме тому необхідно звернути увагу на 
поточну ситуацію здійснення  виробничої діяльності організації. В більшості 
випадків в організаціях державної форми власності реалізується пасивна 
кадрова політика. Це значить, що робота з кадрами зводиться до діагностики 
кадрової ситуації в цілому, а ліквідація негативних наслідків шляхом оцінки 
персоналу.  

Стратегічною ціллю системи управління персоналом в організації повинна 
бути така кадрова політика, сутність якої полягає в пошуку та застосування 
підходів і методів, що забезпечили б бажаний перебіг подій, спонукали 
робітників до продуктивної праці та створення матеріальної і психологічної 
задоволеності працівників трудовою діяльністю. 

Для втілення нової кадрової політики в життя на підприємствах державної 
форми власності має бути сформована кадрову службу нового рівня, яка 
прогнозуватиме кадрову ситуацію на підприємстві, розроблятиме антикризові 
програми, проводитиме постійний моніторинг ситуації з корегуванням 
відповідно змінам зовнішніх та внутрішніх факторів. 

Закінчення і висновки. Таким чином, проаналізувавши основні складові 
процесу формування кадрової політики на сучасному етапі, можна зробити 
висновок, що в організаціях, зокрема державної форми власності, повинна  
розроблятись активна кадрова політика, тобто керівництво повинно не тільки 
мати обґрунтований прогноз розвитку ситуації, але й засоби впливу на 
ситуацію.  

Важливим стратегічним напрямком формування нової кадрової політики 
може стати  ефективне застосування кадрового маркетингу, оскільки активна 
кадрова політика має формувати вимоги до персоналу на етапі його підбору та 
найму.   

Основними напрямками  активної кадрової політики мають бути : 
• політика зайнятості, як забезпечення висококваліфікованим персоналом, 

що має безпечні умови праці; 
• політика професійного просування, під якою розуміється створення умов 

для підвищення кваліфікації та кар’єрного зросту; 
• політика прогресивної мотивації, тобто надання оплати праці вищої ніж 

на інших підприємствах відповідно до здібностей, досвіду та відповідальності 
та врахування побажань працівників стосовно нематеріальної мотивації; 

• політика трудових відносин, як дотримання правил корпоративної 
культури та встановлення певних процедур для вирішення трудових 
конфліктів. 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы создания и 
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Вступление.                                                                              
Одним из шагов на пути к развитию Дальнего Востока  является создание 

территорий опережающего развития, на которых должна быть создана 
необходимая инфраструктура и особые условия в целях привлечения 
инвесторов. Негативный опыт формирования и функционирования так 
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называемых свободных экономических зон в нашей стране делает особенно 
актуальным вопрос о предпосылках создания ТОР. 

Обзор литературы. 
Проблематике СЭЗ в разные годы посвятили свои научные работы 

Т.П.Данько, Я.С.Друзик, И.М.Дымшиц, А.Ю.Королев, Н. В. Розанова,  
В.А. Савин, Е.Ю. Семенов. Опыт Китая и России обобщен в коллективной 
монографии «Свободные экономические зоны и территории опережающего 
развития: опыт Китая и России» (авторы - Го Шухун, Б.Н. Паньшин,  
А.Е. Зубарев, С.Н. Иванченко и другие).  

Основной текст. 
Правовой базой методики стало постановление №1055 «Об утверждении 

методики отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 
территориях Дальнего Востока и Байкальского региона» от 16 октября 2014 г., а 
затем Федеральный закон № 473 от 29 декабря 2014 года «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». 
Методика отбора ТОР предусматривает, что Министерство Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока отбирает и формирует перечень 
территорий, подходящих для создания ТОР. Сформированный список 
представляется на рассмотрение и согласование  подкомиссии по вопросам 
создания ТОР на Дальнем Востоке. Затем данный перечень передается 
Правительственной комиссии Российской Федерации по вопросам социально-
экономического развития Дальнего Востока. После подтверждения перечня 
территорий, с возможной корректировкой, выпускается распоряжение 
Правительства Российской Федерации об утверждении списка субъектов 
Российской Федерации, на которых должны быть созданы территории 
опережающего развития. 

Процедуру отбора ТОР можно условно разбить на три этапа. На первом 
этапе территории отбираются экспертами Министерства развития Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока. На втором – представляется 
перечень выбранных территорий на рассмотрение подкомиссией по вопросам 
создания ТОР. Третий этап – распоряжение правительства Российской 
Федерации о создании ТОР. 

Процедура отбора территорий опережающего развития начинается с 
рассмотрения поданных заявок. Перечень документов, которые прилагаются к 
заявке, необходимых для участия в отборе ТОР, приведен в Федеральном 
законе № 473 от 29.12.2014 «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации». Ниже в таблице 1 
представлен перечень необходимых документов.  

После рассмотрения заявок эксперты Министерства рассматривают 
территорию с точки зрения условий допуска к отбору. В отношении 
территорий, которые могут быть допущены к отбору, существуют некоторые 
условия: 

− подтвержденный объем заявленных инвестиций потенциальных 
инвесторов; 

− местоположение площадки от ближайших автомагистралей и 
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автомобильных дорог; 
− характеристика земельного участка. 

Таблица 1 
Документы к заявке для участия в отборе 

От субъекта РФ От инвестора 
Описание и ТЭО создания ТОР. 
 В том числе: 
-обоснование инвестиционного 
спроса на ТОР; 
-планируемая специализация и 
виды деятельности; 
-финансово-экономическое 
обоснование; 
-размеры площадки; 
-этапы создания ТОР; 
-перечень создаваемых 
объектов 
инфраструктуры в разрезе 
этапов с оценкой стоимости. 

Бизнес-планы резидентов 
Подтверждение финансовой 
состоятельности: 
-заключение, подтверждающее 
корректность расчетов бизнес-планов и 
финансовой модели; 
- подтверждение отсутствия у 
потенциального резидента 
задолженности перед бюджетами РФ; 
- отсутствие возбужденных дел о 
несостоятельности (банкротстве). 
Решение органов кредитных организаций 
или иных организаций о финансирование 
проекта 
Письменное обязательство инвестора о 
готовности подписания инвестиционного 
меморандума 

 
Используются следующие  критерии отбора территорий: 
 соотношение подтвержденных частных инвестиций к государственным 

вложениям в инфраструктуру; 
 соотношение суммы налоговых поступлений и взносов в 

государственные социальные фонды, которые поступят в результате 
реализации проекта в течение 10 лет, к величине государственных 
инвестиций по проекту; 

 соотношение ВРП, созданного резидентами в течение 10 лет 
существования ТОР к величине государственных инвестиций по 
проекту (пояснения). 

Второй этап процедуры отбора ТОР – это представление перечня 
территорий на рассмотрение подкомиссии. На данном этапе происходит 
рассмотрение ранжированного перечня территорий, после чего определяется 
территории, которые могут быть представлены к началу реализации. 

При ранжировании территорий, эксперты основываются на двух 
критериях: 

1) Отношение налоговых поступлений к бюджетным инвестициям (вес 
критерия = 40 %) 

2) Отношение частных инвестиций к бюджетным (вес критерия = 40 %) 
По итогу решения комиссии правительства Российской Федерации, 

одобрены для создания ТОР были только две территории – это ТОР 
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«Хабаровск», которые в последствие был переименован в ТОР «Амур», и ТОР 
«Комсомольск», далее переименованный в ТОР «Парус».  

Заключение и выводы. 
Рассмотрев методику отбора ТОР и этап ранжирования территорий, можно 

сделать вывод, что не все факторы при отборе территорий были учтены. 
Необходимо включить в методику еще один этап, который  не менее важен, чем 
уже разработанные на данный момент этапы. По нашему мнению, прежде чем 
принимать решение о создании ТОР, необходимо не только проверить 
проработанность планируемых к реализации проектов и наличие необходимых 
документов, но и определить спрос на продукцию, которая будет 
производиться, и на услуги, которые будут предоставляться на территории.  
Для решения данной проблемы необходим этап конъюнктурного анализа 
рынка, на котором, экспертами министерства будет определяться потребность в 
предполагаемой продукции или услугах, наличие конкурентов, возможность 
выхода на новые рынки. По нашему предложению этап следует проводить 
после осуществления расчетов по критериям. 

На наш взгляд, на данном этапе нельзя отказываться от 
дифференцирования льгот для иностранных и национальных инвесторов. 

Статья отправлена: 6.12.2015 г. 
© Бияк Л.Л.  
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы малого бизнеса, его 

преимущества, проблемы и направления развития. 
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Abstract. The work deals with small business, its advantages, challenges and 

development trends 
Keywords: small business, small company  
Вступление. 
Ориентация России на рыночные отношения привела к 

разгосударствлению собственности, приватизации и возникновению  
предприятий малого бизнеса. Малые предприятия обеспечивают население и 
предприятия необходимыми продуктами и услугами,  способствуют созданию 
рабочих мест, приносят доход в бюджет, им легче приспособиться в условиях 
нестабильной экономики.  
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Обзор литературы. 
Общие вопросы функционирования и развития малых предприятий 

рассмотрены в работах: Абалкина Л. И., Андреева И.М., Валигурского Д.И., 
Коровкина В.В., Масленникова М.В., Рубе B.А., Шапкина И.Н. и др. 

Однако вопросы развития малого бизнеса в регионах остаются открытыми. 
Основной текст. 
Согласно Российскому законодательству к субъектам малого бизнеса 

относятся предприятия с численностью от 16 до 100 сотрудников, с выручкой 
от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 
стоимость или балансовой стоимостью активов  за предшествующий 
календарный год не более 400 млн. рублей.  Субъекты предпринимательской 
деятельности с численностью до 15-ти человек считаются  микро-
предприятиями и их выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета 
налога на добавленную стоимость либо балансовая стоимость активов не 
должны превышать 60 млн. рублей. 

В настоящее время в Хабаровском крае насчитывается 26089  предприятий 
малого бизнеса, на оборот которых приходится в 2015 году  35 000 млн. руб.[1]. 
Динамика развития малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае за 2012 – 
2015 гг. приведена в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика развития малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае  

за 2012 – 2015 гг. 
Показатели Ед. изм. Годы 

2012 2013 2014 2015  
(за 9 мес.) 

Количество субъектов  малого и 
среднего предпринимательства 

ед. 54 652 54 887 59 224 59 224 

в том числе:      
- средние предприятия ед. 140 168 140 140 
- малые предприятия (включая микро) ед. 17 481 21 310 26 089 26 089 
- индивидуальные предприниматели ед. 37 031 33 409 32 995 32 995 
Оборот малых  предприятий    млн. руб. 179 406 193 190 140000 35 000 
Оборот средних  предприятий млн. руб. 47 007 62 214 50000 11 000 
Доля оборота  субъектов  малого и 
среднего предпринимательства   в 
общем обороте края 

% 35,4 32,7 32,5 30 

Налоговые поступления от  субъектов  
малого и среднего предпринимательства  
в бюджеты всех уровней 

млн. руб 14 178 15742 17691 3800 

в том числе в бюджет края млн. руб 10 744 11 280 12 362 3 000 
      

В малом бизнесе существует достаточно проблем, решение которых будет 
способствовать его развитию в России и на Дальнем Востоке в частности. К 
наиболее важной проблеме  относится то, что в стране до сих пор  
несовершенная  законодательная база: имеет место дублирования документов, 
некоторые документы просто не работают на местах;  предприятия могут 
обойти законы. 
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Нестабильность российских налогов, постоянная смена  видов налогов, 
ставок, налоговых льгот, порядка уплаты,  уточнение источников уплаты 
налогов и т.д. негативно сказываются на ведении бизнеса малых предприятий.  

Недостаточно проработана  система кредитования предприятий малого 
бизнеса. В  стране высокий уровень инфляции,  поэтому кредиты не могут 
выдаваться под низкий процент и в тоже время банки не хотят выдавать  
малому бизнесу средства для открытия своего дела или для поддержки 
существующего предприятия, так как большой риск не выплаты кредитов. 

Малые предприятия имеют трудности с площадями. Предприниматели 
вынуждены платить немалые средства за  аренду площадей и не всегда можно 
найти подходящее место для разворачивания бизнеса.  

На предприятиях малого бизнеса  кадровая политика не предусматривает в 
организационной структуре отдельной штатной единицы специалиста по 
кадрам, основной функцией которого было бы управление кадрами.  Причина - 
немногочисленный кадровый состав, а также режим строгой экономии.   

Также одной из проблем в управлении предприятиями малого бизнеса 
является то, что на предприятиях часто нет четкого функционального 
разделения между руководящим и производственным персоналом. Работникам 
малых предприятий приходится выполнять работу не свойственную профессии.  

Большой уровень безработицы позволяет руководителям нанимать 
работников за невысокую заработную плату и игнорировать уровень претензий 
со стороны работников, социальные льготы, обеспечение нормальными 
условиями труда. Все это вызывает межличностные конфликты, приводит к 
выражению личных антипатий руководителя к работникам и наоборот. 

Также одной из проблем является низкая платежеспособность населения и  
как следствие отсутствие спроса на товары  предприятий малого бизнеса. 

Поддержке и развитию малого бизнеса в Хабаровском крае содействует 
правительство края, при котором создана специальная структура,  
изображенная на рис. 1. 

В Правительстве края постоянно разрабатываются, актуализируются и 
реализуются программы развития и поддержки малого бизнеса, в которых 
заложены меры по развитию малого бизнеса, среди которых можно назвать: 

- расширение доступа к финансовым ресурсам как для действующих, так и 
стартующих предприятий малого бизнеса (микрозаймы, поручительства, 
гранты, субсидии);  

- развитие инфраструктуры поддержки и сервисного обслуживания малого 
бизнеса в крае (среди будущих объектов – сеть межмуниципальных 
территориальных фондов, краевой бизнес-инкубатор, центр развития 
сельскохозяйственной кооперации); 

- усиление поддержки производственно-инновационного малого бизнеса; 
- содействие развитию молодежного предпринимательства; 
- привлечение Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства в 

качестве основного «оператора» для финансовой поддержки малых 
предприятий; 

 - проведение ХIХ краевого конкурса «Предприниматель года». 
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Рис. 1. Структура поддержки малого бизнеса в Хабаровском крае. 
 
Реализация этих мер позволит: увеличить среднюю заработную плату 

работников занятых в малом бизнесе; повысить   уровень жизни населения в 
Хабаровском крае;  расширить ассортимент продукции;  увеличить число 
инновационных малых предприятий; увеличить налоговые поступления в 
бюджет; привлечь молодежь в эту сферу; увеличить численность занятых в 
экономике Хабаровского края. 

Заключение и выводы. 
Были рассмотрены  проблемы и направления развития малого бизнеса в 

Хабаровском крае. 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы влияния 
информационных технологий на экономическое развитие Хабаровского края. 
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Abstract. In this paper deals with the impact of information technology on 

economic development of the Khabarovsk Territory. 
Key words: information technology, the region's economy. 
Вступление. 
В современных условиях информационные технологии становятся одним 

из условий экономического развития региона. Так, 30 апреля 2015 был 
утвержден Муниципальный стандарт содействия инвестициям и развитию 
предпринимательской деятельности в муниципальных образованиях региона. 
Стандарт содержит 10 практик, направленных на оптимизацию деятельности 
местных властей по привлечению инвестиционных вливаний и формированию 
необходимых условий, чтобы осуществлять предпринимательскую и 
инвестиционную деятельность на муниципальном уровне. Количество 
внедренных положений Муниципального стандарта включено в перечень тех 
значений контрольных показателей, которые используются для оценивания 
качества управленческой деятельности местных властей по достижению задач, 
поставленных Президентом РФ и установленных приоритетных направлений 
развития края в две тысячи пятнадцатом году.  

Обзор литературы. 
Вопросы влияния информационных технологий на региональное развитие 

были рассмотрены в работах Зубарева А.Е., Колесовой В.Г., Колесова Н.А. и 
др.  Однако, они по-прежнему остаются в центре внимания органов 
исполнительной власти, научной общественности и  являются актуальными. 

Основной текст.  
В регионе имеется положительный опыт по организации работы внедрения 

лучших практических действий, которые определяются Национальным 
рейтингом состояния инвестиционного климата в субъектах нашей страны. 

В документах Правительства Хабаровского края нашли отражение: 
- утверждение целевых показателей по улучшению инвестиционного и 

делового климата в регуляторной среде, институциональной среде, 
инфраструктурное обеспечение бизнес-среды и в области поддержки 
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предпринимательства; были определены ответственные уровни власти;  
- утверждение Губернатором края состава рабочей группы по 

формированию «проектного офиса» региона по направлению улучшения 
бизнес-климата; 

- утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению и 
повышению уровней инвестиций и внедрению  лучших практических образцов 
деятельности Национального рейтинга в субъектах Российской Федерации; 
организация ежемесячного мониторинга по реализации мероприятий 
«дорожной карты»; 

- создание специализированных рабочих групп по отдельным 
направлениям Национального рейтинга для детальной проработки текущих 
возможностей организации предпринимательской деятельности в регионе и 
разработка мероприятий по их оптимизации;  

- информирование предпринимательского сообщества о деятельности 
Правительства края по улучшению условий ведения бизнеса с использованием 
СМИ. 

Так, Правительство Хабаровского края в распоряжении от 29.09.2015 № 
663-рп утвердило пакет документов по формированию рабочей группы по 
улучшению инвестиционного и делового климата Хабаровского края, которая 
оценила основные результаты реализации мероприятий «дорожной карты»: 

-   Осуществляется аудит разрешительных процедур. 
- В целях увеличения точек приема заявителей ведется работа по 

расширению сети МФЦ в крае, популяризации услуг МФЦ и обучению 
сотрудников. 

-  В целях повышения доступности услуги по подключению к электро-
сетям на базе филиала «Хабаровские электрические сети» ОАО «ДРСК» открыт 
Центр обслуживания потребителей; создан портал по работе с клиентами и 
Интернет-сервис «Личный кабинет», с возможностью подачи заявки на 
технологическое присоединение в электронном виде и последующим 
отслеживанием ее статуса; организована «Горячая линия» по вопросам 
предоставления консультаций о порядке и сроках технологического 
присоединения к электрическим сетям. 

-  Принят Закон Хабаровского края от 29.07.2015 № 109 «Об установлении 
случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство, на 
территории Хабаровского края». Это сократит сроки подключения к 
электросетям до 70 дней. 

-  В целях повышения качества предоставления услуги по лицензированию 
медицинской деятельности проводятся обучающие семинары с соискателями и 
лицензиатами медицинских организаций негосударственной системы 
здравоохранения. На сайте министерства здравоохранения края размещен 
информационный блок по лицензированию медицинской деятельности.  

- На сайте Правительства края создан информационный блок по 
лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок пассажиров более восьми человек. 

-  В целях совершенствования процедур по регистрации предприятий 
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выработаны предложения по внесению изменений в федеральное 
законодательство в части организации электронного межведомственного 
взаимодействия, осуществления процедуры с использованием электронных 
образов документов, отмены необходимости нотариального заверения 
заявления на регистрацию при получении услуги через МФЦ. 

- Проведена общественная экспертиза действующего регионального 
законодательства о поддержке инвесторов, в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. Осуществляется внесение изменений с учетом 
предложений предпринимателей. Внесен в Думу краевой закон «О развитии и 
поддержке МСП в крае».  

-  Модернизируется работа Совета по предпринимательству и улучшению 
инвестиционного климата Хабаровского края. Образованы комитеты по 
регулированию и взаимодействию с органами местного самоуправления. 

-  Осуществляются совместные выезды представителей краевых органов 
власти, банковских структур, краевых объектов инфраструктуры поддержки в 
муниципальные районы края с целью доведения информации о существующих 
видах поддержки предпринимательства в Хабаровском крае.  

- Осуществляется модернизация сайта «Малый и средний бизнес 
Хабаровского края» и Инвестиционного портала Хабаровского края. Создана 
мобильная версия сайта «Малый и средний бизнес Хабаровского края», 
разработана Инвестиционная карта Хабаровского края. 

Заключение и выводы. 
Был рассмотрен Министерством информационных технологий и связи 

края в 2015 году план мероприятий («дорожная карта») «Улучшение 
инвестиционного и делового климата Хабаровского края», проводится работа 
по содействию операторам связи в рамках расширения предоставления услуг 
проводной и (или) сотовой связи, доступа в Интернет, в т.ч. широкополосного 
доступа, а также по распространению информации о проводимых 
мероприятиях по развитию телекоммуникационных услуг связи на территории 
края. Так, в 2015 году министерством информационных технологий и связи 
взят на сопровождение инвестиционный проект сотового оператора ПАО 
"Мобильные ТелеСистемы" по строительству волоконно-оптической линии 
связи п. Селихино Комсомольского района – рп. Заветы Ильича Советско-
Гаванского района, и эта работа будет продолжена в 2016 году.  

Были получены результаты по итогам проведенных мероприятий по 
повышению информированности бизнес-сообщества посредством 
использования IT-технологий, специализированных порталов органов власти, 
организации профильных передач в средствах массовой информации. В рамках 
мероприятия по проведению публичного аудита разрешительных процедур 
планируется создание цикла телепередач в формате «контрольная закупка» 
существующей практики прохождения административных процедур, 
необходимых для осуществления инвестиционной и предпринимательской 
деятельности на территории Хабаровского края.  
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Аннотация. В работе рассматривается некоторые аспекты влияния, как 
университетов, так и науки, а также государственной политики в  области 
развития кооперации университетов и бизнеса, на развитие инновационной 
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Abstract. In this paper we describe some aspects of the impact of the state policy 

of development cooperation between universities and business, and also an influence 
universities and science in the development of innovative economy in China. 
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Вступление. 
В последние 30 лет, правительствами многих западных стран принята 

политика инновационно-ориентированной науки с акцентом на содействие 
связи университетов и промышленности. 

Для обеспечения устойчивого развития в будущеv, Китай сместил 
экономический приоритет от трудоемких производств в капиталоемкие и 
технологически интенсивное производство [3]. Страна привлекала инвестиции 
в науку и технологии, и приняла меры мер по строительству инновационной 
системы с высокой производительностью [4]. 

Вышеуказанные экономические изменения в основном рассматривали два 
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типы требований: развитие человеческих ресурсов и участие высшего 
образования в экономическом развитии [9]. Уже с 1950 годов Китайское 
правительство выступает с нужно-ориентированной политикой в области 
науки, поощряя университеты участвовать в работах по улучшению 
промышленного потенциала. С началом экономических реформ и вступления в 
ВТО, Китай все чаще участвует в международной конкуренции среди 
государственных университетов и научно-исследовательских институтов, с 
целью проведения передовых исследований и эффективной передачи знаний 
китайской промышленности в целях повышения ее конкурентоспособности. 

Основной текст. 
При разработке инновационных систем встает острый вопрос тесного 

сотрудничества между университетами и предприятиями . Наряду с этим, 
возникает проблема , с которой сталкиваются в Китае слабые связи между 
двумя секторами, в частности, в области передачи технологии [7], также  
неадекватное применение прав интеллектуальной собственности, в Китае и 
недостатки в договорном праве [2]. 

Большинство университетов имеют относительно слабую склонность к 
непосредственному участию в экономической деятельности. Между тем, 
предприятия как правило, только требуют несколько услуг от университетов, и 
большинство из них только участвуют в краткосрочной перспективе 
сотрудничества с университетами, чтобы решить некоторые технологические 
проблемы, которые возникают в процессе производства. В результате 
существует недостаток доверия и мотивации между университетами и 
промышленностью для разработки эффективной и отношения взаимовыгодного 
сотрудничества в Китае [8]. 

Независимо от перечисленных сложностей  в 1992 году правительство 
начало проект по содействию сотрудничества  между предприятиями, 
университетами и исследовательскими институтами. Взаимосвязь 
университетов и бизнеса (промышленности) в первую очередь основывалась на 
необходимости использования людских ресурсов.  

Для удовлетворения спроса на специалистов c высшим образованием 
правительство развернуло кампанию по повышению качества высшего 
образования и модернизации программ обучения. Особое внимание было 
уделено развитию послевузовского образования и в сфере научных 
исследований, куда были вложены в последние годы большие средства: за 
период c 1978 г. до 2004 г, они выросли в 22 раза — c 660 млн, до 14,6 млрд. 
долл. По данным министерства образования Китая в 2004 г. 330 тыс. китайских 
студентов выразили желание продолжить высшее образование, что на 20% 
превысило показатель 2003 г. [10]. 

Проводимые реформы образования в Китае и усиленные меры 
правительства по повышению качества образовательных услуг создали базу для 
создания инновационной среды и дальнейшего развития взаимодействия 
промышленности и университетов. К 2004 г., вузы финансировались на 47% за 
счет бюджета центрального правительства; 30% поступали от взимания платы 
за обучение, a остальные средства (23%) - от компаний, отдельных 
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бизнесменов, y которых благодаря значительному экономическому росту в 
стране появились ресурсы для таких инвестиций [5].  

Еще одним фактором, тесно связанным с усилением китайской науки 
является возвращение зарубежных ученых. Быстрое и устойчивое 
экономическое развитие Китая побудило большее число зарубежных ученых 
вернуться [8]. В целях поощрения зарубежных китайских ученых, чтобы 
присоединиться к строительству китайской экономики, основанной на знаниях, 
китайские власти на различных уровнях разработали политику, благоприятную 
для возвращения эмигрантов. В результате, 81% членов Академии наук Китая и 
54% из них, из Китайской инженерной академии,  вернулись из-за рубежа. Эти 
возвращенные за рубежом ученые играют важную роль в экономическом и 
научном развитии Китая. 

Помимо активного развития инновационной среды на территории 
университетов, для Китая также характерной чертой стало развитие 
высокотехнологичных кластеров, специальных экономических зон, свободных 
зон экономического и технического развития в Китае, где демонстрируются 
связи между наукой, университетами и бизнесом. На высокотехнологичные 
кластеры Китая приходится около 3,5% ВВП страны [11], что, естественно, не 
может не отразиться благоприятно на экономике всей КНР. Одним из примеров 
таких образований является Пекинская экспериментальная зона развития 
высоких технологий - Пекинский технопарк (Чжунгуаньцунь). На территории 
парка общей площадью свыше 100 км2 расположено около 50 высших учебных 
заведений, 130 научно-исследовательских институтов и лабораторий, в которых 
занято более 100 тыс. человек. [1].  

Заключение и выводы.   
Таким образом, эти данные показывают, что Китай имеет огромные 

человеческие ресурсы в области науки и технологии с растущим 
финансированием и надлежащим руководством научной политики. В связи с 
этим, можно ожидать увеличение импульса Китая в усилении кооперации 
академической среды и предпринимательского сектора, в новых научных 
разработках, в распространении научных результатах в мировой экономической 
системе. 

 
Литература: 
1. Brennan, J.; King, R., Lebeau, Y. The Role of Universities in the 

Transformation of Societies, -2003. 
2. Kroll, H., Liefner, I. Spin-off enterprises as a means of technology 

commercialisation in a transforming economy: Evidence from three universities in 
China // Technovation, 28: 298–313.-2008. 

3. OECD Review of Innovation Policy: China (Synthesis Report). OECD: 
Paris.-2007 

4. The State Council of China. National Medium- and LongTerm Program for 
Science and Technology Development (2006–2020).-2006. 

5. Universities, Innovation,  and the  Competitiveness  of Local Economies A 
Summary Report from the  Local Innovation Systems Project – Phase I, Richard K. 

Научный взгляд в будущее 114 



 Том 5. Выпуск 1(1)                                                                                                                                           Экономика                          

Lester Industrial Performance Center Massachusetts Institute of Technology  13 
December 2005 

6. Wang, H., Li, Y. A Diagnosis of China’s Technological Innovation System, 
Tech Monitor, 2013/AprJun: 30–5.-2013. 

7. Wang, J. C. In search of innovativeness: The case of Zhong’guancun. In: 
Malecki, E. J. and Oinas, P. (eds) Making Connections: Technological Learning and 
Regional Economic Change, 1999, pp. 205–30.  

8. Wang, X. ‘Demands and expectations of transitional enterpises of higher 
education institutions in the process of technological innovation: The industry 
perspective. In: Cai, Y. and Kivisto¨, J. (eds) Higher Education Reforms in Finland 
and China: Experiences and Challenges in PostMassification Era, pp. 133–45. -2011. 

9. Yuzhuo Cai, Cui Liu. The roles of universities in fostering knowledge-
intensive clusters in Chinese regional innovation systems // Science and Public Policy 
(2014) pp. 1–15 

10. Лавров А. А, Особенности функционирования высокотехнологичных 
кластеров в Китае и Японии // Вестник Томского государственного 
университета.- Томск, 2009.- № 329. 

11. Силиконовые (кремниевые) долины в странах мира. Справка, 
РиаНовости, Экономика. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://ria.ru/economy/20100322/215804007.html [доступ 22.03.2015] 

Научный руководитель: к.э.н., доц. Мурашова Е.В. 
Статья отправлена: 04.12.2015г. 

© Евтушок М.В., Мурашова Е.В. 
 
ЦИТ: n116-248 
УДК 005.94:378 

Чапліна А.С. 
УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ДННУ «Академія фінансового управління»  
Київ, О. Гончара 46/48, 01034 

Chaplina A.S. 
KNOWLEDGE MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION SYSTEM  

State educational and scientific institution "Academy of Financial Management" 
Kyiv, O. Honchara 46/48, 01034 

 
Анотація. У статті розглянуто категорію «управління знаннями» та його 

компоненти як інноваційний підхід, який необхідно повноцінно впроваджувати 
та використовувати в системі вищої освіти задля забезпечення підвищення 
ефективності діяльності вищих навчальних закладів. Виділено основні завдання 
системи управління знаннями. Дано визначення поняття «технологія 
навчання», як системного методу створення, застосування й визначення всього 
процесу навчання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів 
та їх взаємодії. Виділено важливість інформації та вироблені на її основі 
знання для сучасних вищих навчальних закладів. Дано визначення поняття 
«управління інтелектуальним капіталом». 
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Ключові слова: вища освіта, управління знаннями, економіка знань,  
технології навчання. 

Abstract. In the article was described the category of "knowledge management" 
and its components as an innovative approach that is necessary to fully implement 
and use in higher education to ensure the efficiency of higher education. The main 
tasks of knowledge management system are dedicated. The definition of "technology 
learning" is given as a systematic method of creation, application and determining of 
the whole process of teaching and learning with the technical and human resources 
and their interaction. The importance of information and made on the basis 
knowledge for higher education institution is dedicated. The definition of the term 
"intellectual capital management" is given. 

Key words: higher education, knowledge management, knowledge economy, 
educational technologies. 

Вступ 
Науковий прогрес створює значний вплив на сферу освіти, яка зазнає 

глибоких трансформацій. У зв’язку з цим постають нові завдання управління 
навчальним процесом, набувають поширення нові методи і підходи. Окремий 
комплекс проблем стосується впровадження інформаційних засобів та 
технологій, що ґрунтуються на знаннях, найбільш доцільного способу їх 
інтеграції у середовище та підвищення ефективності навчальної діяльності у 
ньому.  

В економічній науці і практичній діяльності широко використовується 
термін «нова економіка», тобто економіка, заснована на знаннях. Результати 
інтелектуальної діяльності, знання, досвід в умовах «економіки знань» 
набувають особливого значення, вони являють собою інтелектуальний запас, 
інтелектуальні ресурси як країни в цілому, так і окремого підприємства, і є 
одним з головних джерел їх розвитку.  

Огляд літератури 
Аналіз опублікованих наукових робіт свідчить про те, що проблема 

управління знаннями недостатньо відображена в наукових працях з 
менеджменту. Переважно їх основу складають праці в області теорії 
інформаційної економіки, управління знаннями в «економіці знань», теорії 
менеджменту і організації. 

Дослідженню інформаційної економіки та «економіки знань» присвячені 
роботи таких зарубіжних і вітчизняних авторів, серед яких: В. Л. Іноземцев, 
К. К. Колін, Т. Є. Кочергіна, P. M. Нижегородцев, Т. П. Миколаєва,  
П. В. Сороколетов, Е. Тоффлер та ін. Серед дослідників, які зробили істотний 
внесок у розвиток теорії управління знаннями, відзначимо таких вчених, як:  
С. Бобришев, У. Букович, Т. А. Гаврилова, П. Друкер, Т. Ю. Іванова,  
Б. З. Мільнер. 

Основний текст  
Ускладнення структури економіки потребує більш розгалуженої структури 

освіти, змін технологій використання знань. Інноваційна діяльність, яка відіграє 
значну роль в становленні інформаційного суспільства, можлива тільки тоді, 
коли люди з освітою володіють особливими знаннями про особливі способи 
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використання цих знань. За таких умов система освіти повинна бути 
адекватною рівню економічного розвитку. 

Модернізація освіти стає джерелом перетворювальної енергії в усіх сферах 
суспільства. Скільки існує навчальний процес, стільки існують і технології в 
одержанні знань. Технологія навчання - системний метод створення, 
застосування й визначення всього процесу навчання і засвоєння знань з 
урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, що ставлять своїм 
завданням оптимізацію форм освіти. Поняття «технології у навчанні» виникло 
давно й стосується на сучасному етапі розвитку освіти всіх дисциплін у школі й 
вищих навчальних закладах. 

Технології навчання: 
1.    Сучасні: технологія прямого викладання; технологія кооперативного 

навчання; технологія проблемного навчання. 
2. Інноваційні: технологія особистісно-зорієнтованого навчання; 

технологія розвиваючого навчання; технологія інтерактивного навчання; 
технологія розвитку критичного мислення; інформаційні технологи навчання; 
технологія модульного навчання. [2] 

Інформація та вироблені на її основі знання набувають важливого значення 
для сучасних навчальних закладів, оскільки дозволяють досить швидко і 
адекватно реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища вищого 
навчального закладу. Знання мають ряд властивостей, ефективне використання 
яких здатне принести економічну корисність. 

Основним завданням управління знаннями в системі освіти є використання 
інтелектуального капіталу. Інтелектуальні активи розглядаються сьогодні як 
основний стратегічний ресурс розвитку. Найважливішим завданням 
менеджменту всіх рівнів є створення механізму накопичення й ефективного 
використання цих інтелектуальних активів. 

Управління інтелектуальним капіталом – це забезпечення стійкого і 
безперервного розвитку ВНЗ, оскільки інтелектуальний капітал представляє 
собою основу майбутнього росту. Завданням сьогодення є підготовка фахівців, 
здатних і бажаючих створювати й сприймати зміни та інноваційні введення. 
Конкурентоспроможність національної системи в цілому визначається 
здатністю доносити до студентів сучасні знання та формувати 
висококваліфікованих фахівців і адаптувати їх до мінливих вимог ринку. Вдале 
управління знаннями (інтелектуальним капіталом) дозволить сформувати 
довгострокову стратегію організації в постійно змінюваних потребах ринку 
освітніх послуг і може використовуватись як інструмент оцінки темпів 
розвитку сучасного ВНЗ. [2] 

Зважаючи на значимість знань як ресурсу, що дозволяє отримати 
конкурентну перевагу, виникає проблема управління знаннями, адже лиш 
керовані знання можуть забезпечити позитивний результат для підвищення 
інтелектуального та інформаційного капіталу і, зрештою, фінансового 
результату діяльності. Позитивний ефект від управління знаннями повинен 
поширюватися на всі рівні управління організацією, що вимагає ретельного 
вивчення комплексу організаційних знань, визначення основних інструментів 
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роботи зі знаннями, розробки механізмів реалізації процесу управління 
знаннями у вищому навчальному закладі. 

Роботи вчених Б. З. Мільнера, М. Маринічевої присвячені розробці 
управління знаннями персоналу як складного процесу, спрямованого на пошук 
ефективного вирішення завдань організації в змінюваному ринковому 
середовищі. [5] 

Набуло поширення означення, що характеризує управління знаннями як 
системну технологію, що забезпечує процеси зберігання, виявлення, 
колективного використання та створення знань в процесі навчання або 
професійної діяльності. [7] 

Все більш відчутним стає усвідомлення того, що процеси обробки 
інформації у формі знань виходять на перший план при розгляді навчального 
середовища як єдиної системи. Ці тенденції знаходять виявлення у формуванні 
та поширенні такого інноваційного напрямку, як управління знаннями, що все 
більш широко застосовується у сфері освіти у зв’язку з розвитком підходів 
відкритого та дистанційного навчання. [1; 4] 

На наш час комп’ютерно-орієнтовані системи управління знаннями є 
важливою складовою відкритої та дистанційної освіти, актуальним напрямком 
розробки електронного підручника, перспективною технологією навчання 
предметів шкільного циклу, використовуються у сфері вищої освіти [3].  

Засоби та підходи до моделювання знання, розроблені в галузі штучного 
інтелекту, знаходять нові шляхи застосування у зв’язку з розвитком таких 
перспективних технологій, як: розподілені бази знань; репозиторії даних і знань 
колективного користування; мультиагентні технології, що дають можливість 
колективного розв’язання задач у середовищі багатьох користувачів, які 
спілкуються між собою в процесі обміну знаннями та взаємодії з програмними 
агентами для підтримки багатьох інтелектуальних функцій.  

У зв’язку з розвитком сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 
засоби управління знаннями починають відігравати все більш помітну роль у 
формуванні освітнього середовища. Проте, можливості застосування у навчанні 
засобів, що ґрунтуються на знаннях, не реалізовано в повній мірі. Відзначається  
недостатній розвиток цього напрямку в Україні у порівнянні з досвідом 
зарубіжних країн [3]. 

Успішна адаптація комп’ютерно-орієнтованого засобу у середовище і 
керування його роботою залежить від того, як спроектовані процеси діяльності, 
що виникають при цьому. На що ці процеси повинні бути направлені, чого 
планується досягти. Можливо, треба якимось чином їх змінити, або їх 
контролювати, або їх автоматизувати, або їх стимулювати тощо. Тобто треба 
виявити, які процеси навчальної діяльності будуть відбуватися у середовищі із 
запровадженням того чи іншого засобу, яку ці процеси матимуть структуру. [6] 

Висновки 
Отже, було визначено, що інформація і знання відіграють величезну роль у 

процесі виробництва і реалізації виробленої продукції на сучасному етапі 
розвитку суспільства та його економічної складової. Найважливішим 
результатом такого інтелектуального виробництва слід вважати вдосконалення 
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інтелектуального капіталу будь-якої організації. 
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оплати праці. Визначено основні правила розрахунку заробітної плати та її 
оподаткування. Запропоновано заходи щодо удосконалення організації обліку 
заробітної плати на підприємствах.  

Ключові слова: оплата праці, нарахування заробітної плати, податок з 
доходів фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, військовий збір, соціальні 
гарантії, форми оплати праці. 

Abstract. In the article the basic problems of accounting wages, the theoretical 
and methodological issues in accounting wage. The basic rules for payroll and its 
taxation. Some measures to improve the organization payroll in enterprises. 

Key words: wages payroll tax, personal income, single social tax, military duty, 
social guarantees, forms of remuneration. 

Вступ. У сучасних умовах система оплати праці має для підприємства 
велике соціально-економічне значення. Для забезпечення її гнучкості на 
підприємстві доцільно застосовувати стратегічний підхід, що полягає в 
розробці стратегії формування системи оплати праці і забезпечує отримання 
доданої вартості від інвестицій в оплату праці. Це дозволить підприємству 
сформувати висококваліфікований і мотивований трудовий колектив і, як 
наслідок, отримати конкурентні переваги [4]. 

Заробітна плата була, є і буде важливим якісним показником економічного 
господарювання, тому дослідження питань обліку зарплати призводить до 
запобігання негативних наслідків прискореного зростання безробіття, 
руйнування мотивів і стимулів до праці.  

Огляд літератури. Теоретичні та методичні аспекти проблеми обліку 
заробітної плати розглядають науковці, зокрема: Гапоненко Н.Л.,  
Гордієнко Є.С., Демченко Т.М., Коблянська О.І., Кантаєва О.В.,  
Потриваєва Н.В., Сирцева С.В. Дослідження вказаних авторів охоплюють 
значний спектр питань з оплати праці. Проте, постійні зміни у законодавстві, 
стрімкий розвиток економіки вимагає нових підходів до покращення організації 
обліку нарахування заробітної плати і утримання з неї та потребує більш 
детального обґрунтування сутності заробітної плати у сучасних умовах 
господарювання. 

Постановка завдання Метою дослідження є: виявлення основних 
проблем обліку заробітної плати та організації розрахунків за виплатами з 
працівниками, а також розробка пропозицій щодо їх удосконалення. Облік 
оплати праці і розрахунків з робітниками – одна з найбільш трудомістких і 
відповідальних ділянок бухгалтерського обліку. Отже, дослідження облікового 
і аналітичного характеру, які б висвітлювали методику формування показників 
праці та заробітної плати є актуальними.  

Виклад основного матеріалу. Заробітна плата – це винагорода, 
обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник 
або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу 
Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, 
професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та 
господарської діяльності підприємства [1].  

Визначимо структуру заробітної плати та її види: 
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- основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу згідно із 
встановленими нормами праці. Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок 
(окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для 
службовців; 

- додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені 
норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона 
включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені 
чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і 
функцій; 

- інші компенсаційні та заохочувальні виплати – це виплати у формі 
винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами та 
положеннями, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не 
передбачені актами діючого законодавства, або які проводяться понад норми. 

Крім видів заробітної плати також виокремлюють форми і системи оплати 
праці – це перелік певних понять і правил, за допомогою яких встановлюється 
залежність оплати праці від фактичних результатів праці. Виділяють дві 
основні форми оплати праці: погодинна – це оплата праці за відпрацьований 
час (тобто кількість праці визначається відпрацьованим часом); відрядна – це 
оплата праці за кількість виготовленої продукції, виконаних робіт [4]. 

Згідно Податкового кодексу України до складу видатків платника податків 
включаються видатки на оплату праці фізичних осіб, що мають трудові 
відносини з таким платником податку, які включають нараховані витрати на 
оплату основної та додаткової заробітної плати та інших видів заохочень та 
виплат, у вигляді премій, заохочень, відшкодування вартості товарів, робіт, 
послуг, витрати на оплату авторського винагородження та за виконання робіт, 
послуг згідно із договором, а також будь-яка інша оплата у грошовій або 
натуральній формі згідно із колективним договором [5].  

Нараховані доходи у виді заробітної плати обліковуються по кредиту 
рахунка 661 «Розрахунки із заробітної плати». Такі доходи для працівника і 
витрати для роботодавця підлягають оподаткуванню. 

Податки та платежі, об’єктом оподаткування якими є заробітна плата на 
нашу думку можна поділити на дві категорії: одні – нараховуюся на фонд 
оплати праці - сплачує підприємство за рахунок власних коштів, інші – 
утримуються з заробітної плати працівників, а підприємство виступає 
податковим агентом перераховуючи їх до бюджету. Алгоритм обов’язкових 
утримань із заробітної плати наступний: із нарахованої заробітної плати 
утримуємо Єдиний соціальний внесок (далі – ЄСВ). Далі суму нарахованої 
заробітної плати зменшуємо на суму ЄСВ і нараховуємо податок з доходів 
фізичних осіб. Також обов’язковому утриманню підлягає військовий збір [3]. 

ЄСВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 
консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється в обов’язковому 
порядку та на регулярній основі [2]. 

Встановлено два види ставок ЄСВ: 
1. ЄСВ, який утримується роботодавцями із сум доходу – 3,6% (з 

лікарняних 2%), платником виступає працівник, якому нараховано заробітну 
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плату, а роботодавець виступає податковим агентом з утримання і 
перерахування до бюджету вказаної суми ЄСВ. 

2. ЄСВ, який нараховується на фонд оплати праці. При цьому фонд оплати 
праці становить всю сукупність виплат зарплатного характеру, таких як: 
зарплата, компенсації, заохочувальні виплати та інше. Для підприємств ставки 
ЄСВ диференційовані залежно від класу професійного ризику виду діяльності: 
від 36,3 до 49,7%. Для підприємств, в яких працюють інваліди ставка 
нарахування ЄСВ становить - 8,41%. Сума допомоги по тимчасовій 
непрацездатності та оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за 
рахунок коштів роботодавця становить - 33,2% [2]. 

Тобто базою утримання ЄСВ для робітника є нарахована заробітна плата, а 
базою нарахування ЄСВ для підприємства є загальний фонд оплати праці всіх 
працівників. 

Крім того, Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [2] встановив такі два 
поняття:  

а) максимальна величина бази нарахування ЄСВ – дорівнює 17 розмірам 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб; б) мінімальний страховий 
внесок – сума ЄСВ, що визначається розрахунково як множення мінімального 
розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений на місяць, за який 
нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця. 

Облік ЄСВ здійснюється на субрахунку 651 «За розрахунками із 
загальнообов’язкового державного соціального страхування». За кредитом 
субрахунку відображаються нараховані зобов’язання за страхуванням, а також 
одержані від органів страхування кошти, за дебетом – погашення 
заборгованості. Нині ЄСВ сплачується на рахунки місцевих податкових 
інспекцій, з подальшим розподілом між фондами соціального страхування. 

Податок на доходи фізичних осіб – загальнодержавний податок, що 
стягується з доходів фізичних осіб (громадян – резидентів) і не резидентів, які 
отримують доходи з джерел їх походження в Україні. Основні положення, що 
визначають порядок оподаткування ПДФО, встановлені Податковим кодексом 
[5]. При визначенні бази оподаткування ПДФО дохід у вигляді заробітної плати 
зменшується на суму ЄСВ у частині утримань та на суму податкової соціальної 
пільги за її наявності. Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, 
нарахованого на користь платника податку як заробітна плата (інші прирівняні 
до неї відповідно до законодавства виплати), якщо його розмір не перевищує 
суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для 
працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 
та округленого до найближчих 10 грн. [5]. На сьогодні податкова соціальна 
пільга застосовується до бази оподаткування ПДФО, яка менша за 1710 грн. 
Необхідно зауважити, що в Податковому кодексі наведено різні розміри 
податкової соціальної пільги для окремих категорій громадян. 

Ставка ПДФО щодо доходів у формі заробітної плати становить 15% бази 
оподаткування. У разі, якщо загальна сума доходів, отриманих платником 
податку у звітному місяці, перевищує розмір у 17 мінімальних заробітних плат, 
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встановлених на 1 січня звітного року, ставка податку складає 20% суми 
перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15% [5]. 

Облік ПДФО здійснюється на субрахунку 641 «Розрахунки за податками». 
За кредитом субрахунку відображаються нараховані платежі до бюджету, за 
дебетом – належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання 
тощо.  

З 3 серпня 2014 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів» [5], яким, 
зокрема, встановлено новий податок - військовий збір. Ставка військового 
збору становить 1,5% від об’єкта оподаткування. Об’єктом оподаткування 
військовим збором є: доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних 
та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються 
(виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за 
цивільно-правовими договорами, тощо. 

Ми вважаємо, що військовий збір варто обліковувати на субрахунку 642 
«Розрахунки за обов’язковими платежами», оскільки окремого рахунка для 
відображення військового збору в Плані рахунків не передбачено.  

Також із заробітної плати працівників можуть здійснюватися інші 
утримання, а саме: за виконавчими листами; профспілкові внески; неповернуті 
підзвітні суми; відшкодування завданих збитків у результаті нестач, втрат від 
псування цінностей, втрат від браку продукції; вартість виданих у рахунок 
оплати праці продукції, наданих послуг; інші утримання згідно із заявами 
працівників. Після нарахування заробітної плати та проведення всіх 
обов’язкових та додаткових утримань залишок видається робітнику готівкою з 
каси або шляхом перерахування коштів на банківську картку працівника.  

Інформаційне забезпечення операцій з оплати праці відображається у 
складі статистичної, фінансової та податкової звітності. 

Висновки. Розгляд нормативних положень, що регулюють питання обліку 
та оподаткування оплати праці, дозволяє зробити висновок, що положення з 
організації обліку праці та методика розрахунку заробітної плати 
сформульовані досить чітко. Серед шляхів вдосконалення системи оплати та 
стимулювання праці варто визначити: забезпечення зв’язку заробітної плати з 
виробничими результатами; підвищення значимості премій, доплат і надбавок у 
структурі фонду оплати праці; зростання реальних доходів населення; 
вдосконалення соціального пакету тощо. Вирішення поставлених питань 
сприятиме не лише покращенню основних показників діяльності підприємств, 
зростанню продуктивності праці та рентабельності виробництва, але і 
зниженню рівня плинності кадрів, підвищенню рівня життя і добробуту 
населення. 
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Анотація. У статті наведено розкриття змісту поняття «нематеріальні 
активи» за вимогами ДСТУ 3966:2009 щодо формулювання визначень. 
Проаналізовано визначення «нематеріальні активи» за допомогою методики 
налагодження та тестування стратегічних припущень (Strategic assumption 
surfacing and testing). Наведено трактування нематеріальних активів як 
об'єкту бухгалтерського обліку та звітності вітчизняними та зарубіжними 
вченими. Сформульовано власне визначення поняття нематеріальні активи як 
обліково-аналітичної категорії. 

Ключові слова: нематеріальні активи, правила, SAST, обліково-аналітична 
інформація. 

Annotation. The article deals with the foundations of defining intangible assets 
according to the DSTU 3966:2009 standard in relation to creation of definitions. The 
definition “intangible assets” using the methodic of strategic assumption surfacing 
and testing is analyzed. Interpretation of intangible assets as object of accounting 
and financial reporting by domestic and foreign scientists is represented. Own 
definition of intangible assets as accounting and analytical designation is stated. 

Key words: intangible assets, rules, SAST, accounting and analytical 
information. 

Вступ. Впровадження МСФЗ створює умови, за яких зміст обліково-
аналітичної діяльності значно ускладнюється. «.. возникает потребность в 
решении целого комплекса вопросов методологического характера. К ним, в 
частности, относятся методология и организация формирования и раскрытия 
учетно-аналитической информации…[1]». Як зазначає Голубнича Г.П. «... 
изучение опыта применения МСФО в других странах дает возможность 
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установить различия между понятиями «принцип» и «правило». Однозначным 
есть утверждение, что МСБУ базируются на правилах, а МСФО – на 
принципах. И это принципы и правила формирования и раскрытия учетно-
аналитической информации в финансовой отчетности. Правила детализируют, 
раскрывают механизм действия принципов в конкретных условиях 
осуществления хозяйственной (экономической) деятельности. Понятие 
«правило» помогает раскрыть и содержание функций бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности. Вопрос состоит в том, каких именно из них дают 
возможность это сделать. [1]»  

Огляд літератури. Критичний огляд наукової літератури показав, що 
серед науковців немає єдиного підходу до трактування змісту економічної 
категорії «нематеріальні активи». Вагомий внесок у дослідження сутності 
нематеріальних активів зробили науковці Б.Лев [4], Л. Едвінсон [3], Р., В.Д. 
Базилевич [9], Н.М. Бразілій [11], Г.П. Голубнича [1; 14] Проте потребує 
подальшого удосконалення питання поняття нематеріальні активи з 
дотриманням вимог державного стандарту.  

Виклад основного тексту. При формулюванні власного визначення 
«нематеріальні активи» відповідно до державного стандарту [2], який 
регламентує вимоги до визначення понять, необхідно дотримуватись таких 
вимог: А – сумірність – визначення повинно бути сумірне з поняттям, тобто 
ознаки, які містяться у визначенні, формуючи його зміст, мають належати всім 
видовим поняттям, що становлять його обсяг; Б – наявність лише суттєвих 
ознак – визначення повинно містити лише суттєві для даної предметної галузі 
ознаки поняття, які дають змогу не лише чітко відмежувати певне поняття від 
суміжних, але й відобразити його спільність з іншими поняттями системи; В – 
системність – визначення повинно бути системним, тобто відображати місце 
поняття в системі понять  редметної галузі; Г – нездатність спричинювати 
хибне коло – поняття не можна визначати через інше поняття, яке, у свою 
чергу, визначено через перше; Д – відсутність тавтології – тавтологічним 
вважають таке визначення, в якому повторено те саме, що зафіксовано вже в 
самому терміні; Е – відсутність заперечувальних ознак незаперечувального 
поняття – визначення незаперечувального поняття не можна подавати в 
заперечувальній формі; Є – однозначність – поняття, що їх використовують у 
визначенні, повинні бути зазначені термінами, що добре відомі або однозначно 
витлумачені в певній системі понять; Ж – несуперечливість визначенням 
понять інших стандартів –формулюючи визначення, треба перевірити, чи вжито 
терміни, які в нього входять, у тому самому значенні, в якому їх зафіксовано в 
інших стандартах на терміни та визначення понять; З – раціональна 
(оптимальна) стислість – визначення поняття повинно бути раціонально 
коротким і складатися з одного речення; И – возначеність поняття – всі поняття 
даної предметної галузі повинні бути достатньо визначені, тобто кожне 
визначення повинно містити всі необхідні для потреб даної предметної галузі 
ознаки поняття; І – мовна правильність визначення – визначення повинно 
відповідати правилам та нормам наукового стилю української мови. 

Для оцінювання визначень поняття за наведеною вище системою вимог ми 
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будемо користуватися наступною шкалою: оцінка « 3» – визначення поняття 
повною мірою задовольняє вимогу; оцінка « 2 » – визначення поняття великою 
мірою задовольняє вимогу; оцінка « 1 » – визначення поняття малою мірою 
задовольняє вимогу; оцінка « 0 » – визначення поняття не задовольняє вимогу 
(табл. 2). 

Таблиця 3  
Оцінки визначень відповідно до системи критеріїв 

Визначення 
№ 

Критерії 
А Б В Г Д Е Є Ж З И І 

1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 0 1 0 1 3 3 2 3 3 1 3 
3 0 1 0 1 1 3 3 3 3 3 3 
4 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 
7 1 0 0 1 3 3 2 3 3 1 3 
8 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
10 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Джерело: [Розроблено автором] 
 
Отже, бачимо, що дані визначення не повною мірою відповідають вимогам 

державного стандарту. Для визначення поняття можна заспосувати методику 
налагодження та тестування стратегічних припущень (SAST – Strategic 
assumption surfacing and testing). 

І. Визначаємо часткові припущення у визначеннях поняття нематеріальний 
актив вітчизняними та зарубіжними вченими: 

1. Ідентифікований немонетарний актив (1.1), який не має фізичної 
субстанції (1.2), утримуваний для використанні в виробництві продукції або 
наданні послуг (1.3), для сдачі в оренду (1.4) або для адміністративних цілей 
(1.5) [3]. 

2. Нефізичні джерела вартості (2.1), створені іноваціями (2.2) або 
відкриттями (2.3) [4]. 

3. Нематеріальні джерела створення вартості компанії (3.1), засновані на 
здібностях працівників (3.2) та організаційних ресурсах (3.3) [5]. 

4. Активи (4.1), які не мають матеріальної форми (4.2), придбані в 
результаті минулих подій (4.3), які можна достовірно оцінити (4.4) та від 
використання яких очікуються майбутні економічні вигоди (4.5) [6]. 

5. Активи (5.1), які виникають в результаті минулих подій (5.2), які мають 
три головні ознаки: не мають фізичної форми (5.3), здатні приносити майбутні 
економічні вигоди (5.4), захищені юридично (5.5) [7]. 

6. Категорія (6.1), яка виникає внаслідок володіння правами (6.2) на 
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об’єкти інтелектуальної власності або на обмежені ресурси (6.3) та їх 
використання в господарській діяльності (6.4) з отриманням доходу (6.5) [8]. 

7. Затрати установи (7.1) на заходи, що не створюють матеріальних 
об’єктів (7.2), але тривалий час повинні приносити певну користь від їх 
використання (7.3) [8]. 

8. Об'єкт інтелектуальної, в тому числі промислової власності (8.1), а 
також інші аналогічні права (8.2), визнані в порядку, встановленому 
відповідним законодавством (8.3), є об'єктом права власності платника податку 
(8.4) [9]. 

9. Немонетарні активи (9.1), які не мають матеріальної форми (9.2), можуть 
бути ідентифіковані (9.3) та утримуються підприємством (9.4) з метою 
використання протягом періоду більш як один рік (9.5) для виробництва (9.6), 
торгівлі (9.7), в адміністративних цілях (9.8) чи для надання в оренду іншим 
суб'єктам ринку (9.9) [10]. 

10. Один із видів ресурсів підприємства (10.1), які являють собою різні 
права і привілеї (10.2), в тому числі отримані за рахунок інтелектуальної 
діяльності об’єкти інтелектуальної власності (10.3), що дають можливість 
власнику здійснювати підприємницьку діяльність (10.4) з метою одержання 
додаткових економічних вигід (10.5) порівняно з конкурентами (10.6) [11]. 

11. Законодавчо визнані необоротні активи підприємства (11.1), у вигляді 
різних прав (11.2), що мають цільове призначення (11.3), реальну вартість (11.4) 
та здатні приносити їх власникові прибуток або іншу користь (11.5) [12]. 

12. Вартісно виражені немонетарні активи (12.1), об’єкти права власності 
(12.2), які є частиною інтелектуального капіталу підприємства (12.3), що 
створені самостійно (12.4) або залучені зі сторони (12.5) та здатні приносити 
економічну вигоду (12.6) [13]. 

ІІ. Знаходимо групи узгоджених за змістом часткових припущень та 
узагальнюємо кожну з груп деяким частковим твердженням, яке увійде в 
кінцевий варіант визначення. 

1) + 4.1 +5.1 +9.1 +11.1 +12.1 – немонетарні активи; 
2) + 4.2+5.3+7.2 – які не існують у фізичній субстанції; 
3) + 6.4+9.4+12.4+12.5 – створені підприємством самостійно або залучені зі 

сторони; 
4) 4.5+7.3+10.5+11.5+12.6 – з метою отримання додаткових конкурентних 

переваг. 
Отже, на основі вищезгаданого можливо сформулювати власне визначення 

поняття, оскільки ознаками нових змін стають концепції якісного і кількісного 
розкриття обліково-аналітичної інформації, фінансової та нефінансової 
обліково-аналітичної інформації. Нематеріальні активи – це немонетарні 
активи, які не існують у фізичній субстанції, створені підприємством 
самостійно або залучені зі сторони з метою отримання додаткових 
конкурентних переваг. 

Висновок. В результаті оцінювання поняття за вимогами ДСТУ та 
методикою налагодження та тестування стратегічних припущень, 
сформульовано власне визначення поняття «нематеріальні активи», що 
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сприятиме правильному розумінню сутності нематеріальних активів та, як 
наслідок, правильному відображенню у бухгалтерському обліку та звітності. 
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Аннотация. В работе рассмотрены проблемы развития Ростовской 

городской агломерации. Представлен анализ сильных сторон, способствующих 
повышению инвестиционной привлекательности Ростовской городской 
агломерации, а также предложен комплекс мер по формированию условий и 
факторов ее развития. 

Ключевые слова: Ростовская городская агломерация, сильные стороны, 
проблемы развития, долгосрочная городская целевая программа, пути 
совершенствования. 

Abstract. The paper considers problems of development of the Rostov urban 
agglomeration. The analysis of strengths, contributing to the increase of investment 
attractiveness of the Rostov urban agglomeration, as well as complex of measures on 
formation conditions and factors of its development present. 

Key words: Rostov urban agglomeration, strengths, development challenges, 
long-term city target program, ways to improve. 

Вступление. 
Одной из наиболее характерных черт размещения производительных сил и 

расселения в современном мире выступает развитие городских агломераций. 
Их число постоянно увеличивается, одновременно растут и сами агломерации. 
Все больше набирает силу глобальный процесс эволюции агломераций в 
урбанизированный район, а далее урбанизированную зону с формированием 
мегалополисов. 

В последние годы формирование городских агломераций в России 
несколько затормозилось вследствие депопуляции, утраты сельской 
местностью способности пополнять городское население, спада 
промышленного производства и социально-экономического кризиса. В 
настоящее время Россия испытывает дефицит городов всех категорий, и 
особенно крупных агломераций, что создает проблемы для пространственного 
развития, организации территории и модернизации периферийных районов. 
Именно крупные города и городские агломерации должны выступать 
«локомотивами», «полюсами роста» социально-экономического развития 
страны и ее регионов. 

Вместе с тем, остаются еще недостаточно исследованными вопросы 
развития городских агломераций и их комплексного изучения в условиях Юга. 
Поэтому актуальное значение на современном этапе приобретает комплексное 
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изучение социально-экономических и экологических факторов формирования 
Ростовской городской агломерации с целью совершенствования ее 
территориальной структуры и разработки стратегии дальнейшего развития, как 
самой агломерации, так и Ростовской области в целом. 

Основной текст. 
К началу 10-х годов нового века в урбанизированных зонах агломераций 

проживает около 42 % городского населения страны. Причём, только в пяти 
крупнейших городах-ядрах агломераций наблюдался рост численности жителей 
(Москва, Ростов-на-Дону, Казань, Красноярск, Краснодар), а в трёх количество 
населения не имело существенных изменений (Екатеринбург, Омск, 
Набережные Челны). Основная масса городских агломераций нашей страны 
сконцентрирована в её европейской части, где фиксируется самый высокий 
класс развитости с агломерационным коэффициентом больше 10,0 - Тульская 
(27,8), Ярославская (14,7), Волгоградская (10,2), в т.ч. особо выделяется 
Ростовская агломерация, имеющая коэффициент - 17,2.2  

Формирование и развитие Ростовской агломерации напрямую связано с 
историческими особенностями становления промышленного производства и 
расселения населения на Нижнем Дону во второй половине - в конце XIX века.3 

Сильные стороны, способствующие повышению инвестиционной 
привлекательности Ростовской городской агломерации, связаны с 
использованием потенциала совокупности ресурсов, в частности 
территориально-географического положения; транспортной, 
институционально-инновационной составляющих; потребительского, 
производственного, трудового потенциала и туристической инфраструктуры. 

Концентрация административных, финансовых, логистических, 
образовательных, культурных ресурсов позволяет Ростовской городской 
агломерации привлекать дополнительные источники для собственного 
развития. 

Агломерация занимает особое геополитическое положение в регионе, 
входящем в сферу пересечения интересов государств - региональных лидеров 
(Украина, Турция, Казахстан и др.). 

Ростовская агломерация находится в центре транспортных магистралей, 
обеспечивающих выход к пяти морям и имеет непосредственные контакты со 
всей европейской частью СНГ, Закавказьем, Ближним Востоком и 
Средиземноморьем. Это обусловливает весомый уровень развития 
внешнеэкономических связей с ближним и дальним зарубежьем. Локализация в 
Ростове-на-Дону Южного Таможенного Управления укрепляет транзитный 
потенциал агломерации и способствует развитию внешнеторгового 
товарообмена. 

Ростов-на-Дону — растущий город с большими объемами жилищного 

2 Лаппо Г.М., Полян П.М., Селиванова Т.И. Агломерации России в XXI веке. Городские агломерации России 
// Демоскоп. 2010. № 407, 408. Режим доступа: http://www.dcmoscopc.ru/wcck1y/2010/ свободный. Загл. с экрана. 
Яз. рус. (дата обращения: 17.02.2016)  

3 Меринов Ю.Н., Меринова Ю.Ю. Делимитация Ростовской агломерации // Интернет-журнал 
«НАУКОВЕДЕНИЕ» 2014. № 6 http://naukovedenie.ru/PDF/84EVN614.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. 
Яз. рус., англ. DOI: 10.15862/84ЕУШ14 (дата обращения: 18.02.2016) 
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строительства, что привлекает население не только Южного Федерального 
округа, но всей страны. Ростов-на-Дону занял третье место (после Краснодара и 
Сочи) в рейтинге городов Юга России по инвестиционной привлекательности 
рынка многоэтажной жилой недвижимости. Ростов-на-Дону – центр 
федерального округа, самый южный из городов-миллионников, обладающий 
наиболее комфортной средой для проживания населения и ведения бизнеса. 

Усиление позиций международного транспортного узла предполагает 
развитие портовой инфраструктуры, строительство международного аэропорта 
- хаба «Южный», использование экономического потенциала формируемого 
еврорегиона «Донбасс». 

За счет эффективного пространственного развития, формирования новых 
инвестиционных площадок агломерация имеет возможность повысить свою 
привлекательность для граждан региона и инвесторов. 

В настоящее время реализуется Стратегический план социально-
экономического развития Ростова-на-Дону до 2025 года4, действует ряд 
долгосрочных целевых программ, а также разработан и утвержден пакет 
градорегулирующей документации нового поколения, основанной на 
федеральном, региональном и местном градостроительном законодательстве 
(Генеральный план развития города до 2025 года; Правила землепользования и 
застройки города). 

Улучшение качества и повышение надежности предоставления услуг в 
рамках развития функционала портала государственных услуг позволит 
повысить привлекательность условий проживания в городах агломерации. 

Ростовская городская агломерация является крупным образовательным и 
научным центром. По количеству вузов Ростов-на-Дону занимает третье место 
в стране (после Москвы и Санкт-Петербурга). Здесь действуют  23 
государственных, 13 негосударственных вузов и их филиалов, в которых учатся 
более 120 тыс. человек.5 В Ростове-на-Дону базируются крупнейшая на юге 
стране научно-исследовательская структура – Южный научный центр 
Российской Академии наук, ряд ведомственных и межотраслевых 
исследовательских центров, центр трансфера технологий и др.  Таким образом, 
в Ростовской городской агломерации имеются возможности для расширения 
возможностей интеграции общего, профессионального и высшего образования 
в целях создания условий для постоянного повышения уровня 
профессиональной подготовки населения, а также развития послевузовского 
образования, соответствующего европейскому уровню. 

Ростовская городская агломерация является одним из крупнейших 
транспортно-логистических центров страны, обеспечивая транспортные 
потребности региона и международные транспортно-экономические связи. 
Дальнейшее развитие внешней транспортной инфраструктуры приведет к росту 
инвестиционной привлекательности и повысит конкурентоспособность 

4 Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 18.12.2012 N 372 "Об основных направлениях Стратегии 
социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2025 года" 

5 Официальный портал городской думы и администрации города // http://www.rostov-gorod.ru/?ID=19427 (дата 
обращения 10.02.2016) 
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агломерации не только на региональном, но и на российском уровне. 
Жилищно-коммунальное хозяйство городов агломерации обеспечивает 

стандарты потребления экономики и населения в базовых услугах 
коммунальных систем жизнеобеспечения. Использование комплекса энерго-
ресурсосберегающих технологий, оборудования и проектных решений 
позволит сократить удельное потребление энергоресурсов за счет: 

- снижения потерь тепло- и энергоресурсов, воды при транспортировке и 
доведении до потребителя; 

- совершенствования систем тарифов стандартизации, сертификации и 
метрологии, направленных на энерго – и ресурсосбережение. 

Значительный ресурс развития лежит в области реализации крупных 
общегородских инфраструктурных проектов на условиях формирования 
акционерного капитала предприятий и предпринимателей городов (проекты: 
«Набережная Дона», «Деловой центр-Левобережье», «Развлекательно-
досуговый центр «Зеленый остров», «Канатная дорога «Левобережье» и др.). 

Ростовская городская агломерация располагает значительными ресурсами 
– материальными и нематериальными активами – для развития инновационной 
экономики, формирования благоприятной инновационной среды и 
инфраструктуры коммерциализации инновационных продуктов и услуг. 
Потенциал для развития инновационной экономики формируется на базе 
использования ресурсов крупных высокотехнологичных предприятий 
(Роствертол, Ростовский прессово-раскройный завод, Южтехмонтаж, Южный 
Завод Металл Профиль, Астон и др.), высших учебных заведений (ЮФУ, 
ДГТУ, РГСУ, РГУПС и др.) и малого бизнеса. Инновационно-технологический 
потенциал промышленности городов агломерации составляют отраслевые 
научно-исследовательские и проектно-конструкторские подразделения, 
непосредственно ориентированные на запросы предприятий машиностроения, 
связи, информатики, производства новых материалов, строительства и др. 

Дополнительная концентрация в Ростовской городской агломерации 
высококвалифицированных рабочих мест за счет динамичного развития 
высокотехнологичных производств, инновационной сферы и системы высшего 
образования повысит производительность труда, уровень хозяйственной 
активности и инвестиционную привлекательность агломерации. 

Модернизация существующей экономической базы в направлении 
повышения ее инновационности на стыке возможностей предприятий и ВУЗов 
за счет кластерного развития в высокотехнологичных секторах экономики 
позволит отдельным видам экономической деятельности реализовать 
возможности опережающего развития и выйти в лидеры не только южного 
региона, но и Российской Федерации. 

В Ростовской городской агломерации достаточно высоко развит сектор 
финансовых услуг, в том числе банковских, страховых, лизинговых, 
аудиторских, консалтинговых, ведения бухгалтерского учета, а также сегмент 
оказания юридических и информационных услуг. На территории городов 
агломерации открыты головные структуры и представительства целого ряда 
региональных банков, подразделения российских и зарубежных кредитных 
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организаций, страховых, лизинговых и офисы крупных аудиторско-
консалтинговых компаний и компаний, обеспечивающих совершение 
дилерских и брокерских сделок, куплю-продажу корпоративных ценных бумаг 
и банковских векселей на биржевом и внебиржевом рынках. 

Ростов-на-Дону входит в десятку крупнейших городов страны по уровню 
развития потребительского рынка. Высокий уровень доходов населения города 
сформировал один из крупнейших потребительских рынков страны. Ростов-на-
Дону формирует более половины всего розничного товарооборота Ростовской 
области. 

В Ростове-на-Дону концентрируется до половины регионального объема 
розничной торговли и общественного питания. Город позиционируется как 
центр потребления для Ростовской области. Ростов-на-Дону имеет одну из 
самых развитых на юге России торговую инфраструктуру, в которую входят 
крупные торговые центры («Мега», «Горизонт», «Золотой Вавилон», «РИО», 
«Мегамаг»), продовольственные и непродовольственные международные 
(«METRO», «Ашан», «Леруа Мерлен», ИКЕА и др.), федеральные («О`Кей», 
«Перекресток», «Магнит», «Лента» и др.) и региональные розничные сети, 
работающие в разных форматах (гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры, 
магазины у дома), а также многообразие монобрендовых и мультибрендовых 
магазинов. 

У Ростовской городской агломерации есть широкие возможности для 
использования богатого культурно-исторического и этнического наследия для 
увеличения потока туристов и улучшения качества жизни населения. Развитие 
туристической инфраструктуры повысит привлекательность агломерации как 
туристического центра для российских и иностранных туристов. 

К основным проблемам, препятствующим повышению инвестиционной 
привлекательности Ростовской городской агломерации можно отнести 
следующие: 

1. Несбалансированность развития транспортно-дорожного комплекса в 
системе агломерации. 

2. Неурегулированность межбюджетных и межмуниципальных отношений 
в рамках агломерации. 

3. Неразвитость инвестиционной инфраструктуры и институтов 
привлечения инвестиций (агентства, фонды и другие организации). 

4. Административные барьеры и длительные процедуры, связанные с 
подбором и оформлением договоров на использование земельных участков, 
предоставлением исходно-разрешительной документации для строительства, и 
вводом в эксплуатацию новых объектов, и иные барьеры. 

5. Дефицит кадров различных уровня и направлений профессиональной 
подготовки в условиях растущей конкуренции со стороны рынков труда стран 
СНГ (актуально относительно инженерно-технических специалистов, а также 
квалифицированных рабочих различных специальностей). 

6. Преобладание в структуре экспорта товаров с низкой добавленной 
стоимостью снижает эффективность внешнеторговых связей и повышает 
зависимость экспортных поставок от мировой конъюнктуры спроса и цен. 
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7. Деградация промышленного потенциала. Критический износ основных 
производственных фондов, использование устаревших технологий 
ограничивают возможность производства конкурентоспособной по цене и 
качеству продукции.  

8. Отсутствие координации и эффективного взаимодействия отдельных 
субъектов в системе «наука-образование-производство». 

9. Рост экологической нагрузки на окружающую среду и снижение уровня 
безопасности городского транспорта.  

10. Рост диспропорций между уровнем и темпами развития инженерной и 
коммунально-бытовой инфраструктуры и современными стандартами ведения 
бизнеса и жизнеобеспечения населения по отношению к городской среде. 

11. Усиление межрегиональной и глобальной конкуренции за рынки сбыта 
и ресурсы развития.  

12. Сохранение масштабов теневой экономики и неформального сектора 
снижает наполнение городского бюджета налоговыми поступлениями от 
субъектов хозяйствования и негативно влияет на инвестиционную 
привлекательность. 

13. Сохранение тенденции технического и технологического отставания от 
иногородних отечественных и зарубежных конкурентов – производителей 
инновационно-ориентированных товаров и услуг. 

14. Ограниченные возможности городского бюджета для реализации 
социальных и экономических программ. 

15. Высокие процентные ставки при финансировании инвестиционных 
проектов. 

Нельзя не отметить и тот факт, что с каждым годом в Ростовской области 
увеличивается государственный долг. По состоянию на 1 февраля 2015 года 
долг РО составляет – 27,2 млрд. рублей, что соответствует 1,3 % объема 
государственного долга субъектов РФ. Для сравнения по состоянию на 1 
февраля 2012 года долг РО составлял 9,85 млрд. рублей и доля его в общем 
объеме долга субъектов РФ составляла – 0,85 %. То есть за три года долг РО 
увеличился почти в три раза.6 

Наличие устойчивых сильных позиций Ростовской городской агломерации 
в ключевых сферах жизнедеятельности позволяет на их основе сформировать 
комплекс взаимосвязанных решений и мероприятий, снижающих негативное 
влияние потенциальных угроз и устраняющих слабые позиции в социально-
экономическом развитии агломерации. 

Для обеспечения сбалансированного подхода к формированию условий и 
факторов развития агломерации необходимо осуществить следующие действия: 

1. Разработать принципиально новую стратегию городов агломерации, 
ориентированную на реализацию инновационного сценария развития 
экономики и социальной сферы, формирование постоянно действующей 
системы стратегического управления городским хозяйственным комплексом. 

6 Короченцева О.А. Риски долговой политики Ростовской области // Мир науки и инноваций. – Выпуск 1(1). 
Том 12. – Иваново: Научный мир, 2015 – С. 26-29. 
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Фактически Ростовская городская агломерация должна взять на себя роль 
пилотного полигона на юге России по формированию и практической 
реализации модели устойчивого развития агломерации в условиях 
нестабильной макроэкономической ситуации. 

2. Разработать систему сбалансированных показателей социально-
экономического развития агломерации, увязывающую достижение уровня 
ключевых индикаторов с системой мотивации работников соответствующих 
органов исполнительной власти. 

3. Осуществить подготовку и провести сертификацию структурных 
подразделений Администраций городов на соответствие международным 
стандартам качества управления муниципальным образованием. Обеспечить 
соответствующее обучение и переподготовку специалистов органов 
исполнительной власти. 

4. Разработать стратегию развития Ростовской агломерации на основе 
совершенствования нормативной законодательной базы межбюджетных и 
межмуниципальных отношений в рамках субъекта Федерации. 

5. Содействовать созданию и стимулировать функционирование на 
территории городов центров кластерного развития высокотехнологических 
производств, обеспечивающих формирование новых конкурентных секторов 
региональной экономики. 

6. Участвовать в инициировании и стимулировать запуск крупных 
интеграционных (акционерных)  предпринимательских проектов по развитию 
новых городских территорий, высокопроизводительных рыночных сегментов, 
масштабных инфраструктурных комплексов. 

7. Разработать и обеспечить профессиональное сопровождение программы 
комплексного позиционирования и продвижения бренда Ростовской городской 
агломерации как ряда динамично развивающихся, открытых миру, комфортных 
для бизнеса и населения городов. 

8. Создать совместно с Правительством Ростовской области и российскими 
институтами развития инвестиционные фонды развития городов для 
софинансирования значимых и мультипликативных инвестиционных проектов, 
стратегических инициатив местного сообщества. 

Заключение и выводы. 
Таким образом, Ростовская городская агломерация обладает рядом 

преимуществ, способствующих повышению ее инвестиционной 
привлекательности. Вместе с тем существуют и острые проблемы, решение 
которых будет способствовать социально-экономическому развитию как самой 
агломерации, так и Ростовской области в целом. 

 
Литература: 
1. Лаппо Г.М., Полян П.М., Селиванова Т.И. Агломерации России в XXI 

веке. Городские агломерации России // Демоскоп. 2010. № 407, 408. Режим 
доступа: http://www.dcmoscopc.ru/wcck1y/2010/ свободный. Загл. с экрана. Яз. 
рус. (дата обращения: 17.02.2016)  

2. Меринов Ю.Н., Меринова Ю.Ю. Делимитация Ростовской агломерации 

Научный взгляд в будущее 135 



 Том 5. Выпуск 1(1)                                                                                                                                           Экономика                          

// Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 2014. №6 
http://naukovedenie.ru/PDF/84EVN614.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. 
Яз. рус., англ. DOI: 10.15862/84ЕУШ14 (дата обращения: 18.02.2016) 

3. Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 18.12.2012 N 372 "Об 
основных направлениях Стратегии социально-экономического развития города 
Ростова-на-Дону на период до 2025 года" 

4. Официальный портал городской думы и администрации города // 
http://www.rostov-gorod.ru/?ID=19427 (дата обращения 10.02.2016) 

5. Короченцева О.А. Риски долговой политики Ростовской области // Мир 
науки и инноваций. – Выпуск 1(1). Том 12. – Иваново: Научный мир, 2015 – С. 
26-29. 

Статья отправлена: 02.03.2016 г. 
© Иванова Д.Г. 

 
ЦИТ: n116-252 
УДК 330.41 

Станасюк Н.С. 
РЕСУРСНА СТРУКТУРА ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

Національний університет “Львівська політехніка”,  
Львів, С. Бандери 12, 79013  

Stanasiuk N.S. 
RESOURCE STRUCTURE OF INDUSTRIAL POTENTIAL 

 National University Lviv Politechnic,  
Lviv, S. Bandery 12, 79013 

 
Аннотація. Дослідження промислового потенціалу не можливо проводити 

без визначення його внутрішньої будови. Впродовж багатьох років домінуючої 
у економічній науці залишається ресурсна концепція потенціалу. У роботі 
розглянуто ресурси як фундаментальну основу формування промислового 
потенціалу, проведено аналіз різних наукових підходів до визначення ресурсної 
структури потенціалу у вітчизняній та зарубіжній літературі. Видова 
різноманітність елементів свідчить про багатогранність ключової дефініції. 
На основі узагальнення існуючих підходів запропоновано авторський погляд на 
ресурсну структуру промислового потенціалу, сформовано концептуальний 
базис формування промислового потенціалу з позиції ресурсного підходу.  

Ключові слова: ресурс, структура, промисловий потенціал  
Abstract. Investigation of the industrial potential cannot be done without 

defining its internal structure. For many years the dominant in economic science is 
the resource concept of potential. In the paper the resources as a fundamental basis 
for the formation of industrial potential are considered, the analysis of different 
scientific approaches to determining resource structure of the  potential in national 
and foreign literature is condacted. Species diversity of elements demonstrates the 
complexity of key definition. On the basis of the generalization of current approaches 
author view on the resource structure of the industrial potential is offered,  the 
conceptual basis for the formation of  the industrial potential from the perspective of 
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resource approach is formed. 
Key words: resource, structure, industrial potential 
Вступ. Процеси формування промислового потенціалу безпосередньо 

пов’язані із наявними ресурсами, які створюють можливості його розвитку. 
Загальносвітові тенденції засвідчують, що обмеженість ресурсів спонукає до 
знаходження джерел їх заміни, найефективнішого використання існуючих. 
Саме тому базовою основою промислового потенціалу повинна стати доцільна 
з позиції економічної ефективності та адекватна сучасний моделі соціально-
економічного розвитку країни його ресурсна структура.  

Огляд літератури. Теоретичним аспектам формування і розвитку 
потенціалу присвячені наукові праці провідних вітчизняних вчених, зокрема 
В.М. Гейця, В.П. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка, О.І. Амоші, І.П. Отенко,  
Ю.В. Кіндзерського, А.А. Чухна та ряду інших. Незважаючи на 
різнонаправленість наукових підходів до дефініції “потенціал”, домінуючою в 
економічній науковій думці залишається його ресурсна природа.  Як зазначає 
Ю.В. Кіндзерський, більш як у 58% випадків у вітчизняній науковій літературі 
потенціал асоціюється з ресурсними можливостями господарських систем [1, 
c.26].  

Основний текст. Потенціал будь-якої соціально-економічної системи 
характеризується наявністю природних, трудових, матеріально-сировинних, 
фінансових ресурсів та визначається ефектом їхньої синергії.  В загальному 
ресурси визначаються як запаси, можливості, які можна використати при 
необхідності. Погляди вітчизняних та зарубіжних вчених на ресурсну 
структуру потенціалу є неоднозначними, характеризуються дискусійністю, що 
зумовлено різними стадіями еволюційного розвитку, типом національної 
економіки.  (табл.1).  

Таблиця 1 
Ресурсна структура потенціалу в працях вітчизняних та зарубіжних 

дослідників 
Компоненти 1 2 3 4 5 6 7 

виробничі + + + +  +  
трудові + + + + + + + 
природні + + + +  +  
інноваційні +   +  +  
інституційні +       
інтелектуальні  + +     
фінансові    + +  + 
технологічні     +  + 
фізичні     +   
організаційні     +   
інформаційні    + +  + + 

Умовні позначення: 
1 – Балацький О.Ф. [2], 2 – Макконелл К.Р., Брю С.Л. [3],  
3 – Сломан Дж., Саткліфф М. [4],4 – Тернова І.А. [5], 
5 – Харінгтон Дж. [6],6 – Матковський Р.Б. [7],7 – Калюжна Н.Г. [8]. 
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Традиційно дослідники виділяють природні, виробничі та трудові ресурси. 
Протягом останніх років спостерігається підвищений інтерес до інноваційно-
інвестиційної складової та інформаційного потенціалу, що зумовлено 
розвитком міжнародних інтеграційних процесів та обранням орієнтиру на 
наукоємні виробництва та глобальну інформатизацію суспільства. 

Однак у жодному із зазначених підходів не визначено місця просторового 
потенціалу, який, на нашу думку, виступає важливою складовою промислового 
потенціалу. Зазначимо, що у розвинутих країнах саме просторовий потенціал 
виступає продуктивною силою економічного розвитку та є основою для 
забезпечення економічної безпеки країни.  

З позиції ресурсного підходу пропонуємо виділяти наступні складові 
промислового потенціалу (рис. 1). 

 
Рис.1 Загальнотеоретична модель формування промислового потенціалу 
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Кожна змістовна складова промислового потенціалу наділена певною 
сукупністю ресурсів відповідного цільового призначення.  

Так, при визначенні природно-ресурсного потенціалу провідну роль 
відіграють природні умови і ресурси, які мають безпосередній вплив на 
формування промислового потенціалу. Природа виступає двояко по 
відношенню до розвитку промисловості. З одного боку – це сировинна база, а з 
іншого – це обмежуюча детермінанта, екологічний критерій формування 
промислового потенціалу. 

Соціально-трудовий потенціал формується як сукупність потенційних 
працівників, які беруть участь у промисловому виробництві та забезпечують 
його якість та ефективність. Якісний склад потенціалу визначається їх 
кваліфікацією, досвідом, організованістю. 

Під інноваційним потенціалом розуміють сукупність інтелектуальних, 
технологічних, науково-виробничих ресурсів, які здатні продукувати нові 
знання та реалізувати нововведення на практиці. Зазначимо, що Україна, не 
зважаючи на затяжну економічну кризу, володіє потужним інноваційним 
потенціалом, який зараз розглядається як основа економічного піднесення 
держави. 

Фінансовий потенціал  визнається рівнем забезпеченості промисловості 
наявними фінансовими ресурсами як за рахунок власних так і запозичених 
джерел, а також потенційними фінансовими ресурсами, рівнем прибутковості 
промислових підприємств, податковою базою, наявністю субсидій та 
субвенцій. Ця складова гарантує стабільність формування промислового 
потенціалу, визначає його економічну ефективність. Інвестиції  відображають 
можливість вкладень в розвиток промисловості держави. Активний розвиток 
зазначеної складової в сучасних умовах є рушійною силою до економічного 
піднесення країни в цілому. 

Виробничо-господарський потенціал реалізується через здатність 
промислового виробництва виготовляти продукцію на основі використання всіх 
видів ресурсів. До виробничого потенціалу слід відносити засоби і предмети 
праці, рівень технології тощо. 

Просторовий потенціал слід розглядати через призму теорії “штандорта”, 
згідно якої промисловість повинна розміщуватися по території країни за 
принципом оптимізації витрат. Якісним критерієм просторового потенціалу є 
придатність простору до ведення того чи іншого виду промислового 
виробництва.  

Формування інформаційного потенціалу пов’язане із накопиченням, 
обробкою та поширення інформації необхідної для прийняття управлінських 
рішень в сфері промислового виробництва.  

Інфраструктурний потенціал передбачає наявність транспортних 
комунікацій, засобів зв’язку, їх розгалуженість та створює передумови для 
формування інших складових. 

В умовах ринкових відносин вагомого значення набув маркетинговий 
потенціал, який визначається потенційними можливостями покупців 
промислової продукції та створює умови для розвитку промислового 
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виробництва. 
Узагальнення і висновки. Таким чином, фундаментальною основою 

промислового потенціалу є ресурси, їх кількісний і якісний склад, здатність до 
відтворення. Узагальнюючи наукові погляди вітчизняних та зарубіжних вчених, 
в сучасних умовах можна виділити такі основні елементи, які формують його 
ресурсну структуру: соціально-трудовий потенціал, виробничо-господарський 
потенціал, природно-ресурсний потенціал, інноваційний потенціал, 
просторовий потенціал, фінансово-інвестиційний потенціал, інформаційний 
потенціал, маркетинговий потенціал та інфраструктурний потенціал. Усі 
визначені елементи за характером участі у процесі промислового виробництва 
можна поділити на дві групи: ресурсні складові, які споживаються і 
відтворюються в процесі промислового виробництва та ресурсні складові, які 
створюють умови для здійснення промислового виробництва. Всі елементи 
функціонують у сукупності, тим самим забезпечуючи розвиток промислового 
потенціалу. Вагомість кожної складової залежить від типу економічної системи 
країни (індустріальний, сировинний, інформаційний тощо).  
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Аннотация. В работе рассматривается земля как  ресурс, участвующий в 
общественном производстве и производственных отношениях вследствие чего 
формируются основные особенности  владения, распоряжения и пользования 
землей. Анализируется сущность земельных отношений и основные 
компоненты земельных отношений  в аграрной сфере, а также особенности 
земельных отношений в современной период. 

Ключевые слова: земля, производственные отношения, особенности 
земельных отношений, компоненты земельных отношений. 

Annotation. The paper considers the land as a resource, participating in social 
production and the relations of production as a result, the basic features of 
ownership, disposal and use of land. It analyzes the essence of land relations and the 
major components of land relations in the agricultural sector, as well as the features 
of the land relations in the modern period. 

Keywords: land, industrial relations, especially land relations, land relations 
components. 

Exordium. 
The development of the productive forces and the corresponding relations of 

production in agriculture has a pronounced specificity caused primarily participation 
in the process of land production. Relationship on the possession, use and disposal of 
land largely shows economic, social and institutional ways of life, and ultimately - its 
quality. Analysis of the current state of land relations agriculture Russia shows their 
defect efficiency caused by a series objective and subjective reasons, first, non-
systemic theoretical elaboration rational ownership structure on the ground in 
depending on the directions of use and structuring. 

Literature rewiev. 
The development of the productive forces and the corresponding relations of 

production in agriculture, analysis of the current state of landed relation agricultural 
analysis of the current state of land relations, land relations of the components 
discussed in such works as Mindrina A.S, Lepke O.B. Land policy in the agrarian 
sector of the Russian economy at the present stage, Voronkov O. Yu.. 
Methodological approaches to the formation and development of land relations in the 
environmentally sound food production direction, Volkov S.N., Hlistunov V.N. Land 
politics: How to make it effective. 

Initially, the existence and the formation of human society were reduced to the 
process of human interaction with the land. Land - a resource that is in social 
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production appears as productive force and production relations. This approach is 
defined by the fact that human society, using natural evolutionary natural properties 
of the land, has some influence on them in the production process, adapting to their 
production needs. In this regard, the natural fertility of the soil often results in cost-
effective, through the use of crop rotation, irrigation and modern agricultural 
practices. Also inherent in the nature of the properties of the land affected by forestry, 
construction, mining and other human activities. 

As a result, the land gradually forms the real basis of the material productive 
forces of society, accumulating enormous public resources. Earth is directly involved 
in the creation of national wealth and in the end is an essential component of national 
wealth. These circumstances form the main features of industrial relations in the 
plane of possession, disposal and use of land. 

Firstly, the formation of land relations, as a rule, connected, on the one hand, the 
sovereign rights and responsibilities established by the state in the land sector, and on 
the other - a valid combination of different forms of land tenure and land use legal 
entities and individuals. 

Secondly, the land will inevitably appears as an object of property, the socio-
economic relations or the subject of management in the production process of man. 

Thirdly, the variety of legal and natural persons as subjects of land relations, 
their economic interest in the rational, careful and efficient use of land as an element 
of national welfare. The most important features of the designated positions are as 
follows. The earth in the production process serves as the object of socio-economic 
relations, ownership, management and use. This pattern is present in almost all areas 
and areas of industrial activity, but is manifested more intensely in the agricultural 
sector. 

Before we talk about land relations, it is necessary to clearly imagine their 
essence. Miloserdov V.V., director of the All-Russian Research Institute of Economy, 
Labour and Management in Agriculture, Academician of the RAAS, believes that the 
land relations - a set of relations arising between subjects of the land law regarding 
the possession, use and disposal of land as a limited natural resource, as the general 
conditions of labor and means of production. Land relations - a very complex 
multifaceted problem. It includes a wide range of issues: the form of ownership and 
management, the land market, the price of land rent, land tax, land management, 
delineation of federal and municipal lands, as well as funds received from land 
turnover, including the rent. As a basis for industrial relations, land relations to 
actively influence the development of the productive forces, accelerating or slowing 
down the production process. 

Nosov S.I., Professor of the State University of Land Management, under land 
relations understands the result of long-term social development of the use and 
protection of land used forms of ownership and management, the priority ways of the 
Territory. They are defined as national, social, economic and other features of the 
implementation of the functions of land as a natural resource, the means of 
production, the object of the property. The basis of land relations constitutes a 
material order factors: the quantity and quality of land, its location, industry 
affiliation, territorial and others. 
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Nowadays, the system of land relations in agriculture production can be divided 
into three components component. 

Organizational-economic land relations arise between economic actors, 
including enforcement authorities, in the course of the whole device system to ensure 
the implementation of land relations as such. 

 

 
 

Picture 1 - The main components of land relations in Russia 
 

In Russia, the organizational and economic land relations can be observed in the 
creation of system-relevant federal departments and territorial bodies of the Russian 
Federation. These departments and agencies shall ensure the management of land 
resources of the country, are the agents of the state policy in the sphere of land 
relations and the role of the guarantor of sustainable development and the 
achievement of social objectives in the field of land use. 

Organizational-economic land relations also arise during the formation of the 
system of institutions (specialized research institutes, design and research companies, 
agencies on land valuation, kartografogeodezicheskih and other related services) and 
coordinate their activities in the course of the operation of the infrastructure with the 
land. In general, organizational and economic land relations reflect the peculiarities 
of the bulkhead at a certain stage of the evolution of the land system (the basis of land 
use) of a particular socio-economic system, as in accordance with the classical 
political economy theory of superstructure form as inherent in the present system of 
social relations and attitudes in their entirety, as well as corresponding to these 
relations agencies (institutions). 

Socio-economic land relations is expressed, above all, property relations on the 
ground. In the agricultural sector, such relationships are determined by: 

Firstly, public way employee connections with the main means of production in 
agriculture - land. An employee may be hired by the owner (occupier) of land or he 
be the owner (occupier) of land; 

Secondly, the relationship between people on the assignment of the ground and 
the results of agricultural production; 

Thirdly, the conditions are the order of agricultural land, protection and use of 
land as a factor of production. 

With regard to the system of market land relations in the agricultural sector, it is 
formed as the types, forms of land ownership, and economic relationships between 
entities in the process of production and distribution of agricultural products, its 
exchange and consumption. Land relations act as property relations, because the 
connected, first of all, with the assignment of individuals to agricultural land and 

The main components of land relations in the agrarian 
sphere of Russia 

Socio-economic component Organizational-economic 
component 

Market component 
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agricultural production results. 
Modern development of land relations in the area of agricultural land takes place 

under conditions not yet fully established institutions of the land market. 
Conducted since 1990, the agrarian and land reforms in Russia had caused 

significant changes in land relations and land use. There are features of the new land 
system, based not only on public land ownership, but also in the variety of its forms. 
Formed in the course of the reform of land and legal space is difficult and 
controversial, and there are some relationships disappear, providing a significant 
impact on the organization of the system of land use. Instead of large public land 
such as a complicated system of public and private, collective and sole, large, small 
and very small land, within which the land has a varied membership (ownership, 
possession, use, including rent). The process of establishing such a system has not 
been completed, the redistribution of land continues, due to economic and 
environmental reasons. 

Analysis of the current state of land relations in Russian agriculture failure 
shows their effectiveness due to a number of objective and subjective reasons, first of 
all, non-systemic theoretical elaboration of rational ownership structure to the 
ground, depending on the directions of its use and structuring. This had a negative 
impact on the use of agricultural land, modernization of agricultural production, was 
one of the reasons for the decline in the investment industry, unfounded conclusion of 
land from agricultural use. 

Land reform in Russia has led to significant structural changes in the ownership 
of land in the agricultural land tenure and land use: a new structure is formed land 
ownership; in the former agriculture enterprises, a large number of legal and natural 
persons - a proper land-nicks; along with the state becoming more common  
municipal and private ownership. This process improvement regulation is-use of 
land, located in private property accumulation means land payments, continuous 
improvement regulatory and legal framework, land evaluation methods  
the creation of a legal, economic and institutional mechanisms for the regulation of 
land relations, taking into account the traditions, regional features and the sovereign-
governmental interests, etc. 

The land policy should be changed ideology, focusing on the following 
priorities. 

1. Land should be considered in the unity of its basic properties (as irreplaceable 
natural resources as an important springboard geopolitical, as the main means 
manufacture; as a major storehouse of mineral resources and spatially operational 
basis, the object of immovable property). Shouldn`t  be overestimated commodities 
(property) properties of the earth and to focus on their economy. Just as it is 
impossible to refuse registration of these properties. 

2. It should be reasonable to combine state and market regulation of land 
relations mechanisms, making a major bet on the creation of a state system of land 
management and a minor - on a strictly controlled and regulated land turnover. 

3. It is necessary to build relationships and to ensure a strategic partnership of 
the state and business in the field of land use and investment of resources in this area. 

4. In determining the areas of land use and land management should not be to 
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impose a strictly defined form of ownership and management on earth. They should, 
on the basis of objective economic laws, prove themselves the right to exist. At the 
same time we should not forget the advantages of proven historically large-scale 
production over small-scale and large-scale forms of land use - before 
partsellyarnym. 

5. To start the recovery in the economy and ensure its effective operation in the 
future need to be involved in her land and resource potential, but will not pass or 
selling it and making the engine of development of the productive forces and 
production relations, organizing its rational use and protection. Thus it is necessary to 
focus primarily on domestic producers rather than foreign buyers and tenants of land. 

6. Land policy should be built on the basis of reasonable combination of state 
(public), collective and personal interests in the use of land, focusing on the global 
processes occurring in wildlife and the world community to support their sustainable 
development and environmental protection. 
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Анотація. У статті розглядається необхідність врахування 

синергетичного ефекту в процесі оцінювання наслідків процесу функціонування 
складних систем. Цим синергетичним ефектом є фактор взаємодії  кількісної 
та якісної складових результативності процесу функціонування складних 
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систем будь-яких типів та рівнів. Вказаний ефект запропоновано реалізувати 
за допомогою відповідного механізму, котрий ґрунтується на системі 
показників складових результативності. Обґрунтовано, що запропонований 
механізм можна застосувати для дослідження складних систем різних типів 
та ієрархічних рівнів.  

Ключові слова: процес функціонування системи; масштабність, 
ефективність і результативність процесу; синергетичний ефект, складні 
системи.  

Abstract. The article considers the necessity of taking into account of synergetic 
effect in the process of estimation of the implications of the process of functioning of 
the complex systems. This synergistic effect is a factor of interaction of quantitative 
and qualitative components of the process of functioning of the complex systems of 
any types and levels. Said effect proposed to implement through the appropriate 
mechanism, which is based on the system of rates of components of the efficiency. It 
is proved that the proposed mechanism can be used to study complex systems of 
different types and hierarchical levels. 

Key words: process of functioning of the system; scale, effectiveness and 
efficiency of the process; synergistic effect; complex systems. 

Постановка проблеми. Дослідження функціонування складних систем 
певних типів та рівнів з різних точок зору вбачається на сьогоднішній день 
актуальною проблемою з урахуванням необхідності оцінювання дієвості 
процесу функціонування систем, зокрема, за кінцевими результатами. 
Парадигма результативності потребує прискіпливої уваги з боку теорії та 
практики оцінювання дієвості процесів функціонування складних систем [3, 6]. 
Таке оцінювання потребує відповідного моделювання та вимірювання [1]. 
Розкриття змісту синергетичного ефекту від одночасного та всебічного 
розгляду наслідків процесів функціонування складних систем з метою 
управління цими системами є досі невирішеною проблемою. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій. В економічній літературі 
існують певні підходи відносно категорій «ефективність» та 
«результативність». При цьому найбільш розповсюдженим підходом 
вважатимемо такий, який має на увазі врахування у категорії 
«результативність» ефективності процесів функціонування складних систем [3, 
6 та ін.], а також будемо спиратися на доробки тих авторів, котрі не 
ототожнюють ці поняття [2, 3, 6, 7, 8 та ін.]. Дослідження авторів робіт [3, 6, 7 
та ін.] за останні двадцять років показали, що «…що для характеристики 
дієвості (of the force) процесу є сенс розглядати категорію результативності (of 
the efficiency) будь-якого процесу як таку, котра одночасно характеризується за 
кінцевими наслідками з кількісної сторони, у вигляді характеристики його 
масштабного продукту, та якісної, з урахуванням ефективності (of the 
effectiveness), що призводить до глибшого пізнання процесу за його 
наслідками» [7, с. 5]. Вважаємо, що розкриттю змісту синергетичного ефекту 
від дуального підходу до розуміння парадигми результативності сприятиме 
ілюстрація послідовності управлінських заходів на основі певного механізму, 
спрямованих на ідентифікацію наслідків функціонування складних систем. 
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Основні результати дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 
необхідності оцінювання наслідків процесу функціонування складних систем з 
урахуванням ефекту синергії. Об’єктом дослідження є процес функціонування 
складних керованих систем. Предмет дослідження – теоретико-методичні 
аспекти оцінювання результативності процесу функціонування складних 
систем будь-яких типів та ієрархічних рівнів у синергетичному контексті.  

Синергетичний ефект є науковим доробком І. Ансоффа,  М. Портера, 
Е. Кемпбелла та ін. як зарубіжних, так і вітчизняних науковців в процесі 
дослідження ними складних систем різних типів та рівнів. Застосування 
економіко-математичних моделей є одним із способів комплексного 
дослідження складних систем [3]. У нашому дослідженні спробуємо вказати на 
існування ефекту синергії в моделях Поліщук-Ярмоленка при вивченні ними 
наслідків процесів функціонування складних систем будь-яких типів та рівнів 
[3, 6, 7 та ін.]. Неврахування синергетичного ефекту ще при надходженні 
інформації у керуючу підсистему стосовно майбутніх наслідків процесу 
функціонування складних систем підсилює ймовірність і можливість загроз 
щодо результативного функціонування цих систем та унеможливлює 
прогнозування  його наслідків. При цьому складною системою вважатимемо 
певну множину взаємозв’язаних, взаємозалежних  елементів будь-якої природи, 
які поєднані за деякими системотвірними ознаками,  утворюють єдине ціле та 
підпорядковані певній спільній меті; іншими словами – сукупність елементів, 
які перебувають у певних відношеннях та зв’язках між собою, утворюючи 
деяку цілісну єдність [3]. Така система є складною, динамічною, холістичною, 
стохастичною та керованою. 

Синергізм відіграє значну роль в системах всіх типів та ієрархічних рівнів. 
Згідно із законом синергії будь-яка складна динамічна система прагне отримати 
відповідний ефект за рахунок своєї цілісності (холізму) та можливості 
кооперування для досягнення цього ефекту.  

Фатххутдінов Р. А. підкреслює, що отримати синергетичний ефект можна 
за рахунок взаємодії певних компонентів системи (елементів, показників, 
структур, працівників, елементів організації і т. ін.) [4]. А, наприклад, 
Царьов В. В. під синергетичним ефектом пропонує розуміти таку 
характеристику, яка б відображала інтегральну (сукупну, багатосторонню) 
числову оцінку економічних, фінансових, інвестиційних та інших переваг 
розробленого і реалізованого стратегічного, прогнозного або поточного плану 
системи [5]. 

Як відомо, в основу закону синергії покладено принцип емерджентності 
складних систем, при якому спільна дія декількох факторів (у нашому випадку, 
це фактори, пов’язані із масштабністю та ефективністю функціонування систем 
як відповідні кількісна та якісна складові результативності процесу цього 
функціонування) завжди або майже завжди відрізняється від суми роздільних 
ефектів (тобто, або тільки масштабності, або тільки ефективності). Саме тут 
нами вбачається ефект синергії (кооперативинй ефект): ефект синергії є 
фактором взаємодії  кількісної та якісної складових результативності 
функціонування складних систем будь-яких типів та рівнів. Вказаний ефект не 
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відзначений у роботах згаданих вище авторів  у роботах [3, 6, 7 та ін.]. 
Реакція складної системи на фактори управління складовими 

результативності в моделях Поліщук-Ярмоленка є системною: складові 
результативності мають узгодженість у часі, скоординовані за напрямами 
(векторами) й інтенсивностями окремих складових цих векторів (імпульсів) [7], 
що потребує  застосування спеціальних схем і алгоритмів управління. Кожна із 
складових результативності знаходиться в тісній взаємодії з іншими, 
характеризується певним потенціалом розвитку, а комплекс усіх складових 
результативності сприяє синергетичному ефекту, котрий покликаний 
забезпечувати стійке функціонування та розвиток складної системи 
відповідного типу та ієрархічного рівня. Чим більшою є частка синергетичного 
ефекту у складі новоствореної вартості, то більшої результативності досягає 
відповідний мікро-, мезо- чи макрорівень рівень економіки.  

Сучасне розуміння парадигми результативності складних систем вимагає 
ставлення до її складових не як до підлеглих цілого елементам, а як до 
синергетично взаємодіючих частин, що створює єдине ціле і слугують 
індикаторами функціонування та розвитку цих систем.  

Метою  оцінювання синергетичного ефекту наслідків функціонування 
складних систем будь-яких типів та рівнів є об’єктивна оцінка складових 
результативності цих систем (див. рис. 1).  
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Рис. 1. Механізм оцінювання синергетичного ефекту наслідків 

функціонування складних систем з метою управління ними за складовими 
результативності 

Джерело: складено автором на основі [3, 6, 7 та ін.]. 
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Принципами оцінювання слугують оперативність, достатність, 
достовірність та однозначність інформації щодо складових результативності 
процесу функціонування систем. Завданнями оцінювання є вивчення 
передумов, стану, методів, принципів, функцій та майбутніх  тенденцій 
функціонування та розвитку цих систем. 

Все згадане вище та відображене на рис. 1 утворює відповідний механізм 
формування та реалізації синергетичного ефекту оцінювання наслідків процесу 
функціонування складних систем за комплексом показників складових 
результативності з метою управління системами. 

Управлінський контекст оцінювання синергетичного ефекту наслідків 
функціонування складних систем за складовими результативності становлять 
основні функції процесу управління: планування, організація, мотивація та 
контроль. Практична реалізація цих функцій сприяє головній меті управління – 
результативному функціонуванню систем. На першому етапі цього управління 
має здійснюватись процес збору, передачі, обробки, аналізу і збереження 
інформації, на другому – моделювання та вимірювання синергетичного ефекту 
за результатами оцінювання наслідків функціонування систем, а за тим – 
розробка і прийняття відповідних управлінських рішень та певні дії щодо 
організації їх виконання.  

Висновки. Вивчення сутності взаємопов’язаних дефініцій і показників 
складових результативності функціонування складних систем різних типів та 
рівнів уможливлює реалізацію ефекту синергії в процесі оцінювання наслідків 
функціонування. Розуміння сутності синергетичного ефекту в контексті 
оцінювання результативності процесу функціонування складних систем вказує 
на необхідність подальшого поглиблення категорії результативності. 
Запропонований механізм оцінювання синергетичного ефекту наслідків 
функціонування складних систем з метою управління ними за складовими 
результативності сприятиме удосконалюванню процесу функціонування систем 
у невизначених умовах впливу зовнішнього середовища, оскільки окреслює 
існуючий спектр його загроз і можливостей.  
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Аннотация. Данная работа является продолжением исследования 

«Сравнительный анализ динамики развития экономик СССР и современной 
России по отраслям» (Давтян Т.Б., Пахомов А.В., Пахомова Е.А.) [2]. 
Объектом настоящего исследования являются динамические ряды 
экономических показателей по четырем отраслям экономики – сельское 
хозяйство, промышленное производство, внешняя торговля и энергетика – в 
периоды 1970–1990 гг. и 1991–2012 гг. Проведен предварительный анализ 
данных этих рядов: рассчитаны точечные моменты распределения – 
асимметрия, эксцесс, проанализирован характер распределения данных. 
Полученные результаты необходимы для дальнейшей разработки методики 
детального анализа изолированных рядов и переходу к их перекрестному 
анализу. 

Ключевые слова: отрасли экономики, динамические ряды, 
предварительный анализ, асимметрия, эксцесс, характер распределения. 

Abstract. The work is regarded as the continuation of the research "Trend 
analysis of the development of USSR and Russia economics branch-wise" (Davtyan 
T.B., Pakhomov A.V., Pakhomova E.A.) [2]. The object of this research is dynamic 
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ranks of economic indicators on four branches of economy – agriculture, industrial 
production, foreign trade and power industry in the periods from 1970 to 1990 and 
from 1991 to 2012. The preliminary analysis of these ranks is carried out: the dot 
moments of distribution - asymmetry and the excess are calculated, the nature of date 
distribution of data is analysed. The received results are necessary for further 
development of the technique of detailed analysis of isolated ranks and for transition 
to their cross analysis. 

Keywords: branches of economy, dynamic ranks, preliminary analysis, 
asymmetry, excess, nature of distribution. 

Вступление: обзор, цель. Объектом настоящего исследования являются 
динамические ряды экономических показателей по четырем отраслям 
экономики – сельское хозяйство, промышленное производство, внешняя 
торговля и энергетика – в периоды 1970–1990 гг. и 1991–2012 гг. Необходимость 
исследования, представленного в данной работе, была вызвана трудностями, 
возникшими на стадии содержательной интерпретации части результатов при 
проведении исследования, описанного в [2]. Ряд результатов, обработанных 
методами корреляционно-регрессионного анализа и представленных в [2], 
удалось интерпретировать. Однако недостаточное качество регрессионных 
результатов и их содержательной интерпретации потребовало прецизионного 
анализа соответствующих исходных данных. С этой целью был проведен их 
предварительный анализ: рассчитаны точечные моменты распределения – 
асимметрия, эксцесс, проанализирован характер распределения данных. 

Входные данные и методы. К основным характеристикам ряда данных 
относятся: среднее значение, несмещенная оценка дисперсии, коэффициент 
асимметрии и эксцесс. Данные в стоимостном измерении продефлированы по 
методике, приведенной в [4]. Опишем подробно методику предварительного 
анализа данных для динамического ряда «Сельхозтехника» 
сельскохозяйственной отрасли в период 1970–1990 гг. объемом 21=n  [3, 5–7]. 
Применим методику группировки данных, а затем определим основные 
характеристики. Ниже дан фрагмент таблицы исходных данных (табл. 1). 

Таблица 1 
«Сельхозтехника» 1970-1990 гг. 

Год Показатель, 
млн. шт. Год Показатель, 

млн. шт. 
 Год Показатель, 

млн. шт. 
1970 2,00 1974 2,25 … … … 
1971 2,07 1975 2,37 … … … 
1972 2,13 1976 2,40 … … … 
1973 2,19 1977 2,42 … 1990 2,71 

 

Сгруппируем данные по сельхозтехнике, используя оптимальный 

интервал по формуле Стерджеса: 15,0
lg322,31
minmax =

+
−

=
n

PP
h , где 81.2max =P  – 

максимальное значение ряда за рассматриваемый период; 00.2min =P  – 
минимальное значение ряда за рассматриваемый период; 21=n  – объем 
выборки. 
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Результаты. Расчеты выполнены в соответствии с методикой, 
приведенной в [1], согласно которой необходимо сгруппировать данные и 
выделить соответствующие им частоты попадания в интервалы, провести 
систематизацию вспомогательных промежуточных расчетов для нахождения 
коэффициента асимметрии и эксцесса. Результаты представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Характеристики распределения 

Среднее значение 2,483 
Несмещенная оценка дисперсии 0,063 
Коэффициент асимметрии ( 3r ) -0,2464 

Эксцесс ( Ex ) -1,2342 
 

Поскольку 03 <r  и 0<Ex , распределение показателя «Сельхозтехника» 
является плосковершинным и имеет отрицательную асимметрию.  

Проанализируем характер распределения ряда показателя 
«Сельхозтехника». Нулевая гипотеза 0H : выборка взята из генеральной 
совокупности, подчиняющейся нормальному закону распределения с 
заданными параметрами, оцененными по данным выборки. Альтернативная 
гипотеза 1H : выборка взята из генеральной совокупности, подчиняющейся 
закону распределения, отличному от нормального. 

Среднее значение и среднеквадратичное отклонение ряда равны 2,5 и 0,25 
соответственно. Для того чтобы проверить, подчиняется ли переменная 
нормальному распределению, разобьем ось z  на интервалы, обеспечивающие в 
своих пределах вероятность в 10%, и поставим граничным значениям iz  в 

соответствие величины iy , используя соотношение: 
σ
µ−

= i
i

y
z , где µ  заменим 

на срPy = , σ  заменим на S , так что zSyyi += . Рассчитаем теоретические 
частоты попаданий Ef  в каждый интервал ( )1; +ii zz , где n – объем выборки:  

1,21,021)( 1 =⋅=≤≤⋅= +iiE xxxPnf ,                           (1) 
Далее определим фактические частоты попаданий Of  в каждый из 

равнопропорциональных интервалов для проверки гипотезы о том, 
соответствует ли эмпирическое распределение нормальному. Соответствие 
определяется на основе анализа «меры расстояния» между эмпирическим и 
теоретическим (нормальным) распределением. За «меру расстояния» 
принимается величина критерия Пирсона (критерия 2χ ): 

∑
=

−
=−−

k

i E

EO

i

ii

f
ff

rk
1

2
2 )(

)1(χ ,                                         (2) 

где k – количество интервалов; r – число параметров предполагаемого 
распределения, которые оценены по данным выборки (табл. 3). 

Критическое значение 2χ  для 5% уровня значимости: 07,142
1  таб =−−rkαχ . 

Поскольку 2
1  таб

2
−−> rkαχχ , принимаем гипотезу 1H . Таким образом, выборка 
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взята из генеральной совокупности, подчиняющейся закону распределения, 
отличному от нормального. 

Таблица 3 
Расчет критерия 2χ  

iEf  
iOf  ( )

iii EEO fff 2−  
2,1 3 0,38571429 
2,1 2 0,0047619 
2,1 0 2,1 
2,1 3 0,38571429 
2,1 2 0,0047619 
2,1 2 0,0047619 
2,1 0 2,1 
2,1 2 0,0047619 
2,1 7 11,4333333 
2,1 0 2,1 

 
2χ  18,524 

Проведем подобную процедуру для всех динамических рядов выбранных 
отраслей и систематизируем полученные результаты (табл. 4). 

Таблица 4 
Сводная таблица критических значений распределения 2χ  и  

принимаемых гипотез 
Отрасли Показатели Периоды  

1970-1990 1991-2012 

Сельское 
хозяйство 

Сельхозтехника трактора (млн. шт.) 18,52 Н1 9,82 Н0 
Урожайность сельхоз культур (млн. т.) 8,05 Н0 11,64 Н0 

Поголовье скота (млн. голов) 14,71 Н1 17,1 Н1 
Число колхозов (млн. шт.) 19,48 Н1 19,82 Н1 

Промышленное 
производство 

Производство стали (млн. т.) 6,14 Н0 5,27 Н0 
Производство товаров широкого потребления 

(млн. шт.) 6,14 Н0 16,18 Н1 

Машиностроение (млн. шт.) 17,57 Н1 50,73 Н1 

Внешняя 
торговля 

Экспорт товаров (млрд. р.) 13,76 Н0 98,91 Н1 
Импорт товаров (млрд. р.) 7,09 Н0 98 Н1 

Сальдо торгового баланса (млрд. р.) 8,05 Н0 98,91 Н1 
Экспортные цены на нефть (Brent) (руб./бар.) 29,95 Н1 85,27 Н1 

Энергетика 
Мощность электростанций (млрд. кВт-ч) 4,24 Н0 14,36 Н1 

Производство электроэнергии (млрд. кВт-ч) 3,29 Н0 8 Н0 
Добыча энергоресурсов нефти (млрд. т.) 25,19 Н1 13,45 Н0 

 
Полученные результаты говорят о том, что, возможно, далеко не все 

исследуемые ряды характеризуются нормальным распределением. 
Сопоставление этих результатов с результатами корреляционно-
регрессионного анализа, проведенного в [2], позволяет высказать 
предположение, что затруднения при проведении регрессионного анализа части 
данных в [2] (недостаточное качество регрессионных результатов и их 
содержательной интерпретации) связаны, в том числе, с этой причиной. 
Действительно, сопоставляя данные регрессионного анализа с табл. 4, удалось 
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установить следующий эмпирический факт: оказалось удовлетворительным 
качество тех регрессий, в построении которых превалируют динамические 
ряды, подчиняющиеся нормальному распределению. Так, в советский период 
удовлетворительного качества и содержательной интерпретации оказались 
регрессионные результаты в отраслях промышленное производство (два 
динамических ряда из трех имеют нормальное распределение данных), внешняя 
торговля (три из четырех), энергетика (два из трех). В отрасли сельское 
хозяйство регрессионные результаты признать удовлетворительными не 
оказалось возможным как с инструментальной, так и содержательной стороны 
(только один ряд из четырех имеет нормальное распределение данных). 

Заключение и выводы. Итак, полученные результаты свидетельствуют о 
возможном отклонении распределений данных динамических рядов от 
нормального. Возможно, это связано с неоднородностью выборок. Так, 
например, значения таких рядов как сельхозтехника, урожайность сельхоз 
культур, поголовье скота, число колхозов, производство стали, производство 
товаров широкого потребления, машиностроение, экспорт товаров, импорт 
товаров, сальдо торгового баланса, экспортные цены на нефть (Brent), 
мощность электростанций, производство электроэнергии, добыча 
энергоресурсов нефти различаются на несколько порядков. 

Относительно установленного эмпирического факта (об 
удовлетворительном качестве регрессий, в построении которых превалируют 
динамические ряды, подчиняющиеся нормальному распределению) следует 
отметить, что, на первый взгляд, он входит в противоречие с первым условием 
Гаусса-Маркова (о нормальном распределении остатков). Однако противоречие 
между теорией и опытным фактом может быть снято компромиссной 
формулировкой: эмпирически регрессии «держат качество» до тех пор, пока, 
пусть и не все, но большинство исходных данных – динамических рядов – 
имеют нормальное распределение. 

Полученные результаты, с одной стороны, следует считать 
предварительными, поскольку для уточнения характера распределения 
(отклонения распределения от нормального) дополнительно следует применить 
другие методики и тесты (например, тесты на проверку асимметрии и эксцесса 
для анализа распределения [8]). С другой стороны, эти результаты необходимы 
для дальнейшей разработки методики детального анализа изолированных рядов 
и переходу к их перекрестному анализу. 
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Аннотация. На сегодняшний день одной из актуальных тем является 
ценообразование на рынке нефти. Для России этот вопрос особенно актуален, 
т.к. резкое падение на один из ключевых экспортных продуктов не может не 
отразиться на состоянии национальной валюты. На данный момент нефть 
котируется в пределах $30-36 за баррель, это практически в 3-4 раза меньше, 
чем было в 2014 г. При этом стоимость доллара по отношению к рублю за 
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аналогичный период возросла почти в два раза. Наблюдается явная 
взаимосвязь, которая представлена в данной работе. Исследование проведено 
с использованием инструментария регрессионного анализа и временных рядов; 
апробирован алгоритм работы, и показано, что наличие автокорреляции в 
остатках на этапе проведения регрессионного анализа, которая негативно 
отражается на моделировании, причина ее и как способ устранения лежит в 
изолированных рядах отдельно по курсу нефти и стоимости доллара. В работе 
проведена аналогия с политическими событиями в России и мире, что 
объясняет специфику той или иной модели. 

Ключевые слова: стоимость нефти, курс доллара, корреляционный анализ, 
регрессионный анализ, статистика Дарбина-Уотсона, временные ряды, 
статистика Люнга-Бокса. 

Abstract. Today one of hot topics is pricing in the market of oil. This question is 
especially actual for Russia since sharp falling on one of key export products can't 
but be reflected in a condition of national currency. At the moment oil is quoted 
within $30-36 for barrel, it is nearly 3-4 times less, than was in 2014. At the same 
time dollar cost in relation to ruble for the similar period has increased almost twice. 
The obvious interrelation which is presented in this work is observed. Research is 
conducted with use of tools of the regression analysis and temporary ranks; the 
algorithm of work is approved, and it is shown that existence of autocorrelation in 
the remains at a stage of carrying out the regression analysis which is negatively 
reflected in modeling, her reason and as the way of elimination lies in the isolated 
ranks separately at the rate of oil and the cost of dollar. In work an analogy to 
political events in Russia and the world is drawn that explains specifics of this or that 
model. 

Key words: cost of oil, the dollar exchange rate, correlation analysis, regression 
analysis, the Durbin-Watson statistic, time series, Ljung-Box s tatistics. 

Вступление. Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является 
падение цен на нефть. Основная причина заключается в следующем: мировое 
предложение нефти растет, а цена падает. Предложение нефти растет на фоне 
сохранения квот со стороны ОПЕК, а также за счет неутихающей «сланцевой 
революции» в США. Во многом изменение цен на «черное золото» – это не 
просто законы рынка, а результат политических манипуляций. 

Своего максимума цены достигли после событий в Ливии. Это можно 
объяснить тем, что в такой ситуации страна-экспортер пускает доходы от 
продажи нефти на внутренние потребности страны, и, как следствие, мировое 
предложение снижается, что приводит к повышению цены. Резкое падение цен 
в 2014–2015 гг. экономисты объясняют событиями на Украине. Замечено, что 
после визитов американской делегации в Саудовскую Аравию котировки на 
нефть падали. Учитывая, что для России нефть – главный экспортный продукт, 
для мировых соперников – это главное оружие против России. Эта ситуация не 
могла не отразиться на курсе доллара по отношению к рублю. Цель данной 
работы заключается в том, чтобы выявить и смоделировать данную 
взаимосвязь. 

Обзор литературы. Проанализированы данные за 2013-2014 гг. и первую 
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половину 2015 г., источником которых является [4]. Алгоритм разработан на 
основе методологии Бокса-Дженкинса, рассмотренной в работе [2]. Основные 
экономико-политические события были получены из [3]. 

Основной текст. На рис. 1 представлен общий алгоритм работы, по 
которому можно выявить зависимость курса рубля от стоимости барреля нефти. 

 

Рис. 1. Общий алгоритм моделирования 
 
На шаге IV делаем вывод о наличии или отсутствии автокорреляции в 

остатках. При ее наличии переходим к рассмотрению изолированных 
динамических рядов. На рис. 2 представлен алгоритм исследования 
динамического временного ряда, который является более детальным примером 
шага V (рис. 1) и наглядно демонстрирует методологию Бокса-Дженкинса для 
подбора ARIMA-модели. 

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм исследования изолированного временного ряда 
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Итак, отразим основные результаты, полученные на каждом этапе 
исследования, согласно алгоритму, представленному на рис. 1. 

Этап I – сбор данных: в работе рассматриваются данные за период 2013–
2014 гг. и первой половины 2015 г. по данным Центрального Банка России (без 
учета выходных дней). 

Этап II – корреляционный анализ: на данном этапе получили, что цена на 
нефть имеет тесную связь с курсом доллара как прямую, так и обратную. 
Исходя из этого, можно выделить семь основных периодов, по которым в 
дальнейшем будет проводиться анализ (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Корреляция между ценами на нефть и курсом доллара 

 
Этап III – IV – регрессионный анализ и проверка адекватности на 

основании статистики Дарбина-Уотсона: в табл. 1 представлены  выборки n для 
каждого периода, спецификации полученных моделей, коэффициенты 
детерминации , значения статистики , верхняя  и нижняя  границы 
критического значения статистики . В моделях для V и VII периодов 
коэффициенты при объясняющих переменных оказались незначимыми (на 5% 
уровне), в остальных – значимыми. C точки зрения общего качества моделей, 
исходя из значений , удовлетворительной можно считать лишь 
спецификацию III периода. Более того, практически в каждой модели 
наблюдается автокорреляция остатков (за исключением IV периода), что может 
сказаться негативным образом на моделировании. Период IV отличается тем, 
что статистика DW, формально свидетельствующая о наличии положительной 
автокорреляции остатков, находится вблизи зоны неопределенности, где 
гипотезу о наличии положительной автокорреляции остатков нельзя ни 
отклонить, ни принять. 

Этап V – рассмотрение изолированных динамических рядов: результаты 
построения моделей изолированных рядов по исследуемым периодам 
представлены в табл. 2. Практически для всех периодов характерна модель MA 
либо первого, либо второго порядка. Обратим внимание на период IV (февраль 
2015 г.): это единственный период, где все построенные модели оказались 
значимыми. 

Этап IV –  проверка адекватности моделей на основании статистики 
Люнга-Бокса: данная статистика показала наличие автокорреляции в остатках, 
за исключением IV периода. Проводя аналогию с результатами, полученными 
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на этапе регрессионного анализа, можно сделать вывод о том, что если 
изначально изолированный динамический ряд при построении модели не имеет 
автокорреляции в остатках, то и в модели регрессии по временным рядам 
остатки не будут коррелировать, т.е. модель может считаться адекватной для 
описания фактической ситуации и, возможно, быть пригодной для 
прогнозирования (при условии сохранения тенденции). В противном случае 
необходимо изолированные ряды модифицировать до тех пор, пока 
автокорреляции в остатках не будет наблюдаться, вплоть до усложненных 
моделей, таких как ARCH и GARCH (авторегрессионные условно 
гетероскедастичные модели). 

Таблица 1 
Результаты проведения анализа взаимосвязи между ценой нефти и курсом 

доллара 

Период 
Объём 

выборки, 
n 

Спецификация модели Значени
е R2 

Значение 
статистики 

DW 

Нижняя 
граница

 

Верхняя 
граница 

 

Вывод о 
наличии 

автокорре
ляции в 
остатках 

I 
(10.01.2013-
31.07.2013) 

138  0,400 0,071 (1,654; 
1,720) 

(1,694; 
1,746) «+» 

II 
(01.08.2013-
30.04.2014) 

186  0,035 0,024 (1,720; 
1,758) 

(1,746; 
1,778) «+» 

III 
(01.05.2014-
31.01.2015) 

197  0,942 0,292 1,758 1,778 «+» 

IV 
(03.02.2015-
28.02.2015) 

19  0,355 1,131 1,180 1,401 «+» 

V 
(03.03.2015-
31.03.2015) 

20  0,007 0,402 1,201 1,411 «+» 

VI 
(01.04.2015-
30.04.2015) 

22  0,568 0,605 1,239 1,429 «+» 

VII 
(01.05.2015-
30.05.2015) 

19  0,012 0,469 1,180 1,401 «+» 

 
 

Таблица 2 
Спецификации моделей за I-VII периоды 

Период Исследуемый 
показатель Значимая модель Спецификация 

I 
Нефть ARIMA(0,0,1) 

ARIMA(0,0,2) 
 

 
Доллар ARIMA(0,0,1) 

ARIMA(0,0,2) 
 

 

II 
Нефть ARIMA(0,0,1) 

ARIMA(0,0,2) 
 

 
Доллар ARIMA(0,0,1) 

ARIMA(0,0,2) 
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III 
 

Нефть ARIMA(0,0,1) 
ARIMA(0,0,2) 

 
 

Доллар 
ARIMA(1,1,0) 
ARIMA(0,0,1) 
ARIMA(0,0,2) 

 
 

 

IV 
 

Нефть ARIMA(0,1,2) 
ARIMA(0,0,1) 

 
 

Доллар ARIMA(0,1,1) 
ARIMA(0,0,1) 

 
 

V 
 

Нефть ARIMA(0,0,1)  
Доллар ARIMA(1,0,0)  

VI 

Нефть 
ARIMA(2,0,0) 
ARIMA (0,0,1) 
ARIMA (0,0,2) 

 
 

 

Доллар 
ARIMA (1,0,1) 
ARIMA (0,0,1) 
ARIMA (0,0,2) 

 
 

 

VII 
Нефть ARIMA (0,0,1)  
Доллар ARIMA (0,0,1) 

ARIMA (0,0,2) 
 

 
 
Заключение и выводы. На данном этапе работы разработан и 

апробирован алгоритм исследования для выявления и моделирования 
взаимовлияния макроэкономических индикаторов – цены на нефть и курса 
доллара. Анализ корреляции между исследуемыми показателями показал, что к 
концу 2015 г. связь между ценами на нефть и курсом доллара ослабевает; на 
первый план выходят геополитические причины изменений на сырьевом рынке: 
так, например, для периода III (01.05.2014–31.01.2015) характерно падение цен 
на нефть. Это связано с увеличением добычи нефти в странах, сланцевой 
революцикй в США, с прекращением поставок нефти из Нигерии в США с 
переориентацией на другие регионы. Особо следует охарактеризовать период 
IV (03.02.2015–28.02.2015): при рассмотрении изолированных рядов отдельно 
по курсу доллара и цене на нефть получены значимые результаты, 
свидетельствующие, согласно статистике Люнга-Бокса, об отсутствии 
автокорреляции в остатках (в отличие от спецификаций, полученных на других 
интервалах времени). Более того, при поведении регрессионного анализа этих 
двух показателей статистика Дарбина-Уотсона, хотя формально и показала 
наличие автокорреляции в остатках, однако её значение оказалось близко к зоне 
неопределенности, чего не наблюдалось в других периодах. С содержательной 
стороны следует заметить, что на IV период (февраль 2015 г.) пришёлся 
отголосок события политического характера (кончина короля Саудовской 
Аравии). Возможно, данное событие оказалось столь геополитически 
значимым, что могло временно ослабить влияние остальных субъективных 
факторов на мировое ценообразование и, как следствие, дать рынку 
возможность объективного развития. Обобщая результаты проведенного 
анализа, на данном этапе следует сделать вывод о том, что при наличии 
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большого числа внешних факторов на исследуемом периоде речь может идти 
лишь о моделировании на ретроспективе, но не прогнозировании. 
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Аннотация. В работе рассматривается исследование временных рядов на 

примере данных по сельскому хозяйству СССР и России в период 1970 – 
2012 гг. Временные ряды были проверены на стационарность с использованием 
метода серий. К выявленным стационарным рядам применен гармонический 
анализ методом разложения в ряд Фурье. Полученный результат 
свидетельствует о стремительном развитии сельского хозяйства (на примере 
урожайности) в период СССР. Показана динамика сбора урожая, выявлены 
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периоды максимума урожайности, которые указывают на результат 
успешной политики исследуемого периода.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, СССР, Россия, временной ряд, 
стационарность, гармонический анализ, ряд Фурье. 

Abstract. In this paper we describe the use of time series on the example of 
USSR’s and Russia’s agricultural data during 1970 – 2012. We check time series for 
stationary with use of method of series. The harmonious analysis by a decomposition 
method in a row Fourier is applied to the revealed stationary series. The received 
result testifies to prompt development of agriculture (on the example of productivity) 
in the period of the USSR. Dynamics of harvesting is shown, the productivity 
maximum periods which indicate result of successful policy of the studied period are 
revealed. 

Key words: agriculture, USSR, Russia, time series, stationary, harmonic 
analysis, Fourier series. 

Вступление. Сельское хозяйство – одна из системообразующих отраслей 
экономики любой страны. Актуальность выбранной темы обусловлена прямым 
влиянием анализа функционирования отрасли сельского хозяйства на 
общественное производство и экономическую ситуацию в стране в целом. В 
современной политической ситуации в условиях экономических санкций 
необходимо проанализировать имеющиеся данные о развитии сельского 
хозяйства в периоды СССР и современной России для выработки надлежащих 
решений о развитии этой отрасли с учетом исторической ретроспективы.  

Обзор литературы. Для анализа объекта была изучена статья [2]. 
Статистические данные сельского хозяйства (урожайность) 1970–2012 гг. были 
выбраны для исследования из [7]. Временные ряды и их характеристики как 
инструментарий исследования объекта были изучены в [1, 3, 4]. Моделирование 
периодических колебаний как часть гармонического анализа были исследованы 
в [3, 5, 6]. 

Основной текст. Статистические данные временного ряда «Урожайность» 
1970 – 2012 гг. исследуются с помощью гармонического анализа временных 
рядов. Рассматриваемый временной ряд разделен на два периода: 1970–1990 гг. 
и 1991– 2012 гг. Каждый из этих периодов представляет собой изолированный 
временной ряд. На этом этапе необходимо проверить каждый полученный ряд 
на стационарность. 

Проверка временного ряда на стационарность сводится к проверке 
гипотезы о постоянстве математического ожидания ( )( ) consttYMH i =:0 , 

( )( ) consttYMH i ≠:1 , и дисперсии ( )( ) consttYDH i =:0 , ( )( ) consttYDH i ≠:1 , где 
( )itY , 1+< ii tt  – набор случайных величин [1]. 

Для выделения существенных гармоник был взят за основу алгоритм 
исследования временного ряда [3, 6]. Далее использовались критерий Фишера и 
метод серий для проверки этих гипотез. В результате выявлено, что временные 
ряды «Урожайность» периодов 1970–1990 гг. и 1991–2012 гг. являются 
стационарными, что означает возможность разложения этих временных рядов в 
ряд Фурье. Теоретически исследуемые стационарные временные ряды с 
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периодическими колебаниями могут быть представлены так: 

                                   ,                                       (1) 
где Ytr – тренд или долгосрочная компонента, отображающая основную 
тенденцию; Yk

garm – гармоника; ε  – случайная компонента [5]. Полагая 
долгосрочную компоненту – средним значением (Y ), сумму гармоник – рядом 
Фурье [3], формула (1) примет вид: 

                             ,                    (2) 
где  

 ,                       (3) 
С помощью рассчитанных матриц коэффициентов были построены 

гармоники для исследуемых рядов (таб. 1, таб. 2).  
Во временном ряду «урожайность» 1970–1990 гг. при проверке 

коэффициентов ak и bk на значимость на 5% уровне значимости для верной 
оценки вклада каждой из вычисленных гармоник в общее уравнение (2) 
получены значимые коэффициенты только a5 и a9, и уравнение приняло 
следующий вид: tt 9cos08,185cos58,1862,175Y~t +−= . 

Таблица 1 
Гармоники для ряда Фурье по 

урожайности 1970-1990 гг. 
Номер 

гармоники Гармоническая функция 

1 -1,46cost-0,93sint 
2 -15,3cos2t-7,53sin2t 
3 1,18cos3t-1,45sin3t 
4 -6,92cos4t-10,9sin4t 
5 -18,58cos5t+1,85sin5t 
6 -10,21cos6t+5,04sin6t 
7 2,38cos7t-0,33sin7t 
8 7,53cos8t-3,11sin8t 
9 18,08cos9t+2,20sin9t 
10 0,68cos10t+9,46sin10t 

 

Таблица 2 
Гармоники для ряда Фурье по 

урожайности 1991-2012 гг. 
Номер 

гармоники Гармоническая функция 

1 4,19cost-7,20sint 
2 -1,29cos2t+6,88sin2t 
3 -5,37cos3t+13,77sin3t 
4 3,65cos4t-12,18sin4t 
5 -2,05cos5t+11,65sin5t 
6 -5,09cos6t+0,24sin6t 
7 -1,68cos7t+6,98sin7t 
8 5cos8t-4,15sin8t 
9 4,73cos9t+10,16sin9t 
10 9,37cos10t+0,83sin10t 

 

 
Периодичность 5-ой гармоники равна 5 лет, а 9-ой составляет 2,5–3 года. 
Аналогичные вычисления для временного ряда «Урожайность» 1991–

2012 гг. привели к определению значимыми только коэффициенты a1 и b1, 
приведя ряд Фурье (2) к частному виду: tt sin20,7cos19,414,77Y~t −+= . 

Полученный выравненный динамический ряд плохо аппроксимирует 
данную выборку, поскольку приблизительное значение периода, равное 22 
годам, совпадает с количеством компонентов исследуемого временного ряда. 
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Заключение и выводы. Расчеты свидетельствуют, что экономики двух 
исследуемых объектов – СССР и России – существенно отличаются друг от 
друга. В работе были проанализированы данные временного ряда 
«Урожайность», которые показали, что развитие урожайности в СССР было 
значительно интенсивнее, чем в России. В период 1970–1991 гг. определена 
периодичность сбора максимума урожая, а именно пять лет, что можно связать 
с экономической политикой СССР в этот период – планированием пятилеток. 
Это наиболее значимый результат, на который можно опираться в дальнейшем 
детальном структурировании и анализе исследуемых данных.  

С экономической точки зрения следует отметить, что цикличность 
показателя «Урожайность» 1991–2012 гг. не выявлена, а на протяжении всего 
периода наблюдается явная тенденция спада.  
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Аннотация. В качестве объекта исследования выбран Московский регион, 

поскольку Московская область показывает один из наиболее высоких темпов 
социально-экономического развития в стране. Однако не все районы данной 
территории имеют одинаковый уровень развития. Для оценки социально-
экономического состояния территориальных образований Московской 
области в работе применены методы снижения размерности – факторный и 
кластерный анализ (метод Варда), базирующиеся на разделении территорий 
на однородные группы по их социально-экономическим показателям. 
Полученные результаты могут быть использованы главами муниципальных 
районов с целью выработки принятия решений о развитии территорий. 

Ключевые слова: регион, муниципальный район, социально-экономические 
показатели, кластерный анализ, факторный анализ. 

Abstract. As the object of investigations is chosen the Moscow region, since 
Moscow region shows one of the highest rates of socioeconomic development in the 
country. However, not all districts of this territory are of the same level of 
development. To assess the socio-economic condition of the territorial formations of 
the Moscow region in the work are applied methods of dimension reduction - factor 
and cluster analysis (Ward's method), based on the division of territories on 
homogeneous groups according to their socio-economic indicators. The results can 
be used by the heads of municipal districts in order to develop decision-making on 
the development of the territories. 

Key words: region, municipal district, socio-economic indicators, cluster 
analysis, factor analysis. 

Вступление. Для управления социально-экономическим развитием 
объекта необходимо уметь оценивать состояние его подструктур. В случае 
выбора в качестве объекта региона такими структурами являются его районы. 
Задача регионального развития является одной из ключевых в современных 
условиях России, чем обусловлена актуальность темы настоящего 
исследования. В качестве объекта исследования выступают подструктуры 
региона – муниципальные районы Московской области (были рассмотрены 36 
районов). Предмет исследования – социально-экономические показатели, 
характеризующие уровень развития этих подструктур. 

Для исследования Московская область была выбрана неслучайно: именно 
этот регион показывает один из наиболее высоких темпов социально-
экономического развития в стране. Однако не все районы данной территории 
имеют одинаковый уровень развития. Это можно заметить не только по сильно 
различающимся значениям показателей [5, 6] но и по характеристикам районов 
на основе отчетов глав администраций [7]. Поэтому представляется 
интересным провести ранжирование районов и предположить возможные 
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причины таких диспропорций в их социально-экономическом развитии. 
Цель. Целью исследования является применение кластерного анализа по 

методу Варда и факторного анализа для объективной оценки социально-
экономического состояния подструктур региона – муниципальных районов 
Московской области – по их социально-экономическим показателям.  

Входные данные и методы. С этой целью в работе проводятся факторный 
и кластерный анализ как методы, позволяющие выявлять признаки, 
отвечающие за деление (разбиение) районов на однородные группы, или, 
другими словами, определяющие социально-экономическое развитие области 
[3]. Рассмотренные экономико-математические методы реализованы с 
помощью прикладного пакета программ «Statistiсa» (ППП «Statistiсa») [1]. 

Информационной базой исследования являются статистические данные о 
состоянии муниципальных районов Московской области за 2013 г. Для анализа 
были выбраны 14 социально-экономических показателей [5]. 

В данной работе среди различных методов кластеризации используется 
метод Варда, поскольку он дает довольно компактные и хорошо разделенные 
кластеры [1]. 

Территориальные единицы часто развиваются неравномерно. Некоторые 
из них могут существенно отставать по уровню жизни и возможностям для 
жителей. Районы Московской области также не являются исключением, среди 
них есть наиболее и наименее развитые. Это предположение является основной 
рабочей гипотезой данной работы. 

Результаты. Факторный анализ подтвердил правильность выбранных для 
анализа показателей, оказывающих непосредственное влияние на развитие 
районов: как показал факторный анализ, наибольшее влияние на формирование 
кластеров оказывают демографические показатели (численность населения, 
рождаемость, смертность, миграция) и экономические показатели (количество 
занятых в экономике, инвестиции в основной капитал и др.). При графическом 
анализе средних значений, характеризующих каждый кластер, можно заметить, 
что именно эти показатели отвечают за дифференциацию кластеров [2, 3]. 

В результате кластеризации муниципальные районы Московской области 
объединились в 5 однородных групп, выделились наиболее экономически 
развитый и «слабый» кластеры: 

 1 класс (8 районов): Волоколамский, Можайский, Шатурский, 
Рузский, Луховицкий, Каширский, Егорьевский, Павлово-Посадский. 

 2 класс (8 районов): Лотошинский, Озерский, Шаховской, Серебряно-
Прудский, Коломенский, Серпуховский, Талдомский, Зарайский. 

 3 класс (7 районов): Дмитровский, Наро-Фоминский, Клинский, 
Щелковский, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Ногинский. 

 4 класс (8 районов): Истринский, Ступинский, Солнечногорский, 
Чеховский, Воскресенский, Орехово-Зуевский, Подольский, Ленинский. 

 5 класс (5 районов): Красногорский, Мытищенский, Одинцовский, 
Люберецкий, Раменский. 

Для выделения однородных групп найдем средние значения для каждого 
кластера и проанализируем их для выяснения причин дифференциации районов 
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и принципа разбиения муниципальных районов на отдельные кластеры (рис.1). 
 

 
Рис.1. График средних значений 

 
На основании полученных результатов кластеризации можно сделать 

вывод о том, что наиболее развитые районы сгруппировались в пятый кластер, 
наименее развитые – в первый и второй кластеры, третий и четвертый кластеры 
можно отнести к среднеразвитым. 

Заключение и выводы. Результаты, полученные методами факторного и 
кластерного анализа, оказались непротиворечивыми, что свидетельствует об их 
устойчивости. Выявлена зависимость развития районов от их местоположения 
по отношению к столице. Область располагается в непосредственной близости 
от центра, что не может не оказывать влияние на социальную и экономическую 
атмосферу входящих в нее районов. Районы, попавшие в пятый, самый сильный 
кластер находятся вблизи столицы, возможно, именно с этим и связан высокий 
уровень их развития. Районы, попавшие в первый и второй кластеры, находятся 
на окраине, на значительном расстоянии от центра. Этим районам необходима 
поддержка как в экономическую, так и в социальную сторону. Возможно, в 
отставании их развития от других районов играет роль удаленности от Москвы. 

Полученные результаты могут быть использованы главами 
муниципальных районов с целью выработки принятия решений о развитии 
территорий. 
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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного анализа 

формирования резервов в бухгалтерском и налоговом учете. На основе анализа 
положений российских стандартов бухгалтерского учета и норм Налогового 
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кодекса РФ сопоставлены виды резервов в бухгалтерском и налоговом учете, 
выявлены принципиальные различия в целях создания резервов, а также 
порядке формирования резерва по сомнительным долгам, резерва предстоящей 
оплаты отпусков работникам организации, резерва на выплату ежегодного 
вознаграждения за выслугу лет и гарантийного ремонта и обслуживания в 
каждой из учетных систем. Обозначены направления гармонизации учетных 
систем в части формирования резервов. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, резерв, оценочные 
резервы, резервы по сомнительным долгам, резерв по гарантийному ремонту, 
резервы будущих затрат. 

Annotation. The article presents the results of a comparative analysis of the 
formation of reserves in the business and tax accounting. On the basis of the 
provisions of the Russian accounting standards and norms of the Tax Code of the 
Russian Federation the types of reserves in business and tax accounting are 
compared, fundamental differences in order to create reserves are revealed, as well 
as the order of formation of allowance for doubtful accounts, provisions for vacation 
pay workers' organizations, provision for payment of the annual compensation for 
years of service and warranty repair and service in each of the accounting 
systems. The directions of harmonization of accounting systems in terms of the 
formation of reserves are indicated. 

Keywords: business accounting, tax accounting, reserve, valuation reserves, 
reserves for doubtful debts, provision for warranty repairs, provisions for future 
costs. 

Вступление. В современном учете российских организаций возникает 
необходимость создавать разнообразные резервы. Различают резервы в целях 
налогового учета, установленных Налоговым кодексом РФ, и резервы в целях 
бухгалтерского учета, которые формируются в соответствии с 
соответствующими положениями по бухгалтерскому учету. Различные 
правовые основы учетных систем обуславливают различные подходы в 
формировании резервов. 

Обзор литературы. Отдельные вопросы налогового и бухгалтерского 
учета резервов в РФ рассматривались в работах Воропаевой О.Д.,  
Гвоздевой Т.В., Карзаевой Н.Н., Покивайловой Е.А., Дудиной Е.,  
Таусовой И.Ф., Тхагапсо Р.А., Бекировой К.Н., Кругляк З.И., Калинской М.В. и 
некоторых других авторов. 

Основной текст. В первую очередь, определим цели создания тех или 
иных резервов. В налоговом учете резервы создаются с целью уменьшения 
текущей прибыли для покрытия расходов, предстоящих в будущих периодах. 
Создавая резервы и равномерно распределяя расходы, организация 
обеспечивает более равномерное налогообложение прибыли и оптимизирует 
свои налоговые платежи. 

В бухгалтерском учете резервы создаются с целью компенсации будущих 
затрат, а также с целью уточнения балансовой оценки отдельных объектов 
учета, по которым уже произошло снижение стоимости в отчетном периоде, т.е. 
оценочные резервы. Таким образом, в бухгалтерском учете резервируются не 

Научный взгляд в будущее 169 



 Том 5. Выпуск 1(1)                                                                                                                                           Экономика                          

только будущие затраты, но и текущие убытки, произошедшие в связи с 
обесцениванием активов и обязательств. Также в бухгалтерском учете 
создаются резервы по условным фактам хозяйственной деятельности, которые 
уже произошли или очевидным образом произойдут в будущем. В конечном 
счете, создание резервов в бухгалтерском учете призвано повысить 
достоверность информации, представляемой в бухгалтерской финансовой 
отчетности. 

Также необходимо сравнить создаваемые резервы с точки зрения их 
обязательности для организации. В бухгалтерском учете обязательными к 
созданию являются оценочные резервы. Резервы, создающиеся с целью 
компенсации будущих затрат, а также резервы в целях налогового учета 
создаются по желанию организации и закрепляются в ее учетной политике. 

Следующим параметром для сравнения видов резервов является 
возможность их создания как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. 

Рассмотрим виды резервов, создаваемых в учете в российских 
организаций. 

Для учета резервов будущих затрат в бухгалтерском учете используется 
счет 96 «Резервы предстоящих расходов», по которому можно создавать 
следующие виды резервов: резерв предстоящей оплаты отпусков работникам 
организации; резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 
резерв производственных затрат по подготовительным работам в связи с 
сезонным характером производства; резерв на ремонт основных средств; — 
резерв предстоящих затрат на рекультивацию земель и осуществление иных 
природоохранных мероприятий; резерв на гарантийный ремонт и гарантийное 
обслуживание. 

К оценочным резервам относятся: резерв по сомнительным долгам (счет 63 
«Резервы по сомнительным долгам»); резерв под обесценение финансовых 
вложений (счет 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений»); резерв 
под снижение стоимости материальных ценностей (счет 14 «Резервы под 
снижение стоимости материальных ценностей»). 

Резервы по условным фактам хозяйственной деятельности отражаются в 
финансовой отчетности и делятся на два вида: возможные обязательства, 
которые отражаются в бухгалтерской отчетности, а также на счетах 
бухгалтерского учета; возможные обязательства, которые отражаются только в 
пояснительной записке к отчетности и не имеют записей по счетам учета. 

В налоговом учете могут быть созданы следующие резервы: резервы по 
сомнительным долгам (ст. 266 НК РФ); резервы по гарантийному ремонту и 
гарантийному обслуживанию (ст. 267 НК РФ); резервы по обеспечению 
социальной защиты инвалидов (ст. 267.1 НК РФ); резервы на научные 
исследования и опытно-конструкторские разработки — НИОКР (ст. 267.2 НК 
РФ); резервы предстоящих расходов некоммерческих организаций (ст. 267.3 
НК РФ); резервы предстоящих расходов, связанных с завершением 
деятельности по добыче углеводородного сырья на новом морском 
месторождении углеводородного сырья (ст. 267.4 НК РФ); резервы 
предстоящих расходов на оплату отпусков и ежегодного вознаграждения за 
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выслугу лет (ст. 324.1 НК РФ). 
Из всех перечисленных резервов как в бухгалтерском, так и в налоговом 

учете создаются следующие три вида резервов: 
— резерв по сомнительным долгам; 
— резерв по гарантийному ремонту и обслуживанию; 
— резерв на предстоящую оплату отпусков работникам. 
Все остальные резервы являются или исключительно налоговыми, или 

бухгалтерскими. 
Далее рассмотрим различия в принципах и порядке создания 

вышеперечисленных резервов в бухгалтерском и налоговом учете. 
Отличия создания резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском и 

налоговом учете. 
Резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском учете должны быть 

созданы в отношении любой дебиторской задолженности контрагента, 
сомнительной к получению. В налоговом учете в резерв может включаться 
только дебиторская задолженность, возникшая в связи с реализацией товаров, 
работ, услуг. Таким образом, в резерв не могут включаться сомнительные долги 
по кредитам и займам, по договорам уступки права требования, авансы по 
поставке товаров, работ и услуг. 

В бухгалтерском учете в сумму резерва может быть включена вся сумма 
сомнительной дебиторской задолженности, или способ расчета сумм, 
включаемых в резерв, должен быть закреплен в учетной политике организации. 
В налоговом учете суммы долга, включаемые в резерв, определены Налоговым 
кодексом РФ в виде следующего порядка: 

— в сумму резерва включается вся сумма долга, если после возникновения 
задолженности прошло более 90 дней; 

— в сумму резерва включается 50% долга, если после возникновения 
задолженности прошло от 45 до 90 дней; 

— если с момента возникновения долга прошло до 45 дней, то такой долг в 
резерв по налоговому учету не включается. 

При этом общая сумма резерва в налоговом учете не может превышать 
10% от выручки отчетного или налогового периода. 

Таким образом, при создании резервов по сомнительным долгам в учете 
будут возникать постоянные разницы в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет 
расчетов по налогу на прибыль организаций», даже если резерв создается как в 
бухгалтерском, так и в налоговом учете. 

Резервы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию. 
Данный резерв в бухгалтерском учете является обязательным только для 

организаций, которые имеют гарантийные обязательства перед покупателями и 
заказчиками. Организации, не связанные гарантийными обязательствами, а 
также организации малого бизнеса такой резерв не создают. В налоговом учете 
создание резерва является добровольным. 

В налоговом учете предусмотрены довольно четкие правила создания 
резерва. Резерв создается в день реализации товаров и работ, по которым у 
организации имеются гарантийные обязательства. Размер резерва определяется 
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как доля фактически осуществленных организацией расходов по гарантийному 
ремонту и обслуживанию в объеме выручки от реализации таких товаров и 
работ за предыдущие три года, умноженная на сумму выручки от реализации 
гарантийных товаров и работ в отчетный период. 

Иными словами, расчет суммы резерва производится по формуле (1): 
,                                                   (1) 

где   С — сумма создаваемого резерва; 
В — выручка за текущий период от реализации товаров, по которым 

предоставляется гарантия; 
Д — доля затрат на гарантийный ремонт, которая в свою очередь 

рассчитывается по формуле (2): 
,                                            (2) 

где   Р — расходы на гарантийный ремонт за три предшествующих года; 
Вг — выручка за три предыдущих года от реализации товаров, по которым 

предоставляется гарантия. 
В бухгалтерском учете четких правил расчета размера резерва нет, есть 

только оговорка, что резерва должно хватать для выполнения гарантийных 
обязательств. Таким образом, организация вольна самостоятельно определять 
правила расчета резерва. Если в учетной политике принять правила расчета 
резерва в бухгалтерском учете, аналогичные правилам для налогового учета, то 
постоянных разниц при расчете налога на прибыль возникать не будет, что 
существенно упростит учетную работу. 

Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков работников. 
В налоговом учете расчет суммы отчислений в резерв производится на 

основе предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков. В сумму 
отпусков включается не только сумма начислений отпускных, но и всех 
взносов во внебюджетные фонды, которые должны быть начислены на сумму 
отпускных: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; 
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское 
страхование, обязательное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболевание. 

Процент отчислений в резерв рассчитывается как отношение 
предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к годовому фонду 
заработной платы. 

В бухгалтерском учете расчет резерва производится исходя из методики, 
самостоятельно разработанной организацией и записанной в учетной политике. 
Поэтому во избежание возникновения постоянных разниц при расчете налога 
на прибыль организации зачастую в бухгалтерском учете применяют методику 
расчета резерва, аналогичную методике в налоговом учете. 

Заключение и выводы. В статье были рассмотрены различные виды 
резервов, которые должны или могут быть сформированы организацией в 
рамках налогового и бухгалтерского учета. Определено, что многие резервы 
могут создаваться только в бухгалтерском или только в налоговом учете. 
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Первым шагом к сближению бухгалтерского и налогового учета как на макро-, 
так и на микро-уровне может стать увеличение числа резервов используемых в 
рамках бухгалтерской финансовой и налоговой учетных систем. 

Также отмечено, что резервы, которые создаются и в бухгалтерском, и в 
налоговом учете, имеют различные методики расчета, что приводит к 
возникновению налоговых разниц и усложнению учетной и контрольной 
работы. 

В тоже время в различных видах учета присутствуют резервы, создающие 
важные для экономической жизни организации фонды, направленные на 
социальное обеспечение работников, техническое перевооружение 
производства. Эти резервы имеют различные названия, довольно узкую 
направленность и разные методики расчета, что приводит к уменьшению 
экономической и финансовой эффективности применения этого учетного 
инструмента. По нашему мнению, необходимо искать пути сближения методов 
и порядка расчета и формирования таких резервов в налоговом и бухгалтерском 
учета в российских организациях, которые смогут обеспечить интеграцию 
учетных систем с соблюдением баланса интересов всех пользователей учетной 
информации. 
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ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ЯК СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОГО 
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ГОСПОДАРСТВА 
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ASSESSMENT OF ENVIRONMENT RISK AS A COMPONENT OF 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AT ENTERPRISES HOTEL 
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Анотація. У статті розглянуто питання взаємозв’язку екологічних 
ризиків та екологічного менеджменту на підприємствах готельного 
господарства. Охарактеризовано основні галузі наук, які займаються 
визначенням екологічних ризиків для підприємств готельного господарства. 
Проаналізовано практичне запровадження принципів екологічного 
менеджменту в діяльність підприємств готельного господарства. Наведені 
основні завдання виявлення і оцінки екологічних ризиків для підприємств 
готельного господарства. Розглянуто основні напрямки «озеленення» готелів в 
Україні. 

Summary. The article deals with the question of the relationship of 
environmental risks and environmental management at the enterprises of hotel 
industry. It was describes the basic sciences that deal with the definition of 
environmental risks for businesses hotel industry. It was analyzes the practical 
implementation of the principles of environmental management activities of 
enterprises hospitality industry. It was describes the main tasks of identifying and 
evaluating environmental risks for businesses hotel industry. The main directions of 
"greening" of hotels in Ukraine. 

Ключові слова: підприємства готельного господарства, екологічні ризики, 
екологічний менеджмент, антропогенне навантаження, вплив на навколишнє 
середовище 

Key words: hotel industry, environmental risks, environmental management, 
anthropogenic loads, the impact on the environment 
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Актуальність. Екологічний менеджмент – це система управління 
діяльністю підприємства, які стосуються взаємовідносин підприємства з 
навколишнім природним середовищем. 

Можна сказати, що екологічний менеджмент – це тип управління, 
принципово орієнтований на формування та розвиток екологічного 
виробництва й екологічної культури життєдіяльності людини. Це тип 
управління, побудований на соціально-економічному й соціально-
психологічному мотивуванні гармонії взаємин людини із природою. 

Предметом екологічного менеджменту є, передусім, екологічні 
(природоохоронні, ресурсозберігаючі тощо) аспекти діяльності підприємства. 
Кінцевою метою екологічного менеджменту є мінімізація негативних впливів 
бізнес-діяльності на навколишнє природне середовище, досягнення високого 
рівня екологічної безпеки процесів виробництва та споживання продукції, що 
виробляється на підприємстві, і виконуваних послуг.  

Огляд літератури. Теоретико-методологічні аспекти екологічного 
менеджменту відображені в працях Г. Білявського, Б. Буркінського, Т. 
Галушкіної, М. Долішнього, С. Дорогунцова, Л. Мельника, Ю. Саталкіна, С. 
Харічкова, М. Хвесика, В. Шевчука та ін. Прикладні ж аспекти екологічного 
менеджменту саме в туристичній галузі досліджували В. Квартальнов, Є. 
Ледовських, Т. Сергєєва, В. Степанов, О. Топчієв, С. Харічков, О. Дмитрук та 
ін. 

Формування цілей статті. Проаналізувати сучасний стан та визначити 
напрямки розвитку екологічного менеджменту на підприємствах готельного 
господарства з врахуванням можливих екологічних ризиків. 

Основний матеріал. Готелі як і будь-які інші антропогенні об’єкти 
завдають негативного впливу на навколишнє середовище. Визначаючи сутність 
рекреаційно-туристичного природокористування в сфері гостинності як 
взаємодія бізнесу і суспільства, економіки і природи. Необхідно розуміти і 
усвідомлювати існуючий взаємозв'язок і взаємозумовленість розвитку 
економіки від кількості і якості природних ресурсів і враховувати зміни 
екологічного потенціалу, внаслідок розвитку економіки підприємств 
гостинності [6]. 

Зрозуміло, що негативний вплив від діяльності того чи іншого 
антропогенного об’єкту буде залежати від виду діяльності цього об’єкту, від 
ступеня негативного/нейтрального впливу на нього. Вони можуть бути 
екопозитивні та еконегативні природно-соціально-економічні функції 
геосистеми [5]. 

Зміна екологічного стану території можна встановити за допомогою 
визначення екологічних ризиків. 

Екологічні ризики – ймовірність виникнення в геосистемах вкрай 
небажаних змін, особливо пов’язаних із загрозою для здоров’я людини, 
небезпека різко токсичного забруднення території та її окремих середовищ. 
Більш глибокий аналіз екологічних ризиків передбачає не тільки визначення 
(ймовірність) його виникнення, а й оцінку втрат, які можуть бути пов’язані з 
ним. [4] 
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Так, за [1] визначенням можливих ризиків від діяльності готельних 
підприємств можуть займатися різні галузі науки (див. таблицю 1). 

Таблиця 1. 
Основні галузі наук, які займаються визначенням екологічних ризиків для 

підприємств готельного господарства 
№ Галузь науки Характеристика ризику 

1.  Геоекологія та хімічна 
екологія 

В процесі експериментальних досліджень 
можуть оцінити безпечність місця 
будування готельного комплексу; провести 
аналіз негативного впливу навколишнього 
середовища на готель 

2.  Соціальна екологія шляхом проведення досліджень в сфері 
управління суспільними відносинами, 
дослідженнями рівня впливу суспільства 
на навколишнє середовище, здійснення 
культурно-історичного аналізу умов 
місцевості/регіону/країни, де 
розташований підприємство, може зробити 
висновки, щодо корекції стандартів 
обслуговування, прийнятих в готелі, а 
також правил поведінки гостей 

3.  Промислова екологія та 
економіка 
природокористування  

здійснює аналіз впливу промислових 
підприємств, що знаходяться поблизу 
засобів розміщення на його діяльність, а 
також обґрунтування рекомендацій по 
економії води, енергії, продуктів 
харчування і тощо Серед головних 
проблем вчені виділяють: відсутність 
програм екоконтролю за екологічної 
безпекою екооб’єкту, які не належать до 
промисловості 

4.  Екологія людини поряд з питаннями забезпечення санітарно-
екологічних умов розміщення гостей, може 
вивчати специфічні питання безпеки 
приміщень з позиції впливу наслідків 
перебування гостей з різними 
інфекційними захворюваннями на 
майбутніх гостей готелю 

5.  Охорона навколишнього 
середовища 

дослідження тих зон діяльності, де 
функціонування готелю не може обійтися 
без істотного впливу на природно-
антропогенне оточення 

 
Оцінка екологічних ризиків в готельних підприємствах - це виявлення та 

оцінка ймовірностей настання подій, що мають несприятливі наслідки для 
Научный взгляд в будущее 176 



 Том 5. Выпуск 1(1)                                                                                                                                           Экономика                          

стану навколишнього середовища, здоров'я гостей готелю надзвичайних 
ситуаціях природного і техногенного характеру. 

Практичне запровадження принципів екологічного менеджменту в 
діяльність підприємств готельного господарства означає: 

• дотримання науково обґрунтованих екологічних нормативів споживання 
води як у готелях, так і під час проведення водних лікувально-
оздоровчих процедур;  

• використання лише сучасних технічних засобів водопостачання з метою 
уникнення її небажаного витікання із кранів, унітазів та душових 
пристроїв; 

• енергозбереження на всіх стадіях і в усіх видах здійснення й 
забезпечення рекреаційного процесу (енергозберігаючі технології при 
будівництві закладів розміщення туристів, використання 
енергозберігаючих приладів класу А тощо); 

• екологічно доцільне поводження з побутовими відходами (зменшення їх 
обсягів, розподіл за видами, забезпечення транспортування до місця 
утилізації тощо); 

• дотримання норм застосування миючих засобів; 
• нешкідливість хімічних засобів для миття та чистки, які одночасно 

повинні бути біодеградуючими, тобто такими, що розкладаються 
природним чином; 

• використання екологічно безпечної тари, пакувальних матеріалів, 
посуду; 

• використання, по можливості, екологічно безпечних джерел енергії; 
• ресурсозбереження на всіх стадіях забезпечення рекреаційного процесу 

від економії паперу в офісах до заміни постільної білизни та рушників 
лише за вимогою гостей; 

• розробка та використання екологічно безпечних туристичних 
маршрутів. 

Розглянемо основні екологічні ризики, можливі при функціонуванні 
підприємства готельного господарства (див. Таблицю 2) 

Готель, як і будь-яка інша антропогенний споруда, спричиняє негативний 
вплив на навколишнє середовище і здоров'я людини, а значить, необхідно 
вживати заходів щодо зниження цього впливу, що в першу чергу є 
дотриманням Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» [3]. 

Напрямків «озеленення» готелів багато. Важливо розумно 
використовувати воду, регулювати процеси нагрівання-охолодження в 
приміщеннях, знижувати споживання пластикових пакетів. Готельний бізнес 
змушений ставати екологічніше, як в прагненні знизити витрати, так і для 
залучення гостей.  

Однією з перших громадських організацій в Україні, що займається 
екологічними питаннями стійкого розвитку територій туристично-
рекреаційного призначення є «Екологічна ініціатива» (2004 р.) Робота полягає у 
впровадженні критеріїв, які стосуються поліпшенню навколишнього 
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середовища, поширенню інформації про ведення екологічно безпечного і 
відповідального бізнесу, екологічного менеджменту, створення екологічно 
привабливого іміджу рекреаційних територій.  

Так, в 2011 році громадською організацією «Екологічна ініціатива» за 
представила  програму добровільної міжнародної екологічної сертифікації 
установ готельного бізнесу «Green key».  

Таблиця 2. 
Завдання виявлення і оцінки екологічних ризиків для підприємств 

готельного господарства [1] 
№ Завдання характеристика 

1.  виявлення, якісна 
оцінка, типізація всіх 
екоризиків, яких зазнає 
підприємство 

класифікація за видами впливу: на 
здоров'я гостей, працездатність і здоров'я 
працівників; на атмосферу і гідросферу, 
грунт; на ефективну утилізацію відходів і 
тощо 

2.  виділення в 
спеціальний клас 
внутрішніх ризиків 
готелю 

такого роду ризики можуть бути 
нівельовані суспільними цінностями 
імперативами гостей підприємств 
гостинності та введенням низки 
екологічних і санітарних заходів 
профілактичного характеру в діяльність 
підприємства розміщення. Наприклад, 
ризики, пов'язані з розміщенням гостей 
хворих на вірусні захворювання, 
неправильної утілізацией гостями 
небезпечних відходів 

3.  зниження екологічних 
ризиків, які не можуть 
бути визнані 
прийнятними 

ризик періодичного погіршення якості 
водопровідної води в зв'язку з 
періодичними відключеннями, стан 
водопровідних комунікацій. Такого роду 
ризики можуть бути нівельовані 
створенням власних міні-лабораторій з 
періодичної оцінки якості стану питної та 
водопровідної води 

4.  управління 
екологічними ризиками 
на професійному рівні 

запрошення фахівців для оцінки ризику 
забруднення повітря в приміщенні, так як 
своїми силами готель не в силах провести 
дане дослідження, або залучення 
співробітником готелю до спеціальних 
програм, що сприяють прийняттю 
екологічного рішення на користь готелю, 
самого співробітника і гостей створення 
системи мотивації співробітників за 
дотриманням екологічної політики 
готельного підприємства 
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5.  забезпечення кореляції 
між обсягами дій щодо 
усунення наслідків 
виникнення негативної 
з екологічної точки зору 
ситуації і ступінь 
екологічного ризику 

потенційну шкоду від розливу ртуті зі 
звичайного градусника, який міг 
привести з собою гість, є дуже високим, 
але заходи щодо запобігання цих подій 
відстеження ризику (встановлення 
датчиків контролю вмісту парів ртуті в 
повітрі) є занадто дорогим, тому дану 
діяльність жоден готель не здійснює 

6.  дотримання 
міжнародних і 
національних 
стандартів в галузі 
екологічного 
менеджменту 

розробка власних етичних і 
управлінських стандартів в області еко 
відповідної  поведінки, спрямованих на 
мінімізацію та попередження екоризиків 

 
Вона націлена на зменшення впливу на навколишнє середовище, сприяння 
реалізації сталого управління готельним бізнесом, а також на підвищення 
екологічної інформованості. «Green key» - міжнародний знак якості, що 
присуджується готелям за досягнення в області захисту навколишнього 
середовища. Щоб отримати еко-сертифікат, готель повинен відповідати 
п'ятдесяти обов'язковим критеріям. Критерії включають в себе кілька 
напрямків: екологічний менеджмент, інформація для гостей, водоспоживання, 
прибирання і прання, управління відходами, і т.д. [6]. 

Участь готелів в програмі базується на принципі зменшення негативного 
впливу на навколишнє середовище без шкоди для комфорту гостей. А одним із 
пріоритетних критеріїв оцінки «Green key» є екологічний менеджмент. 

Першим готелем в Україні, який на початку 2011 року отримав знак «Green 
key» є Radisson Blu. Екологічність готелю полягає у основних принципах, які 
базуються на турботі про безпеку і здоров’я гостей і співробітників; повагу 
культурних і етичних цінностей місцевої громади; скорочення негативного 
впливу на навколишнє середовище. 

Висновок. Таким чином, визначення екологічних ризиків на 
підприємствах готельного господарства в майбутньому може допомогти 
запобігти негативного впливу на навколишнє середовища та здоров’я людей. 
Саме на цьому і має базуватися політика екологічного менеджменту в 
туристичному бізнесі – це не лише важливий засіб підвищення ефективності 
підприємств рекреаційного-туристичного комплексу, але й важливий чинник 
формування екологічної культури та забезпечення сталого розвитку 
суспільства. 
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Анотація. У статті розглянуто теоретичний аналіз сутності та змісту 

організаційної  культури в системі управління підприємством. Узагальнено 
власний підхід до співвідношення цих понять. Розглянуто чому якість продукції 
та надання послуг не опосередковано залежить від тих, хто і як її виробляє. 
Досліджено чинники, які впливають на індивідуальну поведінку людини. 

Ключові слова. Управління, соціальне управління, індивідуальна поведінка 
людини, організаційна культура. 

Abstract. In the article the theoretical analysis of the nature and content of 
organizational culture in the management of the company. Overview own approach 
to the relationship between these concepts. Consider what quality of products and 
services not indirectly depends on who and how it produces. The factors that 
influence individual behavior. 

Keywords. Management, social management, individual human behavior, 
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organizational culture. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вчених, які 

започаткували вивчення організаційної культури як важливого чинника 
ефективної діяльності підприємства, слід відзначити таких зарубіжних фахівців 
як Е. Шейн, К. Камерон, Р. Гэлэгер, Г. Хофстед М.Мескон, М. Альберт, 
Ф. Хедоури та інші. В своїх дослідженнях ці науковці концентрують свою увагу 
на системному характері організаційної культури, досліджують можливості 
впливу на ефективність управлінням за допомогою організаційної культури. 
Питання організаційної культури як управління підприємством  вивчались 
багатьма вітчизняними авторами такими як: А. Воронкова, Е. Шарапова,           
Г. Хаєт, О.Харчишина та інші. Кожен автор у своїх працях висвітлив по своєму 
бачення організаційної культури. Але разом з тим і залишається багато 
невирішених питань, що потребують подальшої розробки в галузі культури 
підприємств. 

Постановка проблеми. Важливим елементом стратегії будь-якого бізнесу, 
що дозволяє йому залишатися конкурентоспроможним в жорстких умовах 
сучасного ринку є формування організаційної культури. Адже правильне 
визначення ключових цінностей  організації являється найпершим кроком до 
ефективного управління підприємством. Задоволеність споживачів дозволяє 
компанії збільшити свій дохід і біржову вартість своїх акцій, а якщо 
організаційна  культура створена правильно, то кожен співробітник відчує, що 
в його або в її силах позитивно вплинути на задоволення та лояльність 
споживачів.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Одним із 
найважливіших, для підприємства, факторів є організаційна культура. Адже, в 
процесі бізнесу підприємець має справу з ресурсами, машинами, продуктами, 
документами, а також із закупівельними, виробничими, збутовими процесами. 
Він постійно спілкується з людьми як керівник, як менеджер, погоджується з 
фахівцями, веде переговори з партнерами, формує контакти з трудовим 
колективом. Від того, як буде налагоджений механізм людських відносин у 
внутрішньому та зовнішньому середовищі, буде залежати репутація та 
авторитет підприємця, його успіх на товарному ринку та серед ділових осіб. Не 
дивлячись на достатньо велике число західних і вітчизняних теоретичних 
публікацій, єдиного погляду надзвичайної важливості організаційної культури 
немає.  

Формулювання цілей статті. Дослідити як фактори внутрішнього 
середовища підприємства впливають на результати, індивідуальну поведінку 
людини  та успішність діяльності підприємства як сьогодні, так і майбутньому. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «управління» 
використовують у різних науках. Є багато визначень цього поняття. Відповідно 
до трьох головних сфер розвитку об’єктивного світу (нежива природа, жива 
природа, суспільство), можна виокремити головні види управління: 

 управління в неживій природі; 
 управління в живій природі; 
 управління у суспільстві. 
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Будь-яке управління – це процес впливу на систему для переведення її в 
новий стан або для підтримки її у певному режимі. Треба зауважити, що такий 
вплив можливий тільки тоді, коли він відповідає об’єктивним законам чи 
закономірностям цієї системи. 

Загалом управління характеризується наявністю таких складових: 
 системи і причинних зв’язків  між її елементами або підсистемами; 
 управляючі підсистеми і підсистеми, якою управляють; 
 управляючого апарату ( чинник, який впливає на систему). 
Для процесу управління характерні збереження, передача, перетворення 

інформації, цілеспрямованість, зворотній зв'язок. 
Слід зазначити, що в  соціальному  управлінні головними компонентами 

управляючої підсистеми і підсистеми, якою управляють, є люди – представники 
різних організацій. Під соціальним управлінням розуміють вплив на 
суспільство в цілому або на окремі одиниці чи ланки (виробництво,  соціально-
політичне і духовне життя, галузі економіки, підприємства, людину), щоб 
забезпечити  успішність досягнення мети. Отже, соціальне управління – 
цілеспрямований, планомірний і систематичний інформаційний вплив  суб’єкта 
управління на його об’єкт  з урахуванням, корегуванням змін, які відбуваються 
в об’єкті. Тобто специфіка соціального управління  полягає в об’єднанні 
суб’єкта (управляюча підсистема ) і об’єкта (підсистема, якою управляють) [2].  

Як вище зазначалось у розвиненому суспільстві ключовим ресурсом будь-
якої організації чи підприємства є персонал. Якщо в недалекому минулому 
конкурентна боротьба була зосереджена в області технічного прогресу, 
удосконалення технологій, організаційних структур, маркетингу, то сьогодні до 
числа критичних факторів економічного успіху ввійшло ефективне управління 
людськими ресурсами. Люди в організації є тим, що повинно в першу чергу 
відрізняти підприємство від його конкурентів. Якість продукції та надання 
послуг не опосередковано залежить від тих, хто і як її виробляє, від того, яке 
ставлення до праці, до свого підприємства склалося у підприємства. 

Персонал, що працює в організаціях, поводять себе  у суспільстві і на 
роботі по-різному, в залежності від складного поєднання індивідуальних рис, 
особливостей організаційного оточення та обставин зовнішнього середовища 
[3].  

Індивідуальна поведінка людини – це наслідки складного поєднання 
індивідуальних характеристик особистості та зовнішнього для цієї особистості 
середовища (рис. 1). 

З рисунку бачимо, що основним завданням та преорітетом  керівника є 
створення на підприємстві такого внутрішнього середовища, яке б 
підтримувало бажаний тип поведінки індивіда і груп працівників. 

Окремо слід зупинитись на таких факторах впливу на поведінку людину як 
розумові та фізичні здібності людини. Адже сукупність індивідуальних рис у 
певній сукупності може сформувати надзвичайно цінного та активного 
працівника з високою продуктивністю. 

В свою чергу високий рівень матеріального забезпечення людини дозволяє 
їй почувати себе більш вільно. І дає можливість підвищувати свій рівень освіти, 
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а це в свою чергу підвищує фахову компетенцію працівника. 
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Рисунок 1. Чинники, що впливають на індивідуальну поведінку та 

успішність діяльності людини [4] 
 

Економічні, соціальні та політичні фактори особливо вагомо впливають на 
емоційних та амбіційних людей. Поведінка може супроводжуватись 
суперечністю, яка може характеризуватись найгострішою боротьбою і 
непримиренністю поглядів угруповань, певних сил. 

Освіта та рівень освіти також має свій вплив на індивідуальну поведінку та 
успішність діяльності людини в організації, тобто це можливості людини 
займатися певним видом діяльності. На основі знань та здібностей працівників 
вирішується питання щодо їх обов’язків, обіймання ними той чи іншої посади.  

Цінності  та загальні погляди на життя – це загальні переконання, віра із 
приводу того, що добре й що погано в житті. Цінності формуються в ході 
навчання у школах, релігійних закладах, їх виховують у дітях батьки. Як 
поводиться людина в суспільстві й на роботі є наслідком складного сполучення 
індивідуальних характеристик особистості й зовнішнього середовища. 

Слід відмітити, що продуктивність складається з  реалізації свідомих 
цілей. А успішна діяльність людини на підприємстві залежить від соціально- 
психологічного клімату в ньому, тобто системи відносин між співробітниками у 
процесі виробництва і поза ним [6]. 

Основними нормами поведінки організації, які позитивно сприймаються 
суспільством, є: 

− законослухняність; 
− чесність у відносинах з державою, суспільним середовищем, партнерами 

і громадянами; 
− відкритість інформації про діяльність (за винятком даних, що становлять 
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комерційну таємницю); 
− чесна конкурентна боротьба; 
− турбота про навколишнє середовище. 
Про дотримання чи недотримання цих норм свідчать засоби, якими 

користуються підприємства для досягнення цілей діяльності [7]. 
Сьогодні, на жаль не існує єдиного методу розрахунку чи виміру 

організаційної культури. Проте, як свідчать результати багатьох досліджень, 
культуру можна аналізувати завдяки таким методам оцінки:  

 поєднання соціологічних досліджень (проведення тестування та 
опитування персоналу на підприємстві за допомогою найбільш оптимального 
набору питань в тест-таблиці);  

 елементи методики Камерона і Куїнна (розподіл балів між окремими 
твердженнями та встановлення відповідності організаційної культури місії 
організації; виявлення рівня організаційної культури окремих сфер діяльності 
організації) [8]. 

Для успішної реалізації стратегічних цілей підприємства дедалі більшого 
значення набуває розуміння поняття та роль організаційної культури. Саме 
тому організаційна культура, яка формується, стає своєрідною візитною 
карткою підприємства, за якою можна робити висновки про її носія. На 
підприємстві культура створює особливу внутрішню атмосферу, яка мобілізує 
людей на виконання вищих цілей і місії: підвищується якість та інтенсивність 
роботи кожного працівника, зводяться до мінімуму виробничі конфлікти. 
Сьогодні більшість керівників розглядають організаційну культуру як 
потужний стратегічний інструмент, який орієнтує всі підрозділи на досягнення 
загальних цілей. 

Назарі в Україні, як і в усьому світі, спостерігається значний практичний 
інтерес до організаційної культури, який проявляється у широкому обговоренні 
можливостей застосування організаційно-культурного підходу в управлінні 
сучасними підприємствами у спеціалізованих періодичних виданнях для 
фахівців-практиків з економіки і менеджменту; наявності великої кількості 
пропозицій консалтингових фірм щодо надання послуг з діагностики стану 
організаційної культури та проведення семінарів і тренінгів з цієї тематики. 

Поряд із цим слід відмітити недостатній стан дослідження цього явища, 
особливо у вітчизняній науці. Беззаперечне визнання практиками значення 
організаційної культури як важливого інструменту управління організаційним 
розвитком і змінами, формування бажаного рівня конкурентоспроможності, 
позиціонування компанії на ринку потребує обґрунтування організаційної 
культури як іманентної складової системи управління [1]. 

Організаційна  культура може зруйнувати компанію або ж навпаки стати 
фундаментом її успіху: саме цінності організації, а не ділова практика, є 
двигуном бізнесу в сучасному світі. І хоча організаційна культура стала 
сьогодні модним терміном для опису фундаментальних цінностей, якими 
керується у своїй роботі кожна організація, це поняття збиває з пантелику 
багатьох, оскільки вважається, що організаційна культура - атрибут великих 
корпорацій і турбота їх генеральних директорів. 
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Прийнято думати, що організаційна культура – є об'єктивна реальність, на 
яку неможливо вплинути. Насправді, немає нічого більш далекого від істини: 
організація будь-якого розміру має власну культуру, і в її формування вносить 
свій внесок кожен співробітник. Зрештою, душа будь-якої організації - це не 
більше і не менше ніж цінності, які поділяють і втілюють у своїй поведінці її 
співробітники. 

І все ж, як в цьому світі, де ще досі досить рідкісні відділи організаційної  
культури, зрозуміти її суть? І як з її допомогою підняти моральний дух 
співробітників і домогтися успіху на своєму підприємстві? На нашу думку 
краще всього почати з вивчення, чи багато спільного має поведінка організації з 
людською поведінкою як таким. Треба зазначити, що між людською і бізнес-
культурою є багато паралелей: 

 в будь-якій культурі існують відмітні знаки і символи приналежності 
до групи для її членів; 

 культура служить для загального блага групи; 
 культура підтримує довгострокові цілі групи; 
 культура може змінитися в силу значних подій в житті; 
 культура завжди виходить за рамки індивідуального. 
Перш за все, і культура бізнесу, і людська культура – це частина постійних 

спроб людства створити систему, яка буде передбачувано формувати поведінку 
людей. Якщо розглянути діяльність компаній, які протягом тривалого часу 
успішно діють на ринку, дуже часто спостерігаються ключові цінності. Такі 
цінності можуть бути невловимими, але їх цілком можна відчувати, навіть 
просто прогулявшись в районі розташування офісів цих фірм. А коли головні 
цінності компанії чітко і усвідомлено приймаються її співробітниками, бізнес 
отримує можливість досягти успіху, абсолютно недоступного більшості 
організацій, що не звертають на це уваги [5]. 

Висновки.  Організаційна  культура є  іманентною складовою системи 
управління підприємством. Вона виступає складовою і, одночасно, 
інтегральною характеристикою організаційного оточення працівника, а тому 
саме за рахунок впливу на організаційну культуру можна створити основу 
ефективної взаємодії людини і організації. Взаємодія працівника і організації 
має з точки зору організації стратегічний характер, так як впливає на 
продуктивність праці, досягнення стратегічних цілей, інноваційну активність 
фірми, позиціювання підприємства у суспільстві та інші стратегічні задачі. 

Тому завдання оптимізації такої взаємодії є надзвичайно важливим з точки 
зору системи менеджменту, а організаційна культура виступає в цьому сенсі 
важливим, єдиним і комплексним інструментом [1]. 

Отже, організаційна культура дозволяє цілеспрямовано впливати на 
чинники так, щоб моделювати поведінку персоналу відповідно до потреб 
організації. 
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Аннотация. В данной работе проведено исследование эмпирической базы 
условий возникновения и развития тройственного взаимодействия 
«Университет–Производство–Государство», составленной Генри Ицковицем 
при изучении инновационных механизмов. Анализ эмпирической базы 
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Г. Ицковица показал, что инициатором тройственного взаимодействия 
может быть любая структурная единица – Университет, Производство, 
Государство. Для создания российского аналога модели тройной спирали с 
целью разработки математического аппарата, описывающего ее, были 
выявлены основные структурные единицы, проведено их содержательное 
описание, а также разработаны схемы взаимодействия структурных единиц. 

Ключевые слова: модель тройной спирали, эмпирическая база, 
структурные и подструктурные единицы. 

Abstract. In this paper, we study the empirical basis of the conditions of 
occurrence and development of the triple interaction "University–Industry–
Goverment", compiled by Henry Etzkowitz in the study of innovative mechanisms. 
The analysis of empirical data H. Etzkowitz showed that the initiator of the triple 
interaction can be any structural unit of University, industry, Government. To create 
a Russian analogue of the triple helix model to develop the mathematical apparatus, 
describing it, has revealed the basic structural units carried out their informative 
description, as well as the developed scheme of interaction of structural units. 

Keywords: triple helix model, empirical base, pagestructure and structural 
units. 

Введение 
В своей монографии Г. Ицковиц приводит конкретные примеры взаимного 

сотрудничества и обмена информацией между научным сообществом, властью 
и бизнесом, т.е. предоставляет реальные примеры того, что правильное понятие 
и использование теории тройной спирали (ТС) дает положительные результаты. 
Везде, где удалось понять и применить закономерности создания 
инновационных систем, достигнуты успехи и в экономике [1]. 

Обзор литературы 
Свою теорию ТС Г. Ицковиц [1] разработал для современного мира, 

основанного на знаниях, и с учетом этого перевел в новое качество известные 
всем понятия «Университет», «Производство», «Государство», оставив их 
первоначальную сущность, но дополнив их функции деятельностью друг друга. 

По Г. Ицковицу исследовательский университет стал 
предпринимательским университетом. Кроме образовательной и 
исследовательской функций, которые являются сутью любого университета, 
появляются дополнительные, ранее осуществляемые производством и 
государством – трансфер технологий и лицензирование. Новые технологии, 
полученные на основе своих знаний и исследований, предпринимательский 
университет предлагает производству и помогает внедрить эти новшества 
путем трансфера технологий, а также способствует процессу лицензирования 
нового продукта. 

Производство стало инновационным производством, опирающимся на 
новые знания, способным провести реконструкцию производства для 
внедрения новых технологий. Чтобы удовлетворять современному рынку 
потребителей, производство должно постоянно выискивать новшества и 
внедрять их. Даже если разработка нового продукта будут проводиться в 
лаборатории, организованной на производстве, то все равно будут необходимы 
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знания и консультации университета. Для лицензирования продукта 
необходимо постоянно отслеживать изменение законодательства, быть в 
контакте с властью. Но основная сущность предприятия остается прежней – 
выпуск продукции. 

Следующий участник тройственного взаимодействия – Государство –
осуществляет надзор и контроль работы всех организаций (университетов, 
производственных фирм), способствует их развитию и оказывает в случае 
необходимости нужную финансово-правовую поддержку. Главными 
функциями государства остаются руководство и контроль. 

Развитие ТС Г. Ицковица следует из тройственного взаимодействия 
«Университет–Производство–Государство» в пересечении пространств 
«знание–согласие–инновации». Признаком модели ТС является создание новых 
компаний на основе научных исследований и связь с университетами как 
источниками наукоемких технологий. 

Обсуждение и анализ 
Г. Ицковиц, выполнив исследование инновационных механизмов, создал 

эмпирическую базу условий возникновения и развития модели ТС [1]. В целях 
определения и изучения закономерностей развития модели ТС, проведем 
структуризацию эмпирической базы Г. Ицковица, на основе которой далее 
будет разработана схема Развития Взаимодействия Структурных Единиц (далее 
схема РВСЕ). Основными структурными единицами будем считать 
Университет, Производство, Государство. Подструктурные единицы – 
промежуточные структуры, отпочковавшиеся от основных структур при их 
взаимодействии и стоящие перед следующим шагом образования новых 
структур, которые будем называть NEW. Подструктуры – это квазифирма, 
фирма-патент, фирма-внедритель, фирма-трансформатор, исследовательская 
лаборатория. Благодаря действию подструктурных единиц возможно 
образование новых структурных единиц – Производство NEW и Университет 
NEW. Именно этот процесс и является развитием ТС, каждый шаг которого, 
как определил Г. Ицковиц, есть внутренняя трансформация институтов, когда 
они к выполнению своих традиционных функций принимают на себя решение 
задач других участников взаимодействия. Будем считать, что инициатива 
сотрудничества может исходить от любого участника и является случайным 
событием, вызванным какими-то причинами. Покажем это путем разработки 
схемы РВСЕ с использованием эмпирической базы Г. Ицковица. 

Рассмотрим ситуацию, когда инициатива взаимного сотрудничества 
исходит от Университета с целью внедрения ряда открытий, которые прошли 
путь от фундаментальных исследований до прикладной стадии. Университету, 
имеющему интересные разработки, было бы целесообразно обратиться со 
своими технологиями на предприятия для внедрения продукции или 
распространять информацию путем публикации научных статей. Университет 
может помочь заинтересованному предприятию осуществить трансфер 
технологий на производстве и оформление лицензии. В процессе 
взаимодействия участников могут образовываться новые фирмы. Рассмотрим 
пошагово структурное развитие, вызванное инициативой Университета. 
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Шаг 1. Совершив научное открытие в университете группа ученных 
продолжает свои исследования по данному направлению. Они могут образовать 
фирму-сообщество в стенах университета (квазифирма). 

Шаг 2. Их коллеги, увидевшие практическое применение открытия, 
начинают разрабатывать трансфер технологии и могут организовать фирму по 
их внедрению на производстве (фирма-внедритель). 

Шаг 3. Еще группа ученых этого же направления, объединившись в 
отдельную фирму, занимается распространением информации о появившихся 
инновациях и лицензированием новых технологий (фирма-патент). Вновь 
образованные фирмы-подструктуры могут менять направление своей 
деятельности, объединяясь или претерпевая реорганизацию. 

Шаг 4. Итогом такой совместной работы может стать не только выпуск 
новой продукции лучшего качества, увеличивающий спрос, но и формирование 
новых структурных единиц, отпочковавшихся от старых (рис. 1). Образована 
новая структурная единица – Производство NEW. 

На приведенных рисунках структура-инициатор выделена жирным 
шрифтом и обозначена жирной рамкой. Исходящие от нее жирные стрелки 
показывают образование новых подструктур. 

 

 
 

Рис. 1. Инициатор взаимодействия – Университет 
 
Инициатором процесса может выступать предприятие, заинтересованное в 

выпуске новой продукции. Предприятие делает заказ университету на 
разработку нового продукта. В процессе взаимодействия могут образовываться 
дополнительные отделы или фирмы, например, исследовательская лаборатория 
или патентный отдел – подструктуры, а может отпочковаться новое 
производство с выпуском новой продукции – новая структурная единица 
(рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Инициатор взаимодействия – Производство 
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Инициатором может выступать Государство, которое дает заказ на 
разработку Университету, а заказ на выполнение разработанного продукта 
Производству (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Инициатор взаимодействия – Государство 
 
Проанализировав все случаи взаимодействия с различными инициаторами, 

представленные выше, мы проследили общие тенденции структурного развития 
и провели объединение трех схем в одну обобщенную схему (рис. 4). По этой 
схеме можно проследить процесс образования новых структурных единиц. При 
этом процесс возникновения, объединения или реорганизации фирм должен 
быть постоянным. Вновь появившиеся структурные единицы также начинают 
взаимодействовать. В этом и заключается развитие при взаимодействии в 
модели Г. Ицковица. 

 

 
 

Рис. 4. Схема РВСЕ (обобщенная схема частных случаев) 
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Полученная обобщенная схема развития при взаимодействии может 
продолжаться до бесконечности, поскольку тройственное взаимодействие 
структурных единиц вызывает не только образование новых подструктурных и 
структурных единиц, но также и их взаимодействие с последующим 
образованием других новых структур, которые также начинают 
взаимодействовать. 

Заключение и выводы 
В данной статье для обоснования предположения того, что инициатором 

развития тройственного взаимодействия может быть каждый из участников, 
была поструктурно схематизирована эмпирическая база Г. Ицковица. 
Полученная обобщенная схема развития подтвердила правильность 
предположения: «прочтение» схемы можно начать с любого инициатора. 
Другими словами, с какого инициатора ни начать движение по схеме, причем, в 
разные стороны (от структурной единицы «Университет» по часовой стрелке, 
от структурной единицы «Производство» против часовой стрелки), получим 
развитие. В этом смысле схема непротиворечива. 

Выявление структурных единиц, их содержательного наполнения, 
разработка схем их взаимодействия являются концептуальными компонентами 
для создания российского аналога модели ТС, разработки инструментального 
математического аппарата её описания на базе [2, 3], что является предметом 
наших дальнейших исследований. 
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Анотація. В роботі розглянуто теоретичні аспекти обліку грошових 
коштів та їх потоків. Описано основі нормативно-правові акти, які 
регулюють облік грошових коштів та їх потоків в Україні. Проведено 
порівняння основних положень національних нормативно-правових документів, 
які регулюють бухгалтерський облік грошових коштів та міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Проведено 
систематизацію нормативно-правової бази, що регулює бухгалтерський облік 
грошових коштів та їхніх потоків і яка  представлена як ієрархічна піраміда з 
чотирьох рівнів.  

Abstract. In this paper we describe the theoretical aspects of the accounting of 
cash and cash flows. Described on normative legal acts regulating accounting of 
cash and cash flows in Ukraine. A comparison of the main provisions of national 
regulatory documents governing the accounting of funds and international 
accounting standards and financial reporting. The systematization of the legal 
framework governing the accounting of cash and cash flows, and which is 
represented as a hierarchical pyramid of four levels. 

Ключові слова: грошові кошти та їхні потоки, фінансова звітність, 
нормативне регулювання обліку грошових коштів, грошовий потік від 
операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку; Міжнародні стандарти фінансової звітності, 
розрахункові операції, відповідність нормативно-правового регулювання.  

Key words: cash and cash flow, financial reporting, accounting regulation of 
cash, cash flow from operating, financial and investment activities. International 
Accounting Standards; International Financial Reporting Standards, payment 
transactions, compliance with legal regulations. 

Вступ.  
Більшість операцій, що відбуваються на підприємстві, пов'язані з 

придбанням, виробництвом і продажем товарів та послуг і отже, оплатою та 
одержанням грошових коштів та їх еквівалентів. Оскільки вони мають здатність 
обертатись, ступінь ризику помилок в обліку та контролю на цій ділянці обліку 
є досить великий. Тому важливим завданням є підвищення якості обліково-
аналітичной інформації як до окремих об'єктів обліку, так і всієї системи обліку 
і звітності на підприємстві, яке «може бути забезпеченим на базі таких 
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фундаментальних якісних характеристик, як правдивість, точність, повнота, 
нейтральність, що формуються на основних принципах надання та розкриття 
обліково-аналітичної інформації» [22, с. 29]. Отже, питання формування якісної 
обліково-аналітичної інформації про грошові кошти та їхні еквіваленти в 
умовах застосування МСФЗ та змін у нормативно-правовому забезпеченні 
обліку і звітності є актуальними.  

Огляд літератури. 
Питаннями обліку та звітності грошових коштів  займались такі вітчизняні 

та зарубіжні вчені-економісти як М. Т.Білуха, Ф. Ф. Бутинець, І. Д. Бенько, І. Д. 
Ватуля, Ю. А. Верига, С. Ф. Голов, М. Я. Дем’яненко, В. А. Дерій, І. В. Жиглей, 
З. В. Задорожний, Г. Г. Кірейцев, Я. Д. Крупка, З. М. Левченко, М. Р. Лучко, Я. 
В. Соколов, О. В. Соловйова, П. Я. Хомин , М. С. Пушкар, В. Г. Швець, О. В. 
Шевчук та інші. Однак постійні зміни в законодавстві сприяють виникненню 
нових проблемних аспектів в обліку грошових коштів. Серед існуючих 
облікових проблем стосовно руху та наявності грошових коштів потрібно 
виокремити: правильне відображення грошових коштів та їх потоків у 
фінансовій звітності; оптимізація надходжень і виплат готівки та формування 
інформаційної бази даних для аналізу отриманих і втрачених вигод від 
проведених заходів; повнота та своєчасність відображення в системі обліку 
руху грошових коштів; матеріально-технічне та організаційне забезпечення 
ведення обліку грошових коштів. Розглянемо більш детально актуальне 
питання – нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку грошових 
коштів та їх потоків.  

Основний текст. 
Законність здійснення операцій з грошовими потоками регламентується 

чинним законодавством України і визначається на основі нормативно-правових 
документів. На наш погляд, рівні нормативного регулювання бухгалтерського 
обліку грошових потоків можна схематично представити як ієрархічну таблицю 
із 4 рівнів. (див. рис.1) 

На сучасному етапі функціонування української економіки відбуваються 
істотні зрушення, що призводять до змін у веденні бухгалтерського обліку. Це, 
насамперед, пов’язано з намаганням наблизити національні Положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів, тому 
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародні 
стандарти фінансова звітності (МСФЗ) мають значний вплив на національну 
систему нормативного регулювання. Зокрема це Міжнародний стандарт 
бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових коштів» в редакції від 
01.01.2012р - визначає вимоги до надання інформації про минулі зміни 
грошових коштів суб'єкта господарювання та їх еквівалентів за допомогою 
звіту про рух грошових коштів, який розмежовує грошові потоки протягом 
періоду від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. МСБО 21 
"Вплив змін валютних курсів" і МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах 
гіперінфляції", регулюють операції з грошовими коштами та їх еквівалентами. 
Відповідно до МСФЗ 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" монетарні 
статті не переоцінюються, оскільки вони вже виражені в грошових одиницях, 
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що діють на кінець звітного періоду. В МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів" 
визначено порядок отримування фіксованої або визначеної кількості одиниць 
певної валюти. Відповідно до МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів", на 
кінець кожного звітного періоду здійснюється перерахунок монетарних статей, 
які виражені в іноземній валюті. Курсові різниці, що виникають під час 
розрахунків за монетарними активами або перерахунку монетарних статей за 
чинними валютними курсами, які відрізняються від тих, за якими вони були у 
перерахунку під час первісного визнання протягом звітного періоду або у 
попередніх фінансових звітах, визначаються з прибутку чи збитку за період, в 
якому вони виникли.  

 

Рис.1  Система нормативно-правового регулювання бухгалтерського 
обліку грошових коштів та їх еквівалентів 

Джерело: Самостійна розробка автора із використанням [1-19]. 
 

Державний рівень нормативного регулювання складається з чотирьох 
підрівнів: перший – представляє державні вихідні правові норми, які мають 
найвищу юридичну силу, а саме: Податковий кодекс України (ПКУ), 
Господарський кодекс України (ГКУ), Цивільний кодекс України (ЦКУ) та 
Закони України. Так, зокрема, Господарський кодекс України регулює 
договірні відносини між суб'єктами господарювання, відповідальність за 
невиконання договірних зобов'язань, а також регламентує поведінку суб'єктів 
господарювання під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 
Передбачено, що суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності після сплати 
передбачених законом податків та зборів самостійно розпоряджаються 
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валютною виручкою від проведених ними операцій, крім випадків, визначених 
нормативною базою. Цивільний кодекс України регулює питання щодо 
використання грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках, а 
також питання щодо строку позовної давності дебіторської заборгованості. Так, 
відповідно до ст. 1070 за користування грошовими коштами, що знаходяться на 
рахунку клієнта, банк повинен сплачувати проценти, сума яких зараховується 
на рахунок клієнта, якщо інше не встановлено договором або законом [12]. 
Сума процентів зараховується на поточний рахунок клієнта у строки, 
встановлені договором, а якщо такі строки не встановлені, тоді – в кінці 
кожного кварталу. У Податковому кодексі України розкрито сутність поняття 
"кошти" та зазначено, що позитивна курсова різниця від зміни курсу 
включається до складу доходів, а негативна – до витрат. В п. 4.2 ст. 135 
зазначено, що доходи за кредитно-депозитними операціями включаються до 
оподаткованого доходу підприємства [2].  

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про застосування реєстраторів 
розрахунково-касових операцій у торгівлі, громадському харчуванні та послуг", 
застосовувати РРО зобов'язані всі юридичні особи (їхні філії, відділення, 
підрозділи), а також фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності [10]. 
Відповідно до вимог статті 3 передбачено, що суб'єкти господарювання, які 
здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі (із 
застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), під час 
продажу товарів (надання послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та 
послуг, зобов'язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки 
через зареєстровані, опломбовані в установленому порядку і проведені у 
фіскальний режим реєстратори розрахункових операцій з роздруківкою 
відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання 
розрахункових операцій. 

 Основними нормативними документами, що регламентують 
бухгалтерський облік операцій з безготівковими коштами, є закони України, і в 
першу чергу, Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні”. Як відмічає Г.П.Голубнича, «Чітка організація процесу формування 
обліково-аналітичної інформації на етапах виявлення, вимірювання, реєстрації, 
накопичення, узагальнення забезпечується дотриманням принципу 
підпорядкування (взаємозалежності). Застосування цього принципу дає 
можливість враховувати межі та структури конкретних локальних облікових 
систем, що безпосередньо впливає на обсяги та якість самої інформації» [24, 
с.29].   

Закон України "Про банки і банківську діяльність" [8] та Закон України 
"Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" [11]. Закон України "Про 
банки і банківську діяльність" визначає основні вимоги щодо банківського 
обслуговування рахунків та встановлює обов'язки банків щодо ідентифікації 
клієнтів, які відкривають рахунки, та осіб, уповноважених діяти від імені 
зазначених клієнтів. У Законі України "Про платіжні системи та переказ коштів 
в Україні" визначено коло осіб, яким банки мають право відкривати рахунки, а 
також регулюється порядок відкриття рахунків, та їхні види.  
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Третій рівень – підзаконні акти, а саме Положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку).  НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності». Визначаються зміст  і   форма   звіту  про  рух  грошових  коштів  та  
загальні  вимоги   розкриття його  статей. Операції з коштами в іноземній 
валюті, які є однією з найважливіших складових монетарних активів, 
регламентуються П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів". У цьому стандарті 
розкрито сутність монетарних активів, проте відсутні критерії віднесення до 
остатніх. Ще одним істотним недоліком цього стандарту є його поширення на 
ті монетарні активи, які виражені в іноземній валюті, зокрема: на кошти на 
валютному рахунку та готівку, дебіторську заборгованість іноземного покупця, 
яка непогашена, векселі та фінансові інвестиції, якщо передбачається їх 
погашення грошовими коштами. Проаналізувавши основні положення П(С)БО 
21 "Вплив змін валютних курсів" та МСФЗ 21 "Вплив змін валютних курсів", не 
виявлено істотних відмінностей між цими стандартами, тому, що в основу 
національних стандартів покладено міжнародні. Виявлено схожі риси, зокрема 
щодо сутності терміна "монетарні активи" та їх складових, оцінювання 
монетарних активів в іноземній валюті на дату первісного визнання та 
необхідності визначення курсових різниць на звітну дату та на дату здійснення 
розрахунків. Поряд із цим виявлено, що відмінною рисою є те, що міжнародний 
стандарт дає змогу також застосовувати курс, який наближається до 
фактичного валютного курсу на дату здійснення операції. Наприклад, для всіх 
операцій, які були здійснені в іноземній валюті протягом тижня або місяця, 
можна застосувати середній валютний курс цієї валюти. У П(С)БО 21 такого 
положення не передбачено.  

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 22 «Вплив інфляції» 
визначає порядок коригування фінансової звітності, яка оприлюднюється, на 
вплив інфляції. 

Четвертий рівень висвітлює інструкції, які видаються на Державному рівні 
або НБУ.  Щодо нормативного регулювання безготівкових розрахунків, то 
основним документом, що регулює механізм безготівкових розрахунків, їх 
форми, стандарти документів і документообіг, є "Інструкція про безготівкові 
розрахунки в Україні в національній валюті". Окрім цієї Інструкції, існують 
положення (зокрема й П(С)БО 21), кожне з яких регулює порядок здійснення 
розрахунків за допомогою векселя, чека, акредитива та платіжних карток. 
Відповідно до постанови НБУ "Про встановлення граничної суми готівкового 
розрахунку" [5], гранична сума готівкового розрахунку фізичної особи  з 
підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи,  послуги) 
у розмірі 150 000 (гривень; фізичних осіб між собою за  договорами  купівлі-
продажу,  які  підлягають  нотаріальному  посвідченню,  у  розмірі   150 000 
гривень.  Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на  суму, яка  
перевищує  150 000   гривень,  шляхом  перерахування коштів з  поточного   
рахунку   на   поточний   рахунок,   внесення   та/або перерахування  коштів  на  
поточні рахунки (у тому числі у депозит  нотаріуса на окремий поточний 
рахунок у національній валюті).  

Інструкція №146 "Про порядок відкриття та використання рахунків у 
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національній та іноземній валюті" від 14.04.2000 року. Нею регламентовано, що 
поточні рахунки відкриваються зареєстрованим суб’єктам підприємницької 
діяльності незалежно від форми власності. Поточні рахунки в національній та 
іноземній валюті використовуються для здійснення безготівкових розрахунків. 
Поточні рахунки для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, 
кредитних та касових операцій  відкриваються в установі банку за місцем 
реєстрації підприємства або в  будь-якому банку України за згодою сторін. 

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності 
розглядають питання розкриття інформації за статтями балансу (звіту про 
фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), 
звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал [19]. Методичні 
рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності 
визначають порівнянність даних фінансової звітності між собою 

До 01.09.2013 р. за перевищення встановлених обмежень готівкових 
розрахунків до платників готівки застосовувалися санкції у розмірі, що залежав 
від установленого ліміту каси. Але постановою Правління НБУ №210 внесено 
зміни до Положення №637, з якого з 01.09.2013 р. вилучено норму п. 2.3, що 
передбачала прив’язку перевищення до ліміту каси. Тож санкції за 
перевищення встановлених лімітів залишку готівки у касах, визначений указом 
Президента України N 436/95 від 12.06.95 р. (2-кратний розмір виявленої 
понадлімітної готівки за кожний день), не застосовуються [9]. 

Висновки. На основі проведеного дослідження визначено, що основними 
проблемами формування якісної обліково-аналітичної інформації в 
бухгалтерському обліку грошових коштів та їхніх потоків є: відсутність 
нормативних актів, що регулюють бухгалтерський облік монетарних активів, 
недосконалість нормативного регулювання бухгалтерського обліку складових 
монетарних активів, що, водночас, призводить до викривлення інформації про 
монетарні активи в національній валюті. На сьогодні в Україні існує досить 
багато нормативно-правових актів, що регламентують облік грошових коштів 
та їх потоків. Проте для більш ефективної організації обліку необхідно 
здійснити гармонізацію українського законодавства відповідно до вимог 
МСФЗ.  
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Анотація. У статті розглянуто сутність та форми розрахунків з 
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проведення розрахунків з ними. Проаналізовано вимоги щодо здійснення 
розрахунків за експортними операціями відповідно до законодавчо-
нормативних актів України. Розкрито особливості методики та організації 
бухгалтерського обліку, а також порядок оподаткування операцій щодо 
реалізації товарів, робіт, послуг іноземним покупцям та замовниками. 
Розглянуто порядок нарахування та відображення в бухгалтерському обліку 
курсових різниць. 

Ключові слова. Покупці, замовники, зовнішньоекономічна діяльність, 
експорт, курсова різниця, монетарні статті, валютний курс. 

Abstract. The following article review ways of settlements with foreign 
purchasers and customers. Means of contracts with foreign parties is determined 
along with order of payment. Requirements of payments with foreign customers and 
export operations are analyzed within the existing law database of Ukraine. Taxation 
methods, existing peculiarities in regards to the sales of goods, services are also 
reviewed. In addition, ways of calculations and display of exchange rate difference is 
shown. 

Key words. Purchasers, customers, foreign economic activity, export, exchange 
difference, monetary items, exchange rate. 

Вступ. Важливою сферою господарської діяльності підприємств є 
здійснення зовнішньоекономічної діяльності. З розвитком ринкових відносин 
експортні операції набувають все більшого поширення, а їх облік має 
специфічні особливості. Тому облік розрахунків з іноземними покупцями та 
замовниками потребує особливої уваги та додаткових наукових досліджень.  

Огляд літератури. Питання обліку експортних операцій розглядали такі 
вчені як: Войнаренко М.П., Цебень Р.Л. [1], Коблянська Г.Ю. [2], 
Засадний Б.А., Гордієнко Н.І. [3], Губарик О.М., Чепець О.Г. [4]. Розрахунки з 
покупцями та замовниками як важливий об’єкт бухгалтерського обліку 
досліджується в працях Скрипник М.І., Кладькової В.В. [5], Швеця В.Г. [6], 
Шматковської Т.О. [7]. Однак  незважаючи на численні наукові праці 
особливості обліку розрахунків з іноземними покупцями та замовниками 
залишаються недостатньо дослідженими і потребують подальшого розгляду. 

Виклад основного тексту. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств здійснюється такими законодавчо-нормативними актами: 
Податковим кодексом України [8], Митним кодексом України [9],  Законом 
України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [10],  Законом України «Про 
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» [11] та ін. 

Порядок обліку експортних операцій на підприємстві залежить від умов 
зовнішньоекономічних договорів, в яких визначаються умови поставок товарів 
чи надання послуг, форми розрахунків та ін. [1, С. 280]. 

Всі операції з іноземними покупцями та замовниками починаються з 
укладання зовнішньоекономічного договору між сторонами. Відповідно до 
Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» зовнішньоекономічний  
договір (контракт) - матеріально оформлена угода двох  або  більше  суб'єктів  
зовнішньоекономічної діяльності  та  їх  іноземних контрагентів, спрямована на 
встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у 
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зовнішньоекономічній діяльності [10]. 
Зовнішньоекономічні договори мають укладатись відповідно до вимог 

законів України з урахуванням міжнародних договорів України. У договорі має 
наводитись така інформація: назва, номер договору, дата і місце його 
складання; преамбула, що містить відомості про сторони договору; предмет 
договору; кількість та якість товарів; базисні умови поставки товарів; ціна та 
загальна вартість договору; умови платежів; умови приймання-здавання товару; 
упаковка та маркування; форс-мажорні обставини; санкції та рекламації; 
урегулювання спорів у судовому порядку; місцезнаходження, поштові та 
платіжні реквізити сторін. У разі необхідності за домовленістю сторін в договір 
можуть також включатись додаткові умови [12].  

Таблиця 1 
Умови ІНКОТЕРМС 2010 

Група термінів Термін Пояснення Вид 
транспорту 

Група E - 
Відвантаження EXW 

Продавець передає товар покупцю в своїх 
приміщеннях або в іншому визначеному 
місці 

Будь-який  

Група F –  
Основне 

перевезення не 
оплачене 

продавцем 

FCA 
Продавець передає товар перевізнику в 
своїх приміщеннях або в іншому 
визначеному місці 

Будь-який  

FAS Продавець поставляє товар вздовж борту 
судна у визначеному порту відвантаження 

Морський та 
внутрішній 

водний  

FOB Продавець поставляє товар на борт судна у 
визначеному порту відвантаження  

Морський та 
внутрішній 

водний  

Група С –  
Основне 

перевезення 
оплачене 

продавцем 

CFR   
Продавець поставляє товар на борт судна, 
оплачує всі витрати і фрахт для доставки до 
порту 

Морський та 
внутрішній 

водний  

CIF  
Продавець поставляє товар на борт судна, 
оплачує всі витрати і фрахт для доставки до 
порту та заключає договір страхування 

Морський та 
внутрішній 

водний  

CPT  Продавець передає товар перевізнику і має 
заключити договір перевезення Будь-який  

CIP 
Продавець передає товар перевізнику і має 
заключити договір перевезення і 
страхування 

Будь-який  

Група D – 
Доставка 

DAP 
Продавець передає товар покупцю в пункті 
призначення в транспортному засобі, 
готовому до розгрузки 

Будь-який  

DAT 
Продавець передає товар покупцю в 
транспортному засобі, що прибув в термінал 
і готовий до розгрузки 

Будь-який  

DDP 
Продавець передає товар покупцю в пункті 
призначення в транспортному засобі, 
готовому до розгрузки, оплачує митні збори 

Будь-який  

 
Джерело: розроблено автором 
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З метою тлумачення найбільш широко використовуваних торговельних 
термінів у сфері зовнішньої торгівлі Міжнародною торгівельною палатою 
розробляються та публікуються міжнародні правила ІНКОТЕРМС [13], що 
являють собою стандартні умови договору міжнародної купівлі-продажу. 
Терміни ІНКОТЕРМС поділяються на 4 групи (табл. 1). 

Основними завданнями обліку експортних операцій є: 
- формування достовірної інформації про реалізацію експортованих 

товарів; 
- своєчасне  виявлення і правильне визначення експортних операцій; 
- формування  достовірної інформації про стан розрахунків з іноземними 

покупцями і посередниками; 
- формування достовірної інформації про курсові різниці [3, С. 85]. 
Як і всі інші операції в бухгалтерському обліку розрахунки з іноземними 

покупцями та замовниками мають бути документально підтвердженими. При 
розрахунках з іноземними покупцями та замовниками оформлюються 
комерційні документи (рахунки-фактури - invoice), транспортні накладні (CMR, 
залізнична накладна, авіанакладна,  коносамент, товарно-транспортна накладна, 
пакувальні листи), платіжні документи на перерахування сум митних платежів 
та інших податків на рахунки митних установ, розрахунки бухгалтерії про 
наявність курсових різниць. 

Залежно від способу перевезення товарів оформлюються різні форми 
транспортних накладних. 

Перевезення автомобільним транспортом регулюється Конвенцією про 
договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів. У міжнародному 
сполученні застосовують товарно-транспортну накладну типової форми CMR 
або книгу МДП (Carnet TIR). Накладна CMR складається у трьох оригіналах, 
що підписуються відправником і перевізником. Перший примірник накладної 
передається відправнику, другий - супроводжує вантаж, третій - залишається у 
перевізника. Кожна книжка МДП (Carnet TIR) складається з двох сторінок: 
обкладинки, жовтого відривного листка і корінця, набору білих і зелених 
відривних аркушів і корінців, що містять опис вантажу і митних накладень, і 
протоколу про подію, який заповнюється в разі пошкодження в дорозі пломб 
або вантажу [14].  

Для перевезення вантажів залізничним транспортом використовуються 
залізничні накладні, що складається з окремих листів: оригіналу залізничної 
накладної, аркуша повідомлення про прибуття вантажу, дорожньої відомості, 
листа видачі вантажу, дублікату залізничної накладної, а також необхідної 
кількості додаткових примірників дорожньої відомості. 

При перевезенні вантажів морським транспортом оформлюється 
коносамент (Bill of lading, B/L, BOL). У коносаменті зазначається найменування 
судна, найменування перевізника, місце приймання вантажу до перевезення, 
найменування відправника, місце призначення або направлення судна, 
найменування одержувача вантажу, найменування, маркування, стан, зовнішній 
вигляд і властивості вантажу; кількість місць та/або вага та/або об'єм вантажу, 
дані про фрахт, кількість складених примірників коносамента, підпис капітана 
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або іншого представника перевізника. 
Авіанакладна (Air Waybill) підтверджує наявність договору між 

вантажовідправником і перевізником про перевезення вантажу авіалініями 
перевізника і представляє собою комплект, що складається з 12 екземплярів (3 
оригіналів з текстом договору на зворотному боці і 9 копій) [15].  

Після переходу права власності від продавця до покупця в 
бухгалтерському обліку визнається дохід [4]. Визнання доходу від реалізації 
іноземним покупцям та замовникам має специфічні особливості. Відповідно до 
П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» операції в іноземній валюті під час 
первісного визнання відображаються у валюті звітності з застосуванням 
валютного курсу на дату здійснення операції [16]. 

У разі здійснення покупцем передоплати дохід від реалізації визначається 
за валютним курсом на дату отримання передоплати в іноземній валюті. При 
отриманні часткової передоплати дохід визначається за курсом на дату 
передоплати в частині передоплати та за курсом на дату відвантаження на 
залишкову суму. 

Базою оподаткування ПДВ при експорті товарів, робіт, послуг є договірна 
(контрактна) вартість. Продаж товарів на експорт відповідно до ст. 195 
Податкового кодексу України оподатковується ПДВ за нульовою ставкою. 
Використання нульової ставки ПДВ відбувається за умови фактичного  вивозу 
товарів за межі митної території України [8]. Товари вважаються вивезеними за 
межі митної території України у випадку, якщо їх вивіз засвідчений належним 
чином оформленою вантажною митною декларацією.  

Реалізація товарів, робіт, послуг іноземним покупцям та замовникам 
передбачає перетин митних кордонів, а отже і сплату мита і митних зборів. 
Базою для нарахування мита і митних зборів  на товари та інші предмети, що 
підлягають обкладенню митом є митна вартість товару [9]. При сплаті мита 
продавцем, в бухгалтерському обліку сума мита відноситься на витрати на збут.  

Згідно з П(С)БО 21 монетарні статті в іноземній валюті, тобто статті 
балансу про грошові кошти,  а також про такі активи й зобов'язання, які будуть 
отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх 
еквівалентів, відображаються з використанням валютного курсу [16]. Курсові 
різниці визначаються на дату розрахунків та на дату балансу. 

Залежно від зміни курсу для різних статей балансу можуть виникати 
позитивні та негативні курсові різниці. За активними статтями балансу при 
підвищенні валютного курсу виникає позитивна курсова різниця, а при 
зниженні курсу відповідно негативна. Для пасивних статей характерний 
зворотний зв'язок: при підвищенні валютного курсу виникає негативна курсова 
різниця, а при зниженні курсу виникає позитивна курсова різниця. 

Розмір курсової різниці визначається як добуток суми коштів в іноземній 
валюті на різницю між курсами на відповідні дати. В бухгалтерському обліку 
позитивні курсові різниці відносяться на рахунок 714 «Дохід від операційної 
курсової різниці», а негативні курсові різниці списуються на рахунок 945 
«Втрати від операційної курсової різниці». 
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Таблиця 2 
Типові кореспонденції рахунків з обліку розрахунків з іноземними 

покупцями та замовниками 

Дата Курс Зміст господарської операції 
Кореспонденція 

рахунків Сума, 
грн. Дебет Кредит 

27.12 22,96 Визнано дохід від реалізації та дебіторську 
заборгованість на суму 1000$ 362 702 22960 

  Відображено собівартість реалізованих товарів 902 281 15000 
  Нараховано мито 5% 93 377 1148 
  Сплачено мито 377 311 1148 
31.12 24,00 Нараховано курсову різницю на суму 

заборгованості на дату балансу 362 714 1040 

6.01 23,78 Нараховано курсову різницю на суму 
заборгованості на дату отримання оплати 945 362 220 

  Отримано оплату від покупця 312 362 23780 
Джерело: розроблено автором 

 
При здійсненні розрахунків з іноземними покупцями та замовниками 

виручка резидентів  у  іноземній  валюті  підлягає зарахуванню  на їх валютні 
рахунки в уповноважених банках у строки виплати  заборгованостей,  зазначені  
в контрактах, але не пізніше 180  календарних днів з дати митного оформлення 
продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав  
інтелектуальної власності - з моменту підписання  акту  або  іншого  документа,  
що  засвідчує виконання  робіт,  надання  послуг,  експорт  прав інтелектуальної 
власності [11].  

Порушення визначених строків передбачає стягнення пені, що складає 
0,3%  від суми неодержаної в передбачені строки виручки в іноземній валюті за 
кожен день прострочення, що перераховується в грошову одиницю України за 
валютним курсом НБУ, однак не більше ніж сума неодержаної виручки. 

НБУ може вводити також додаткові обмеження, наприклад, Постановою 
від 03.09.2015 №581 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та 
валютному ринках України» на 3 місяці було зменшено строки зарахування 
виручки в іноземній валюті до 90 календарних днів та введено обов’язковий 
продаж 75% виручки на міжбанківському валютному ринку. 

Надходження оплати від іноземних покупців та замовників здійснюється у 
формах, передбачених укладеним зовнішньоекономічним договором. Такими 
формами можуть бути банківські перекази, документарне інкасо, 
документарний акредитив, чеки та векселі [17]. 

Висновки. На сучасному етапі спостерігається постійний розвиток 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств України. Важливими завданнями 
бухгалтерського обліку експортних операцій є своєчасне і правильне 
оформлення експортних операцій, формування  достовірної інформації про стан 
розрахунків з іноземними покупцями та замовниками, формування достовірної 
інформації про курсові різниці. Порядок здійснення експортних операцій та 
розрахунків з іноземними контрагентами регулюються законодавчо-
нормативними актами, що зазнають постійних змін. Тому облік розрахунків з 
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іноземними покупцями та замовниками є перспективним напрямком для 
подальших досліджень. 
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Анотація. У роботі розглядаються особливості обліку процесів ліквідації 

та банкрутства підприємства на рівні економіки України. Сучасний рівень 
розвитку національної економіки характеризується значним зростанням 
кількості неплатоспроможних та збанкрутілих підприємств. З метою 
запобігання банкрутству та визначення симптомів фінансової кризи виникає 
необхідність проводити економічний аналіз діяльності суб'єкта 
господарювання за період часу його фінансування, визначити негативні та 
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позитивні фактори ділової активності, повноту реалізації економічного 
потенціалу. У дослідженні  розкрито низку проблем щодо обліку процесів 
ліквідації та банкрутства підприємства: недосконалість законодавчої бази 
щодо регулювання банкрутства підприємства, проаналізовано тенденції, що 
призводять до стану банкрутства. 

Ключеві слова: процес, банкрутство, ліквідація, заборгованість, 
неплатоспроможність підприємства, етапи облікової роботи, підприємство-
боржник. 

Abstract. In the article the features of accounting processes liquidation and 
bankruptcy at Ukraine's economy. The current level of development of the national 
economy a significant increase in the number of insolvent and bankrupt enterprises. 
In order to avoid bankruptcy and determine the symptoms of the financial crisis there 
is a need to conduct an economic analysis of the entity for the period of funding, 
identify negative and positive factors of business activity, full realization of economic 
potential. The study revealed a number of problems on account of the process of 
liquidation and bankruptcy: the imperfection of the legislative framework for the 
regulation of bankruptcy, analyzed the trends that lead to bankruptcy. 

Key words: process, bankruptcy, liquidation, indebtedness s, insolvency, stages 
of registration, the debtor company. 

Втуп. В процесі визнання підприємства банкрутом бухгалтерський облік 
постає джерелом повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове 
становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства-
боржника, необхідної для прийняття рішень. Важливо зазначити, що  методика  
відображення в бухгалтерському обліку  операцій  пов’язаних з ліквідацією та 
банкрутством підприємства та послідовність дій бухгалтера підприємства-
боржника не відображена у нормативно-правовій базі. На сьогоднішній день 
актуальним є питання про визначення особливостей ведення бухгалтерського 
обліку підприємства-боржника. 

Огляд літератури. Значний внесок у дослідження проблем 
бухгалтерського обліку і аудиту процесів ліквідації та банкрутства зробили 
вчені кафедри «Обліку і аудиту» КНУ ім. Тараса Шевченка, а саме: Н.І. Дорош, 
В.Г.Швець, Т.Г. Мельник, Г. П. Голубнича, Н.О. Гура, І.П. Склярук. 
Різноманітні трактування терміну «банкрутство» висвітлювались у працях 
таких вчених, як Є.М., Андрущак І.А. Бланк, Н.Ю. Возіянова, Л.О. Лігоненко. У 
численних джерелах порушуються проблеми адаптації національного 
законодавства в кокстексті євроінтеграції.  

Вхідні дані та методи. Інформаційною базою наукової статті слугують: 
законодавчо-нормативні акти, первинна документація, фінансова звітність 
підприємств, Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку, Міжнародні 
стандарти фінансової звітності, Міжнародні стандарти аудиту, Закон України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Закон України «Про 
аудиторську діяльність»,  Податковий і Господарський кодекси України, також 
статті в економічних журналах, монографії, праці вітчизняних та зарубіжних 
вчених в галузі фінансового обліку та аудиту. У науковій статті були 
використані такі методи: дедукція та індукція, синтез і аналіз, діалектичний, 
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історичний та системний підходи, а також специфічні елементи методів  
бухгалтерського обліку – оцінка, калькулювання, документування, 
інвентаризація, рахунки, подвійний запис, бухгалтерський баланс, 
бухгалтерська звітність.  

Результати. Обговорення та аналіз. Згідно з Законом України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»  
банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника 
відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги 
кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури» [1]. 

В цілому зовнішні та внутрішні причини неплатоспроможності 
підприємства тісно взаємозв'язані між собою і призводять до спаду 
національної економіки (рис.1) [5]:  

 

 
 

Рис. 1. Тенденції, що призводять до спаду національної економіки 
 
При організації ліквідації банкрута можна виділити наступні основні 

напрямки облікової роботи [2]: 
• інвентаризація майна; 
• оцінка активів; 
• контроль за розрахунками з працівниками; 
• створення забезпечень; 
• дотримання задоволення вимог кредиторів; 
• складання ліквідаційного балансу.  

Проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, 
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, 
тобто всіх активів і зобов’язань при ліквідації підприємства здійснюється в 
загальному порядку, передбаченому Положенням про інвентаризацію активів 
та зобов’язань [3].  

З моменту прийняття рішення про ліквідацію підприємства комісія з 
ліквідації оцінює активи та зобов’язання підприємства-боржника,майно 
оцінюються виходячи з припущення, що діяльність цього підприємства 
припиняється і продовжуватися надалі не буде. Міжнародний стандарт 
бухгалтерського обліку 35 «Діяльність, що припиняється» регламентує порядок 
надання та розкриття інформації про припинення діяльності підприємства. 
Основна його вимога полягає в тому, що підприємству слід дотримуватися 
принципів та виконувати такі процедури, як оцінка корисності активів і 
перегляд сум забезпечення [8]. 
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Згідно з п. 1 ст. 40 КЗпП ліквідація підприємства є підставою для 
розірвання власником чи уповноваженим ним органом (комісією з ліквідації) 
трудового договору, укладеного на невизначений строк. У випадку звільнення 
працівників у зв’язку з ліквідацією підприємства кожному працівнику має 
виплачуватися вихідна допомога. Розмір допомоги повинен бути не менше 
середньомісячного заробітку працівника (ст. 44 КЗпП).   

Одним з наслідків ліквідації підприємства є необхідність звільнення 
працівників, яким виплачується вихідна допомога. Таким чином, вже на дату 
прийняття рішення про ліквідацію у підприємства виникають так звані умовні 
зобов'язання з виплати в майбутньому вихідної допомоги. Для здійснення 
зазначених виплат підприємство має створити в бухгалтерському обліку 
відповідне забезпечення. 

Специфіка розрахунків з кредиторами обумовлена особливим статусом 
організації - її банкрутством.В економічній літературі, на жаль, недостатньо 
уваги звертається саме на організацію розрахунків з кредиторами при 
банкрутстві підприємства. 

Черговість погашення кредиторської заборгованості [6]: 
 У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, 

завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та 
вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом. 

 У другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов’язані з 
трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання 
результату його інтелектуальної, творчої діяльності. 

 У третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів  
 У четверту чергу задовольняються всі інші вимоги. 
Важливим напрямом облікової роботи є складання ліквідаційного 

балансу.Відповідно до Інструкції про порядок обліку платників податків та 
зборів,  однією з умов видачі довідки за формою 22 ОПП (про відсутність 
заборгованостей по податках та зборах) є: надання до органу державної 
податкової служби копії ліквідаційного балансу, передавального акта або 
розподільчого балансу, складеного комісією з припинення платника податків.  

 Наслідки процедури ліквідації у бухгалтерському обліку залежать від 
таких процедур ліквідації: інвентаризація активів і зобов’язань, оцінка майна 
банкрута, продаж майна банкрута, створення забезпечень, задоволення вимог 
кредиторів, розподіл майна між учасниками [5]: 

Необхідно навести основні дії, характерні для процедури ліквідації, 
наслідки яких мають бути відображені в бухгалтерському обліку (табл.1) [4]: 

 
Таблиця 1 

Наслідки процедури ліквідації у бухгалтерському обліку  
Процедура 
ліквідації Наслідки процедури ліквідації у бухгалтерському обліку 

Інвентаризація 
активів і 

зобов’язань  

Інвентаризація під час ліквідації здійснюється у загальному 
порядку. Отримані результати інвентаризації (надлишки або 
нестачі) мають бути відображені в обліку. 
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Оцінка майна 
банкрута 

Майно банкрута, яке підлягає реалізації, оцінює ліквідатор. 
У такому випадку, доцільно використовувати ринкову 
вартість майна, якщо ж її визначити неможливо, то слід 
використовувати балансову вартість[1] 

Продаж майна 
банкрута. 

Після проведення інвентаризації та оцінки майна ліквідатор 
продає майно банкрута у вигляді цілісного майнового 
комплексу або частинами. Бухгалтерські записи щодо 
реалізації майна здійснюються у загальновстановленому 
порядку [7]. 

Створення 
забезпечень 

Наприклад, штрафи, пені за порушення умов договорів; 
виплати вихідної допомоги та інших обов’язкових виплат 
працівникам при звільненні. 

Задоволення 
вимог 

кредиторів. 

Кошти, одержані від продажу майна банкрута, 
спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у 
черговості, передбаченій ст. 45 Закону № 2343-XII. 

Розподіл майна 
між 

учасниками. 

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з 
відстрочки заборгованості здійснюється у загальному 
порядку. Списання кредиторської заборгованості збільшить 
операційний дохід боржника та має бути відображене в 
кореспонденції з субрахунком 717 «Дохід вiд списання 
кредиторської заборгованості».  

 
Висновки. 
Підводячи підсумки, можна стверджувати, що методика та організація 

бухгалтерського обліку набуває важливого значення у процесі ліквідації та 
банкрутства підприємства. Відповідно до  МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові 
інструменти: подання», Велика увага приділяється обліку фінансових 
інструментів при ліквідації підприємства, а саме їх практичному застосуванню 
у МСФЗ (IAS) 39 « Фінансові інструменти: визнання та оцінка», МСФЗ (IFRS) 7 
«Фінансові інструменти: розкриття» та МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові 
інструменти»  
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Анотація: Стаття присвячена особливостям визначення та формування 

фінансових результатів підприємств. Досліджено теоретичні питання 
формування фінансових результатів. Визначено сутність фінансових 
результатів підприємств різних видів діяльності та їх характерні 
особливості. Наведено порівняльну характеристику особливостей формування 
фінансових результатів на різних підприємствах. Проведено узагальнення 
викладеної інформації та внесено відповідні пропозиції. 

Ключові слова: фінансовий результат, прибуток, збиток, основна 
діяльність, собівартість, виручка. 

Summary: The article is devoted to the peculiarities of formation and 
determination of financial results of enterprises. The theoretical question of forming 
financial results were іnvestigated. Detected the essence of the financial performance 
of different activities and their features. The comparative characteristics of features 
of formation of financial results on various enterprises were shown. Was conducted 
generalization of the information and was made relevant proposals. 

Key words: financial result, profit, loss, main activities, cost, revenue. 
Вступ. Отримання позитивного фінансового результату є головною метою 

діяльності будь-якого суб’єкта господарювання, незалежно від форми власності 
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та виду його діяльності. Але для підприємств різних видів діяльності існують 
певні специфічні особливості визначення фінансового результату, притаманні 
лише відповідній галузі, в якій функціонує підприємство. Зокрема для 
торговельного підприємства фінансовим результатом виступає прибуток 
(збиток) від реалізації товарної продукції, для будівельних організацій – 
прибуток (збиток) від надання будівельно-монтажних робіт, а для страхових 
компаній - прибуток (збиток) від надання страхових послуг. 

Як  свідчать  дані  Державного  комітету  статистики за січень-червень 
2015 року 55,7% підприємств одержали прибуток, а 44,3% – збиток. 
Найбільший фінансовий результат зафіксовано на підприємствах, що 
займаються сільським господарством, мисливством, лісовим господарством  та  
в сфері освітніх послуг. найбільшу частку (51,0%) прибутку отримали 
підприємства фінансової та страхової діяльності. Найбільшу частку збиткових 
великих та середніх підприємств зафіксовано на підприємствах, які займаються 
мистецтвом, спортом, розвагами та відпочинком (72,0%), операціями з 
нерухомим майном (61,1%), наданням інших видів послуг (53,8%). 

Дослідження особливостей визначення фінансових результатів дасть змогу 
достовірно визначити фінансовий результат діяльності будь-якого 
підприємства.  

Обзор літератури. Дослідженню проблем визначення та формування 
фінансових результатів приділяли увагу такі вчені, як: Ф.Ф. Бутинець,  
Г.П. Голубнича, Н.О. Гура, А.Г. Загородній, Б.А.Засадний, Н.П. Кондраков, 
В.М. Костюченко, Т.Г. Мельник, Є.О. Підгора, Г.В. Савицька, В.Я. Соколов, 
В.В. Сопко, Н.В.Чабанова, М.Г. Чумаченко, В.М. Шарманська, В.Г. Швець та 
інші. Але співставленню особливостей фінансових результатів на 
підприємствах різних видів діяльності не приділено достатньо уваги. 

Тому метою статті є визначення сутності фінансових результатів 
підприємств різних видів діяльності та порівняльна характеристика 
особливостей їх формування. 

Основний текст. Розуміння сутності та особливостей відображення 
фінансових результатів діяльності підприємств та прийняття ефективних 
управлінських рішень щодо подальшого їх розвитку є основою для підвищення 
ефективності діяльності будь-якого підприємства. 

Фінансові результати діяльності підприємства відображають  ефективність 
його господарювання відповідно до усіх напрямів його діяльності, а саме: 
основної, іншої операційної,  фінансової і інвестиційної діяльності. Вони 
становлять основу економічного розвитку підприємства  і  зміцнення  його  
фінансових  відносин  з  партнерами.   

Отже, фінансовий результат – це підсумкова категорія результативності 
господарської діяльності, котра відображає величину економічних вигод, 
отриманих (втрачених) підприємством, визначених як різниця між сумами 
доходів та відповідних їм витрат, що виражена в абсолютних показниках 
прибутку (збитку), які характеризують потенціал прибутковості, економічного 
зростання та розвитку підприємства [13]. 

При визначенні фінансових результатів підприємства кожного з видів 

Научный взгляд в будущее 212 



 Том 5. Выпуск 1(1)                                                                                                                                           Экономика                          

діяльності, необхідно враховувати особливості їх формування, зумовлені 
специфікою того чи іншого виду діяльності. При цьому найбільш суттєву увагу 
приділяють фінансовому результату від основної діяльності підприємства, що є 
головною метою його створення, яка дозволяє підприємству отримати основну 
частку доходу. А чим більшим буде дохід підприємства, тим більшим буде і 
його прибуток. 

Основна діяльність на підприємствах різних видів діяльності може суттєво 
відрізнятись і тому необхідно дослідити характерні особливості кожного 
підприємства. Це дасть змогу провести подальший аналіз фінансових 
результатів та зробити їх порівняльну характеристику (табл. 1). 

Таблиця 1 
Визначення фінансових результатів на підприємствах різних видів 

діяльності 
Підприємство за видом 
діяльності Визначення фінансового результату 

Промислове підприємство 

Сума доходу підприємства від реалізації продукції  (робіт, 
послуг), реалізації матеріальних цінностей і майна 
підприємства, інших операцій за мінусом усіх витрат на 
виробничу і фінансову діяльність підприємства. 

Торговельне підприємство 
Різниця між цінами продажу без ПДВ (доходом від 
реалізації) та купівельними цінами (собівартістю) 
реалізованих товарів і витратами обігу. 

Сільськогосподарське 
підприємство 

Сума прибутку (збитку) від первісного визнання 
сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних 
активів, прибутку (збитку) від реалізації запасів та 
прибутку (збитку) від зміни справедливої вартості 
біологічних активів на дату балансу. 

Страхова організація 
Сума надлишку резерву довгострокових зобов'язань 
(математичних резервів) понад обсяг страхових 
зобов'язань. 

Будівельне підприємство 
Сума доходів від здачі замовнику робіт і послуг, 
передбачених договором, а також від інших видів 
діяльності, зменшена на суму витрат по цих операціях. 

*Розроблено автором відповідно до:[9,с.25;11,с.150;13;14,с.405] 
 
У фінансових результатах промислового підприємства знаходять своє 

відображення усі сторони його діяльності: рівень технології та організації 
виробництва, ефективність системи управління, контроль за рівнем витрат та 
рівнем реалізаційних цін, особливості господарського механізму та державне 
регулювання розвитку галузі в цілому. 

Основним фінансовим результатом діяльності промислового підприємства 
виступає його прибуток. Прибуток являє собою частину виторгу, що 
залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну 
діяльність підприємства. Прибуток характеризує перевищення надходжень над 
витратами та виражає основну мету підприємницької діяльності підприємства 
та являє собою головний показник результатів діяльності. 

Для торговельних підприємств основною діяльністю є операції пов’язані з 
придбанням та реалізацією товарів. Отже, в торгівлі фінансовим результатом 
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діяльності виступає прибуток або збиток, який отриманий від реалізації товарів.  
Фінансовий результат від реалізації товарів у торгівлі визначають як 

різницю між цінами продажу без ПДВ (доходом від реалізації) та купівельними 
цінами (собівартістю) реалізованих товарів і витратами обігу. Ціни продажу, 
відповідно, мають встановлюватися в такому розмірі, щоб окупити витрати 
обігу і забезпечити певний рівень прибутку [10, с.19]. 

Прибуток торговельного підприємства є кінцевим фінансовим результатом 
комерційної діяльності і показником ефективності діяльності підприємства, 
основною стратегічною метою, стимулом до подальшого розвитку через 
грошові накопичення. 

Формування фінансового результату в сільськогосподарських 
підприємствах також відбувається за рахунок їх основної діяльності, яка в свою 
чергу формується власне із сільськогосподарської діяльності.  

Згідно з П(С)БО 30 "Біологічні активи" [7], до складу фінансового 
результату діяльності сільськогосподарського підприємства входять такі 
основні три складові: 

1) фінансовий результат від первісного визнання сільськогосподарської 
продукції та додаткових біологічних активів; 

2) фінансовий результат від реалізації запасів – сільськогосподарської 
продукції та біологічних активів, оцінка яких здійснюється за справедливою 
вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу; 

3) фінансовий результат від зміни справедливої вартості біологічних 
активів на дату балансу, оцінка яких здійснюється за справедливою вартістю за 
вирахуванням витрат на місці продажу. 

Фінансовий результат від первісного визнання сільськогосподарської 
продукції та додаткових біологічних активів визначається як різниця між 
вартістю біологічних активів та сільськогосподарською продукцією, оцінених 
за справедливою вартістю, яка зменшується на очікувані  витрати на місці 
продажу, та витратами, пов’язаними з біологічними перетвореннями, що були 
понесені для отримання  біологічних активів та сільськогосподарської  
продукції. 

Фінансовий результат від реалізації сільськогосподарської продукції та 
біологічних активів, оцінка яких здійснюється за справедливою  вартістю  за  
вирахуванням  очікуваних  витрат  на  місці  продажу, визначається відповідно 
до П(С)БО15 «Дохід», а собівартість таких запасів дорівнює  вартості, за якою 
вони відображаються в обліку на дату реалізації. 

Біологічні активи відображаються на дату проміжного і річного балансу за 
справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. 
Довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу 
достовірно визначити неможливо, визнаються та відображаються за первісною 
вартістю з урахуванням  суми  їх зносу і втрат  від  зменшення корисності.   

Сільськогосподарські товаровиробники можуть обрати спеціальний 
податковий режим. Зараз пропонується сплачувати єдиний податок, 
перебуваючи у складі четвертої групи платників єдиного податку. Вимоги до 
сільськогосподарських товаровиробників, які потрібно виконати для того, щоб 
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сплачувати єдиний податок у складі четвертої групи, наведено у ст. 291 ПКУ 
[1].  

Фінансовий результат страхової організації є підсумком фінансово-
господарської діяльності страховика. Він розраховується шляхом віднімання 
від доходів витрат страхової організації за певний період часу. Найбільш 
результативним показником діяльності страховика є його валовий дохід. 
Валовий дохід страхової компанії -  це сума доходу від страхової діяльності, 
прибутку від страхування життя, прибутку від позареалізаційних операцій та 
іншої реалізації, зменшена на виплати страхового відшкодування та страхових 
сум, відрахувань у централізовані страхові резервні фонди та в технічні 
резерви, інші, ніж резерв незароблених премій. 

Прибуток від страхових операцій визначається шляхом  віднімання від 
ціни наданих страхових послуг їх собівартості.  

Фактичний прибуток від страхових операцій складається із: 
- прибутку у тарифах; 
- економії з витрат на ведення справи; 
- економії на управлінських витратах, яка є тоді, коли їхні темпи 

зростання відстають від темпів зростання страхових платежів. 
Фінансовий результат від діяльності із страхування життя розраховують як 

суму надлишку резерву довгострокових зобов'язань (математичних резервів) 
понад обсяг страхових зобов'язань. 

Прибуток від інвестування та розміщення тимчасово вільних коштів не 
включає в себе доходи від інвестування та розміщення коштів резервів із 
страхування життя і медичне страхування у разі використання їх на поповнення 
резервів із страхування життя згідно з методикою формування резервів із 
страхування життя. 

Фінансовий результат від основної діяльності будівельного підприємства 
визначається шляхом зіставлення собівартості робіт і виручки від її реалізації 

В дохід будівельного підприємства входять кошти, отримані від реалізації: 
- будівельно-монтажних робіт (кошти, одержані від замовника за виконані 

обсяг робіт); 
- послуг іншим підприємствам; 
- послуг населенню; 
- продукції підсобних і допоміжних виробництв стороннім 

підприємствам; 
- іншим підприємствам основних засобів, нематеріальних активів та 

іншого майна підприємства. 
Чистий дохід від реалізації визначається шляхом вирахування з доходу від 

реалізації продукції, інших зборів, ПДВ, знижок тощо. 
Кінцевий фінансовий результат - чистий прибуток або збиток діяльності 

будівельного підприємства – складається з фінансового результату від здачі 
замовнику робіт і послуг, передбачених договором. 

Висновки і пропозиції. Основу формування прибутку на підприємстві 
складає реалізація продукції (робіт, послуг). На одержання прибутку від 
реалізації продукції безпосередньо впливають такі два основні показники, як: 
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обсяг реалізації продукції та її собівартість. Підтримка необхідного рівня 
прибутковості – об’єктивна закономірність нормального функціонування 
підприємства в ринковій економіці. 

Підприємства різних видів діяльності визначають фінансовий результат по 
різному. Але все ж є між ними і спільні особливості. Можна сказати, що 
спільне є між тими підприємствам, які ведуть схожу діяльність, а саме: між 
тими,які надають послуги та роботи і тими, які безпосередньо займаються 
купівлею та продажем продукції. І тому для правильного трактування та 
визначення фінансового результату підприємства слід особливу увагу звертати 
на особливості та специфіку  діяльності кожного. Також при веденні обліку та 
аналізі фінансових результатів на підприємстві обов’язково необхідно 
користуватись законодавчо-нормативними документами, які значно 
полегшують розрахунки. Адже від правильно визначеного фінансового 
результату діяльності підприємства залежить подальший розвиток самого 
підприємства. 
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Анотація. У роботі розглядаються особливості аудиту процесів ліквідації 

та банкрутства підприємства.  На сьогоднішній день проблема банкрутства 
підприємства надзвичайно поширена в Україні. З метою попередження та 
усунення можливих причин банкрутства на підприємстві проводять аудит.. 
Аналіз дослідження свідчить про те, що основними причинами банкрутства 
підприємства є: зростання інфляції, безробіття; нестабільність податкової 
системи, суттєве зниження попиту; нестабільність фінансового, політична 
нестабільність; неефективна фінансова стратегія; низька ліквідність активів 
підприємства. 

Ключеві слова: процес, банкрутство, ліквідація, неплатоспроможність, 
аудит процесу банкрутства, аналітичні процедури, етапи аудиту, звіт 
незалежного аудитора. 

Abstract. In the article the features of the audit process of liquidation and 
bankruptcy. Today the issue of bankruptcy is extremely common in Ukraine. In order 
to prevent and eliminate the possible causes of the bankruptcy of the enterprise to 
audit .. Analysis of the research indicates that the main causes of bankruptcy are: 
reducing the national income; inflation and unemployment; instability of the tax 
system, a significant reduction in demand; financial instability, political instability; 
ineffective financial strategy; low liquidity assets. 
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Key words: process, bankruptcy, liquidation, insolvency, the bankruptcy process 
audit, stages of the audit report of the independent auditor. 

Вcтуп.  
Актуальність теми обумовлена бурхливим реформуванням в Україні 

законодавства про банкрутство: змінюються нормативні підходи, коригується 
правовий інструментарій, змінюється погляди щодо трактування проблем 
неплатоспроможності та банкрутства підприємств. Законодавство про 
банкрутство містить юридичні засоби регулювання майнових відносин, що 
виникають між кредиторами і боржником, коли боржник не здатний виконати 
свої майнові зобов’язання. Зміни у податковому та обліковому законодавстві 
суттєво вплинули на розвиток теоретичних досліджень інституту банкрутства. 

Огляд літератури. 
Значний внесок у дослідження проблем бухгалтерського обліку і аудиту 

процесів ліквідації та банкрутства зробили вчені кафедри «Обліку і аудиту» 
КНУ ім. Тараса Шевченка, а саме: Н.І. Дорош, В.Г.Швець, Т.Г.  Мельник, Г. П. 
Голубнича, Н.О. Гура, І.П. Склярук. Вагомий внесок у дослідження проблем 
антикризового управління та банкрутства підприємств зробили такі закордонні 
та вітчизняні вчені, як Е. Альтман, В. Бівер, Дж. Аргенті, В. А. Баринов, І. О. 
Бланк,  А. Г. Грязнова, М. О. Кизим, 

Вхідні дані та методи. 
Інформаційною базою наукової статті слугують: законодавчо-нормативні 

акти, первинна документація, фінансова звітність підприємств, Положення 
стандарти бухгалтерського обліку, Міжнародні стандарти фінансової звітності, 
Міжнародні стандарти аудиту, Закони України, Податковий і Господарський 
кодекси України, також статті в економічних журналах, монографії, праці 
вітчизняних та зарубіжних вчених в галузі фінансового обліку та аудиту. У 
науковій статті були використані такі методи дослідження: дедукція та 
індукція, синтез і аналіз, діалектичний, історичний та системний підходи, 
специфічні елементи методів  бухгалтерського обліку – оцінка, калькулювання, 
документування, інвентаризація, рахунки, подвійний запис, бухгалтерський 
баланс, бухгалтерська звітність.  

Результати. Обговорення та аналіз. 
Метою аудиту підприємства-боржника є встановлення достовірності даних 

про наявність активів, відображення капіталу та зобов'язань, результатів 
діяльності, представлених у ліквідаційному балансі та інших формах 
фінансової звітності економічного суб'єкта, а також відповідність фінансових і 
господарських операцій, що в них відображені, нормативним вимогами.  

Об’єкт аудиту є система бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю 
а також інформаційні системи та показники ефективності діяльності та  ділової 
активності. Предметом аудиту є оцінювання діяльності суб’єкта 
господарювання.  Аналізуючи наведені поняття, можна зробити висновок, що 
поняття об’єкту аудиту є більш вузьким за поняття предмету аудиту.[10, с.17] 

Для забезпечення проведення аудиту  банкрутства  підприємства доцільно 
мати таку інформаційну базу.(Рис.1) 
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Рис. 1 Запропонована інформаційна база для визначення банкрутства 
підприємства 

 
Наявність такої врегульованої на законодавчому рівні держави 

інформаційної бази у повному об’ємі дасть можливість[8,с24]: 
 своєчасно попереджувати банкрутство підприємства; 

відновити платоспроможність підприємства; 
 проконтролювати збереженість майна підприємства-боржника; 

 максимально задовольнити вимоги кредиторів 
З метою ефективної організації аудиту необхідно структурувати 

аудиторський процес, тобто визначити основні етапи аудиту. 
На практиці більшість вчених виділяє 5 етапів проведення аудиту 

банкрутства підприємства. На кожному етапі аудиторської перевірки 
застосовують окремі аудиторські процедури. ( Рис.2) 

 

 
Рис. 2 Етапи проведення аудиту банкрутства підприємства 
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 Під час пздійснення процесу планування аудиторського завдання аудитор 
керується Міжнародним стандартом аудиту 300 «Планування аудиту 
фінансової звітності», згідно з яким планування має обов’язків характер. 
Планування аудиту повинно проводитись відповідно до загальних принципів 
аудиту: комплексності, безперервності та оптимальності планування.  

Під час процесу планування аудиторові необхідно [11, c.215]: 
• розробити та задокументувати загальну стратегію аудиту, що визначає 

передбачуваний обсяг, напрямок аудиторської перевірки та подальші 
аудиторські процедури; 

• розробити і задокументувати детальний план аудиту – робочий 
деталізований документ, що містить у собі опис характеру, строків та 
обсягу аудиторських процедур. 

Також необхідним є проведення аналізу ефективності діяльності 
підприємства, спрямованого на виявлення нераціональних дій, які могли б 
стати причиною банкрутства. До ознак вчинення протиправних дій при 
банкрутстві можна зарахувати: скорочення майна, необхідного для основної 
діяльності; перевищення оборотності дебіторської заборгованості над 
кредиторською; придбання та постачання товарів на невигідних умовах;  оплата 
фіктивних угод; виведення майна в статутний капітал спеціально створеного 
підприємства[9,с.108].  

Таблиця 1. 
Аналітичні процедури при справі про банкрутства підприємства [12,c.24] 

Стадія процедури 
банкрутсва Аналітичні процедури 

Досудова санація Оцінка фінансового сьану боржника спрямованя на 
попередження стану 

Оголошення справи 
про банкрутсво 

Підтвердження неплатоспроможності боржника 
задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі 
Оцінка фінансовго стану та платоспроможності 
боржника після оголошення справи про банкрутво 
Встановлення достатності розміру майна для покриття 
судових витрат 
Експертиза фінансового-господарської діяльності 
бордника 
Визначення ознак прихованого та фіктивного 
банкрутства  

План санації або 
ліквідації 

Інвентарізація  та оцінка майна боржника 

Припинення справи 
про банкрутство 

Інформація про фінансовий стан та платоспроможність 
боржника  

 
З метою оцінювання ймовірності настання банкрутства застосовуються 

аналітичні процедури. МСА 520 «Аналітичні процедури» аналітичні процедури 
визначає як процедури, що передбачають аналіз важливих фінансових 
показників і тенденцій з подальшим вивченням відхилень та взаємозв’язків, які 
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суперечать іншій відповідній інформації чи прогнозним величинам [6,c.228]. 
Важливими елементами аудиторської перевірки є тести засобів контролю 

та аудиторські процедури по суті.  
Аудиторські процедури по суті – детальна перевірка показників реєстрів 

податкового обліку, первинних та зведених документів, відображення оборотів 
і сальдо за рахунками фінансового обліку в частині використання їх показників 
в податкових деклараціях. 

Основне призначення тестів засобів контролю – виявлення істотних 
недоліків заходів контролю платника податків, які призводять до помилок у 
деклараціях та податкових реєстрах [7,c.341]. 

Заключним етапом аудиторської роботи є узагальнення результатів аудиту 
банкрутства підприємства. Основним положенням, що регулює 
документування та узагальнення результатів аудиту є МСА 230 «Аудиторська 
документація». Відповідно до п.6 МСА 230 аудиторська документація має два 
завдання: запис виконаних аудиторських процедур, отримання доречних 
аудиторських доказів та висновків, які були отримані аудитором.  

На жаль, у жодному МСА відсутні вказівки щодо форми та змісту  
робочого документа аудитора. Аудитор повинен самостійно складати зміст 
робочого документа відповідно стану обліку конкретного замовника. Форма, 
зміст та обсяг документації з аудиту повинні давати відповідь на питання щодо 
дотримання повної мірою вимог законодавства  

Аудиторський звіт – це підсумковий документ, адресований керівництву, 
власнику, загальним зборам акціонерів господарюючого суб'єкта, що містить 
детальні відомості про хід аудиту, виявлені відхилення від встановленого 
порядку ведення бухгалтерського обліку, порушення у фінансовій звітності, а 
також іншу інформацію, отриману в результаті проведеного огляду документів 
та вивчення операцій і є підставою для складання аудиторського висновку [3].  

Метою підготовки аудиторського звіту є доведення до керівництва 
господарюючого суб'єкта інформації про недоліки в бухгалтерському обліку, 
системі внутрішнього контролю, що можуть призвести до суттєвих помилок в 
бухгалтерській звітності, неефективного використання майна або його втрати, а 
також внесення пропозицій щодо удосконалення бухгалтерського обліку і 
внутрішнього контролю з метою запобігання відхилень, порушень, розкрадання 
майна тощо 

Висновки. Головною метою аудиту банкрутства підприємства є 
оцінювання потенційної життєздатності підприємства на підставі експертизи 
фінансової звітності, аналізу фінансово-господарської діяльності та верифікації 
планів антикризових заходів. Аудит процесів ліквідації та банкрутства 
проводиться відповідно Закону України «Про аудиторську діяльність» та МСА. 
Для ефективного проведення аудиту боржника необхідно дотримуватися чіткої 
організації аудиторського процесу. 
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Анотація: У статті розглядається характерні риси Британської та 
Континентальної моделей та напрями їхнього впливу для ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Розглядаються 
характерні риси та зміст національної облікової системи як об'єктивної 
необхідності для задоволення інформаційних  потреб суспільства на всіх 
організаційних рівнях у відповідності із системою національних інтересів.  

Ключові слова: Облікова система, Континентальна модель 
бухгалтерського обліку, Британська модель бухгалтерського обліку, 
гармонізація, стандартизація. 

Summary: The article deals with the characteristics of British and continental 
models and their areas of influence for accounting and financial reporting. We 
consider the features and content of the national accounting system as an objective 
the need to meet the information needs of society at all organizational levels in 
accordance with the system of national interests. 

Keywords: accounting system, the continental model of accounting, the British 
model of accounting harmonization, standardization. 

Постановка проблеми. Питання розвитку наукової облiкової думки, 
проблеми диференцiацiї та iнтеграцiї рiзних систем та пiдсистем 
бухгалтерського облiку та фінансової звітності стали предметом дослiджень 
вчених i науковцiв. Проте, подiл бухгалтерського облiку в процесі 
теоретичного дослідження на рiзнi моделi, системи та пiдсистеми залишається 
однiєю з найбiльш дискусiйних проблем. В умовах глобалiзацiї економiки та 
становлення iнформацiйного суспiльства вiдбувається трансформацiя теорiї та 
практики бухгалтерського облiку. Однак, проблема оптимального 
взаємозв’язку нацiональних особливостей ведення бухгалтерського облiку та 
свiтових стандартiв, залишається особливо актуальною, об’ємною та 
малодослiдженою. Труднощi у дослiдженнi цiєї тематики полягають у значному 
масивi об’єктiв дослiдження (нормативна база величезної кiлькостi країн, 
практичнi та статистичнi данi використання рiзних систем та пiдсистем 
бухгалтерського облiку у рiзних країнах тощо).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми диференцiацiї та 
iнтеграцiї систем та пiдсистем бухгалтерського облiку, а також їх моделювання  
дослiджувалися такими вiтчизняними та зарубiжними вченими, як: Ф.Ф. 
Бутинець, С.Ф.Голов, Г.П. Голубнича, С.Я.Зубілевич, В.М.Костюченко, Т.Г. 
Маренич, В.Г. Швець М.М. Шигун, I.Й. Яремко та iншi. Вченi розглядають 
питання диференцiацiї та iнтеграцiї облiкових систем, а також звертають увагу 
на шляхи гармонiзацiї облiкової полiтики рiзних країн [2, 3, 4, 6]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Виходячи з 
положення, що облікова система являє собою системне утворення, можна 
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констатувати, що її зміст складається об'єктивним чином, як відображення 
реально існуючої дійсності, і зумовлено соціальним ладом суспільства 
відповідно до потреб та інтересів людей. У теперешній час у науковій 
літературі зазвичай мова йде про моделі бухгалтерського обліку в цілому. На 
наш погляд доцільно виокремити і детальніше розглянути світові моделі 
бухгалтерського обліку, а саме Британо-американської та Континентальну 
моделі і обґрунтувати їх необхідність у використанні для удосконалення 
національної системи бухгалтерського обліку в Україні. 

Мета і завдання статті. Метою дослiдження є визначення характерних 
рис свiтових моделей бухгалтерського облiку в процесі їхньої еволюцiї та 
гармонiзацiї, систематизація теоретичних, методологiчних i органiзацiйних 
засад класифiкацiї свiтових моделей, їхньої гармонiзацiї, а також 
функцiонування та перспектив розвитку нацiональних систем бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності. 

Виклад основного матеріалу. Зміст терміну «облікова система» має 
багато тлумачень, словник сучасної економіки дає таке визначення: «облiковою 
системою» називається сукупнiсть методологiчних, методичних, 
органiзацiйних, технiко-технологiчних, економiчних засобiв i методiв, 
iнструментiв i важелiв впливу на одержання та перетворення економiчної 
iнформацiї, що дає змогу на основi вхiдного масиву даних одержати вихiднi 
облiковi показники, причому незалежно вiд стану соцiально-економiчного, 
суспiльно-правового та полiтичного середовища кожної країни елементи 
системи бухгалтерського облiку залишаються незмiнними. [1, с. 300] Може  
змiнюватися лише модель дiяльностi державного регулятора облiкової 
полiтики, технiка ведення бухгалтерського облiку і складання фінансової 
звітності, запити користувачiв економiчної iнформацiї, можуть з’являтися новi 
об’єкти та правила їх облiку, що буде визначати методологiчнi вiдмiнностi 
бухгалтерського облiку в рiзних країнах, тобто «модель бухгалтерського 
облiку». Однак, в науковiй лiтературi нерiдко синонiмiчно використовуються 
такi поняття як «облiкова система» та «модель бухгалтерського облiку. Модель 
бухгалтерського облiку будь-якої країни формується пiд впливом 
рiзноманiтних чинникiв (iсторичних, соцiальних, географiчних, релiгiйних 
тощо) i є результатом розвитку соцiально-економiчного, суспiльно-правового та 
полiтичного середовища. При цьому посилення мiжнародних зв’язкiв, 
глобалiзацiйних процесiв в економiцi потребують гармонiзацiї та стандартизацiї 
бухгалтерського облiку. Тому в багатьох країнах спостерiгається подiбнiсть 
моделей облiку, в той же час в облiковiй практицi рiзних держав свiту iснують 
певнi розбiжностi. На сучасному етапi розвитку облiкової науки видiляють 
наступнi моделi бухгалтерського облiку: британо-американська, 
континентальна, пiвденно-американська, соцiалiстична, iсламська, 
iнтернацiональна та змiшана. Україна тяжiє до пiвденноамериканської (її ще 
називають змiшаною) моделi – це узагальнений варiант Британо-американської 
та Континентальної моделей облiку. Континентальна модель передбачає тісний 
зв'язок бізнесу з банками, які в основному і задовольняють потреби фінансових 
компаній.  
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Бухгалтерський облік регламентується законодавчо, характеризується 
значним консерватизмом. Орієнтація на управлінські запити кредиторів не є 
пріоритетним завданням обліку. Навпаки, облікова політика спрямована-
насамперед на задоволення вимог уряду, зокрема щодо оподаткування згідно з 
національним макроекономічним планом. Крім того, уряди цих країн 
вимагають публікувати деяку інформацію про компанії, тому останні змушені 
готувати фінансову звітність, проте в менш деталізованому вигляді, ніж це 
потрібно для захисту інтересів кредиторів. Основна ідея Британської модель 
цієї моделі — орієнтація обліку на інформаційні запити інвесторів і кредиторів. 
[4, с. 322] До пiдсистем бухгалтерського облiку вiдносяться: управлiнський, 
фiнансовий, статистичний облік та облiк податкових зобов’язань. Подiл 
бухгалтерського облiку на пiдсистеми є об’єктом дискусiї вчених.  

Супротивники такого подiлу (проф. Ф.Ф. Бутинець,) вважають, що 
бухгалтерський облiк – єдиний та неподiльний, а управлiнський – це облiк, 
який штучно намагаються вiдокремити вiд бухгалтерського облiку, 
орiєнтуючись  на захiднi традицiї, а саме, на англо-саксонський пiдхiд до 
побудови нацiональних систем бухгалтерського облiку [2, с. 215]. Крiм того, 
англо-американська модель передбачає паралельне iснування бухгалтерського 
та податкового облiку. Україна останнiм часом має сильну тенденцiю до англо-
американської концепцiї замiсть iсторично зумовленої на вiтчизняних теренах 
континентальної. Стандарти IFRS та GAAP в цiлому  побудованi на 
споріднених концепцiях ведення облiку та побудови фінансової  звiтностi, але 
порiвняно з IFRS стандарти GAAP детальнiшi. В останнi роки спостерiгається 
перехід країн Європи на Мiжнароднi Стандарти Фiнансової звiтностi (IFRS), що 
обґрунтовується необхiднiстю виходу на мiжнароднi ринки цiнних паперiв.  

Однак, у разi потреби виходу на фондовi бiржi США варто застосовувати 
стандарти GAAP. Основнi вiдмiнностi у стандартах бухгалтерського облiку 
IFRS та GAAP стосуються наступних складових: форми подання звiтностi та 
класифiкацiї статей; добровiльностi (обов’язковостi) представлення 
порiвняльної iнформацiї за попереднiй перiод; корегування звiтностi 
попереднiх перiодiв; застосування методу LIFO; оцiнки основних засобiв; 
капiталiзацiї затрат по кредитних ресурсах; оцiнки нематерiальних активiв 
тощо. На сьогоднi близько 120 країн вимагають або дозволяють застосування 
МСФЗ. А у разi позитивного рiшення щодо прийняття МСФЗ з боку США та 
Японiї, кiлькiсть країн, що вимагають або дозволяють використання МСФЗ 
може зрости до. Пiдхiд до запровадження МСФЗ вiдрiзняється в рiзних країнах. 
Деякi країни застосовують пiдхiд «без доопрацювання» (Австралiя, Iзраїль, 
Канада, Пiвденна Африка), деякi розробляють нацiональнi стандарти на основi 
МСФЗ (Україна до 2011 року), деякi «схвалюють» МСФЗ (ЄС), дають згоду на 
використання кожного стандарту у своїй юрисдикцiї, деякi дозволяють опцiйне 
застосування. Загальнi принципи побудови бухгалтерського облiку 
сформувалися iсторично пiд впливом i разом iз становленням облiкових систем.  

Процес iнтернацiоналiзацiї i стандартизацiї облiку у свiтовому масштабi 
призвiв до вироблення концептуальних принципiв бухгалтерського облiку, якi 
визначають побудову мiжнародної системи бухгалтерського облiку i є 
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загальноприйнятими для всiх країн. Найважливiшими з них є: принцип 
автономностi пiдприємства (одиницi облiку); - принцип безперервностi 
дiяльностi пiдприємства; принцип двосторонностi; - принцип грошової оцiнки; 
-принцип собiвартостi; - принцип реалiзацiї; -принцип нарахування; принцип 
вiдповiдностi; -принцип суттєвостi (матерiальностi); -принцип перiодичностi; -
принцип постiйностi; -принцип обачливостi (консерватизму); - принцип 
об'єктивностi iнформацiї. Всерединi групи країн, умовно вiднесених до 
континентальної моделi облiку, також iснують певнi вiдмiнностi. 
Фундаментальна вiдмiннiсть – роль бухгалтерського облiку у суспiльствi: 

– облiк у Нiдерландах орiєнтований на забезпечення iнвесторiв та 
кредиторiв iнформацiєю, необхiдною для прийняття управлiнських 
рiшень. Розрахунок показникiв рентабельностi, якi характеризують 
ефективнiсть роботи управлiнського персоналу, є одним з основних 
завдань облiку; 

– облiк у Нiмеччинi, Люксембурзi та Бельгiї значно бiльше 
консервативний та призначений передусiм для захисту iнтересiв банкiв;  

– у Францiї використовується єдина унiфiкована система облiку, 
орiєнтована на iнформацiйне забезпечення державних органiв. 

Рiзницi спостерiгаються навiть у формах подання бухгалтерських звiтних 
документiв та в обсягах поданої iнформацiї. 

Мiжнароднi стандарти облiку ґрунтуються на двох основних 
припущеннях: 1) нарахування (accrual basis) - вплив операцiй та iнших подiй 
визнається, коли вони вiдбуваються (а не коли отриманi або сплаченi грошовi 
кошти чи їх еквiваленти), i вони вiдображаються в облiкових реєстрах та у 
фiнансових звiтах того перiоду, до якого вони вiдносяться; 2) безперервнiсть 
(going concern) - пiдприємство, як правило, розглядається як безперервно дiюче, 
тобто таке, що буде продовжувати свою дiяльнiсть в осяжному майбутньому 
(пiдприємство не має анi намiру, анi потреби лiквiдуватися або суттєво 
скоротити масштаби своєї дiяльностi). 

В українському законодавствi використовуються тi ж припущення, що 
передбаченi МСФЗ. Однак,  в українському законодавствi вимоги до якiсних 
характеристик фiнансової звiтностi розкритi менш детально нiж у МСФЗ. 
Також в нацiональних положеннях вiдсутня така вимога до iнформацiї, що 
вiдображається у фiнансовiй звiтностi як нейтральнiсть, немає обмеження щодо 
спiввiдношення вигоди i витрат, не використовується поняття збалансованостi 
якiсних характеристик, в українськiй практицi вiдсутня можливiсть 
застосування професiйних суджень бухгалтерiв для визначення ймовiрностi 
отримання або втрати економiчних вигод. Як відмічає Г.П. Голубнича, «…на 
процеси формування і відтворення облікової інформації також впливає 
зовнішнє середовище із своєю системою економічних суб'єктів і відповідних 
економічних інтересів. Причому під його потужним впливом у другій половині 
минулого століття сформувалися у окремі галузі науки та набули розвитку 
фінансовий облік і фінансова звітність. Необхідність створення та 
удосконалення інформаційних облікових моделей призвели до формування 
процесів стандартизації, гармонізації, адаптації, уніфікації національних 
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облікових систем.» [ 4, с.27]. 
Пiсля формування національної системи бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності починаючи з 2000 року Україна в сферi державної 
статистики перейшла вiд iснуючого на той час стандарту балансу народного 
господарства (БНГ) до загальноприйнятої в свiтi системи нацiональних 
рахункiв (СНР). СНР покликана задовольнити потребу органiв державного 
управлiння в iнформацiї, необхiднiй для розробки економiчної полiтики i 
ухвалення рiшень про заходи з регулювання ринкової економiки. СНР має бути 
повнiстю заснована на принципах бухгалтерського облiку i фiнансової 
звiтностi, будучи iнтегрованим виразом даних бухгалтерського облiку за 
секторами i галузями економiки з метою якiсного вiдображення 
макроекономiчних показникiв держави. В Українi, на вiдмiну вiд економiчно 
розвинених країн законодавство не   визначає роль, функцiї та права 
професiйного бухгалтерського спiвтовариства в створеннi нормативної бази 
облiку та й взагалi в реформуваннi бухгалтерського облiку. Українi притаманна 
жорстка регламентацiя податкового облiку з розгалуженим складом державних 
регуляторiв, iншi пiдсистеми облiку, зокрема, управлiнський, в багатьох 
пiдприємствах не ведуться, що негативно впливає на достовiрнiсть iнформацiї в 
т. ч. i у фiнансовiй звiтностi. 

Висновки і пропозиції. Проведене дослiдження дає змогу зробити 
загальний висновок про наявнiсть складної та розгалуженої системи 
бухгалтерського облiку у свiтi, яка в залежностi вiд рiзних критерiїв 
класифiкацiї може бути подiлена на рiзнi нацiональнi моделi бухгалтерського 
облiку, якi в свою чергу мають тенденцiю до стандартизацiї та гармонiзацiї у 
вiдповiдностi до мiжнародних облiкових моделей (GAAP та IFRS). Аналіз 
особливостей розвитку світових моделей обліку сприяє пошуку напрямів 
удосконалення вітчизняної бухгалтерської методології. 
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Анотація: Розглянуто модель бухгалтерського обліку Великобританії з 
позицій удосконалення ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності в Україні. Визначено перспективи та наслідки впровадження базових 
принципів в  межах національної системи бухгалтерського обліку і фінансової 
звітності в Україні, а також їхній вплив на економіку України  в цілому. 
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України, оподаткування, облік резервів, облік орендованих активів.  

Summary: The model of the UK Accounting from the standpoint of improvement 
of accounting and financial reporting in Ukraine. The prospects and consequences of 
the introduction of the basic principles within the national accounting system and 
financial reporting in Ukraine and they impact on Ukraine's economy as a whole. 

Keywords:accounting, principles and concepts of accounting, UK legislation, 
the legislation of Ukraine, tax, accounting reserves, accounting for leased assets. 

Постановка проблеми. Система бухгалтерського обліку  і фінансової 
звітності будь-якої країни формується під впливом різноманітних чинників 
(історичних, соціальних, географічних, релігійних тощо) і є результатом 
розвитку соціально-економічного, суспільно-правового та політичного 
середовища. При цьому посилення міжнародних зв’язків, глобалізаційних 
процесів в економіці потребують гармонізації та стандартизації 
бухгалтерського обліку. Тому в багатьох країнах спостерігається подібність 
моделей обліку. В той же час в обліковій практиці різних держав світу існують 

Научный взгляд в будущее 228 

https://en.wikipedia.org/wiki/Taras_Shevchenko_National_University_of_Kyiv


 Том 5. Выпуск 1(1)                                                                                                                                           Экономика                          

розбіжності, які в кінцевому підсумку впливають на показники прибутковості 
компаній. Економіка України, як у будь-якій іншій країні, залежить від системи  
інформації, яку надають бухгалтерський облік, фінансова звітність та 
контролю, яка на сьогоднішній день не є досконалою в нашій країні. Тому 
впровадження окремих принципів в процесі переходу на міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку і звітності є одним з пріоритетних напрямів розвитку і 
вдосконалення організації бухгалтерського обліку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання застосування моделей 
і методу моделювання в бухгалтерському обліку Великобританії та інших 
країнах дослiджувалися такими вiтчизняними та зарубiжними вченими, як: 
Ф.Ф. Бутинець, С.Ф.Голов, Г.П. Голубнича, С.Я.Зубілевич, 
В.М.Костюченко,Т.Г. Маренич, В.Г. Швець М.М. Шигун,I.Й. Яремко та iншi. 
Провідні теоретики і практики бухгалтерського обліку обґрунтовували 
можливості застосування Британської моделіта наслідки її впливу в 
бухгалтерському обліку та при формуванні фінансової звітності. Водночас 
низка положень, пов’язаних з моделюванням системи,  а саме Британської 
системи  бухгалтерського обліку для застосування в національному масштабі 
залишаються не розкритими і потребують подальшого розгляду. [2, 3, 4, 5, 6, 7].  

Мета і завдання статті. Метою даної роботи є дослідження моделі 
побудови бухгалтерського обліку Великобританії і досвіду застосування її 
принципів в Україні. 

Виклад основного матеріалу. У Великобританії система бухгалтерського 
обліку розвивалося незалежно від держави, виходячи з інтересів та вимог 
бізнесу. Формування національної системи обліку відбувалося під впливом 
таких факторів, як економічна ситуація в країні, національна особливості і 
традиції бізнесу, юридичне середовище, податкове законодавство, зв'язок з 
іншими країнами і системами бухгалтерського обліку та звітності. Існує ще 
один фактор, який має велике значення для британської системи 
бухгалтерського обліку. Це - вплив професійних бухгалтерських організацій. В 
даний час 6 найбільших асоціацій присяжних бухгалтерів цієї країни об'єднані в 
ССАВ - Консультативний комітет Бухгалтерських Рад, в рамках якого діє 
Комітет по Бухгалтерським Стандартів (ASB) - орган, який розробляє і 
встановлює національні стандарти бухгалтерського обліку та звітності. Вступ 
Великобританії до Європейського Союзу зумовив необхідність внесення до 
законів про компаніях положень, що відображають відповідні директиви ЄС. 
Однак авторитет британських професійних бухгалтерських інститутів в Європі 
такий великий, що їм вдалося потрапити в саму Директиву ЄС № 4 та наступні 
Директиви, що стосується надання бухгалтерських даних європейськими 
компаніями, положень, що відображають одну з основних концепцій, на яких 
базується система бухгалтерського обліку та звітності Великобританії, - 
концепцію true and fair view. При цьому в самій країні за наполяганням 
професійних бухгалтерських організацій вимога відповідності звітності 
крупних фірм бухгалтерським стандартам було введено Законом про компанії в 
1985 році і стало обов'язковою нормою. Законодавство Великобританії по 
бухгалтерському обліку та звітності представляє бухгалтерам навіть більшу 
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свободу дій, ніж професійні стандарти. Основні стандарти Великобританії 
складаються і діють виходячи зі стандартів загальноприйнятою господарської 
практики (SSAP) і стандартів бухгалтерської звітності (FRS), прийняті в 
Великобританії в 1970 - 2008 роках.  

Таблиця 1 
Основні стандарти Великобританії 

Стандарт Мета 
SSAP 2  Розкриття облікової політики  
SSAP 3  Дохід на акцію  
SSAP 4  Відображення в бухгалтерському обліку урядових субсидій  
SSAP 5  Бухгалтерський облік податку на додану вартість  
SSAP 8  Бухгалтерське відображення системи вмененного оподаткування  
SSAP 9  Акції та довгострокові контракти  
SSAP 12  Бухгалтерські облік амортизації  
SSAP 13  Бухгалтерський облік досліджень і розробок  
SSAP 15  Бухгалтерський облік відкладеного оподаткування  
SSAP 17  Бухгалтерський облік подій, що відбувся після звітної дати  
SSAP 18  Бухгалтерський облік умовних зобов'язань  
SSAP 19  Бухгалтерський облік капітальних вкладень  
SSAP 20  Операції з іноземною валютою  
SSAP 21  Бухгалтерський облік орендних контрактів  
SSAP 24  Бухгалтерський облік пенсійних відрахувань  
SSAP 25  Звітність підрозділів  
FRS 1  Звіт про рух грошових коштів  
FRS 2  Бухгалтерський облік залежних підприємств  
FRS 3  Відображення фінансових результатів  
FRS 4  Позабалансові зобов'язання  
FRS 5  Відображення змісту господарських операцій  
FRS 6  Злиття та поглинання  
FRS 7  Ринкова ціна в бухгалтерському обліку злиттів компаній  
FRS 8  Розкриття додаткової інформації про трансакції компанії  
FRS 9  Залежні і спільні підприємства  
FRS 10  Гудвіл та нематеріальні активи  
FRSSE  Стандарт фінансової звітності для малих підприємств 
  

Більш детально слід зупинитися на особливостях обліку власного капіталу 
і резервів, оцінку майна, обліку орендованих засобів і оподаткуванні. 
Нерозподілений прибуток є найважливішим джерелом фінансування 
британських компаній. В середньому модель показує близько 65% потреб фірм 
в резервуванні, здійснюється на такі цілі: відкладені податкові виплати, 
пенсійні схеми, реструктуризація компаній, викуп власних акцій, відображення 
подій, що відбулися після звітної дати, переоцінка необоротних активів. 
Законодавство Великобританії представляє організаціям широкі можливості 
розподіляти податкові виплати в часі, в першу чергу, за допомогою 
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інвестиційного податкового кредиту. В основі резервування лежить принцип 
нарахувань або тимчасової визначеності факторів в господарському житті. 
Згідно з цим принципом стандарт SSAP 18 наказує створення резервів для вже 
існуючих і умовних зобов'язань фірми. Вимоги до відображення резервів 
британських компаній викладено в багатьох документах британських 
професійних інститутів: стандартах SSAP 2, 5, 15, 17, 18. Така кількість 
документів, присвячених формуванню і відображенню резервів у 
бухгалтерській звітності, підкреслює значення, яке надає цьому питанню 
професійне співтовариство бухгалтерів [ 4].  

 Стандарт SSAP 21 виділяє два види оренди: фінансовий та операційний 
лізинг. Основною ознакою фінансового лізингу є перехід всіх ризиків і вигод, 
пов'язаних з використанням активу, від власника орендарю. При цьому 
наведена вартість встановлених на весь термін оренди мінімальних орендних 
виплат повинна покривати не менше 90% вартості орендованого активу. 
Випадки оренди, які не підпадають під це визначення, становлять операційний 
лізинг. 

Британський бухгалтерський стандарт з обліку орендованих основних 
засобів вимагає відображення в обліку орендаря активів, орендованих на 
умовах фінансового лізингу, аналогічного відображенню власних активів. 
Орендоване майно підлягає амортизації. При цьому орендодавець показує 
кошти, отримані від орендаря як фінансові активи [7, с.21]. Усі британські 
компанії є платниками податку на прибуток. Кожен економічний суб'єкт 
зобов'язаний розподіляти частину отриманої від його діяльності прибутку на 
користь суспільства як своєрідну плату за право займатися бізнесом, надане 
йому цим суспільством. Ще 20 років тому така точка зору здавалося спірним, 
але зараз вона не викликає сумнівів. Таким чином, податок на прибуток - це 
плата, яку вносить самим економічним суб'єктом (фірмою), а не його 
власниками. Якщо це так, то оподаткування має бути пов'язане з конкретними 
подіями і фактами господарського життя компанії - податкові зобов'язання слід 
розподіляти в часі оптимальним способом. Так виникла ідея створення 
резервних фондів під відкладене оподаткування. Ця стаття займає в балансах 
британських компаній істотну частину [8, с.245]. В Україні існує законодавча 
база бухгалтерського обліку та органи, які приймають рішення про зміни в ній. 
Основний нормативний документ, який регулює порядок ведення 
бухгалтерського обліку в Україні, - Закон "Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні". Відповідно до даного законодавчого акту, 
перехід на нові національні стандарти бухобліку і звітності розпочався з 1 січня 
2000 року. Розробкою стандартів бухгалтерського обліку в Україні займається 
Методологічна рада з бухгалтерського обліку, який є дорадчим органом при 
Міністерстві фінансів України. Методологічна рада діє на підставі "Положення 
про Методологічну раду з бухгалтерського обліку". Роль Методологічної ради 
полягає в: 1) організації розробки та розгляду проектів національних стандартів 
бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; 2) вдосконалення 
методів бухгалтерського обліку в Україні [8, с.322]. Доцільність введення даних 
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принципів в Україні полягає в тому, що кожен з них слугує певним чинником 
розвитку економіки України. Наприклад, при обліку власного капіталу і 
резервів України необхідно: удосконалити П(с)БО на основі чинного в Україні 
законодавства, міжнародних стандартів; удосконалити форми фінансової 
звітності, що повністю забезпечується введенням Британської системи. 
Узагальнення теоретико-методичних та організаційних питань впровадження 
МСФЗ в Україні та перші наслідки впливу цього процесу на економіку України 
викладено Голубничою Г.П. [6, с. 29-31]. 

При оцінці майна суб’єкта господарювання в нашій країні відбувається 
безліч неприпустимих помилок, які можна виправити ввівши хоча б частину 
Британської системи. Наприклад, кількість несправедливо оціненої власності 
відразу знизилося б. Облік орендованих засобів є нерозвиненою в Україні 
галуззю, але в майбутньому вона буде розвиватися, а для неї в країні немає 
вдосконаленої  законодавчої бази, не кажучи вже й системах бухгалтерського 
обліку. Найбільша проблема податкової системи України в тому, що безліч 
людей ухиляється від податків і заможні платять менше ніж люди неспроможні. 
Цю проблему також допомогло б вирішити запровадження Міжнародних (в 
тому числі і Британських) стандартів. 

Висновки. Таким чином, впровадження принципів Британської моделі  
бухгалтерського обліку та перехід на міжнародні стандарти фінансової 
звітності - одна з умов підтримки підприємств і організацій з боку державних 
структур, в тому числі і податкових. І цей перехід буде взаємовигідним і для 
держави, і для підприємств в довгостроковій перспективі, тому що велика 
кількість тіньової економіки стане працювати в звичайному режимі, що 
принесе величезний дохід державі, яке, в свою чергу зможе направити його на 
поліпшення соціального рівня життя в країні. Важливо і те, що зараз українські 
компанії намагаються вийти на Європейський ринок, де міжнародні стандарти 
давно існують і діють, тобто без них туди дорога закрита. 
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Анотація. У статті розкрито сутність власного капіталу підприємства 

як об’єкта бухгалтерського обліку. Встановлено значення власного капіталу в 
господарській діяльності підприємства. Визначено особливості ведення обліку 
та складання фінансової звітності щодо власного капіталу на підприємствах. 
Розкрито нормативно-законодавчу базу бухгалтерського обліку і фінансової 
звітності  власного капіталу в Україні. Проведено аналіз останніх змін у 
нормативно-правових актах, які регулюють ведення бухгалтерського обліку і 
складання фінансової звітності власного капіталу на підприємстві. 

Abstract. In the article we describe the essence of the equity of the enterprise as 
an object of accounting. The meaning of the enterprise`s equity in the business is 
described. The features of the equity accounting and financial reporting are 
determined. There are determined main equity accounting and financial reporting 
regulation acts of Ukraine. The recent changes of the equity accounting and financial 
reporting regulation acts are analyzed. 

Ключові слова: власний капітал, залучений капітал, організаційно-правова 
форма підприємства, зареєстрований капітал, статутний капітал, пайовий 
капітал, неоплачений капітал, вилучений капітал, капітал у дооцінках, 
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резервний капітал. 
Key words: equity, debt capital, the organizational form of the company, 

financial reporting,  registered capital, share capital, unpaid capital, withdrawn 
capital, capital surplus, reserve capital. 

Вступ.  
Власний капітал є основою для початку і продовження господарської  

діяльності підприємства, одним із найістотніших показників, який характеризує 
фінансовий стан підприємства. Власний капітал підприємства - головне 
джерело формування прибутку і доходів його власників як у поточному, так і в 
перспективному періоді, його розмір та динаміка змін характеризують рівень 
ефективності господарської діяльності. Капітал є однією з фундаментальних 
економічних категорій, сутність якої досліджується економічною наукою уже 
протягом століть, однак нового значення поняття отримало лише в умовах 
ринкових відносин. В умовах нестабільної ринкової ситуації та кризових явищ 
на фінансовому ринку, чим більше власний капітал, тим вища 
конкурентоспроможність підприємства та надійніше його фінансове становище. 
Тому для того, щоб підприємство успішно функціонувало, необхідна ретельна 
робота, яка вимагає чимало часу та зусиль, з організації та побудови 
ефективних  систем ведення бухгалтерського обліку, складання звітності та 
управління власним капіталом підприємства, що допоможе підвищити 
рентабельність власного капіталу, тобто максимізувати прибуток. 

Огляд літератури. 
Теоретичні основи досліджень власного капіталу розкрито в працях  

В. Д. Базилевича, К. С. Базилевича, О. О. Гетьман, Н. І. Гражевської,  
А. М. Поддєрьогіна, В. М. Попова та інших. Проблемам бухгалтерського обліку 
власного капіталу підприємства присвячені праці таких українських вчених, як 
Ф. Ф. Бутинця, В. І. Головка,  Г. П. Голубничої, Н. І. Дорош, О. І. Коблянської, 
М. В. Кужельного, С. О. Левицької,  О. В. Лишиленка, Т. Г. Мельник,  
Є. В. Мниха, Л. І. Панасенко,  Г. В. Савицької, В. В. Сопка, Н. М. Ткаченко,  
В. Г. Швеця та інших. Дослідженням даної теми займались і зарубіжні вчені, 
зокрема Ф. Вуд, С. Дж. Грей, Н. Л. Зайцев, Н. А. Каморджанова,  
Н. П. Кондраков, Т. Коупленд, Б. Е. Нідлз, Т. Н. Подольська, І. В. Сергєєв та 
інші. 

Основний текст. 
Кожне підприємство чи організація  для реалізації поставлених цілей має у 

своєму розпорядженні як засоби праці (будівлі, машини, устаткування і т.ін.), 
так і предмети праці (сировину, матеріали, паливо і т. ін.), які в сукупності 
складають господарські засоби, тобто власність підприємства. В свою чергу 
власність асоціюється із поняттям "капітал" [ 6, с.421].  

Поняття «капітал» походить від латинського  «capitalis», що означає 
головний, дуже важливий. Дослідження сутності та економічного змісту 
капіталу здійснюється вченими, представниками різноманітних економічних 
шкіл протягом багатьох років тобто термін «капітал» є одним з основних та 
фундаментальних в економічній науці. Капітал вивчався та розглядався з 
багатьох позицій та в різних проявах.  
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Першу спробу дати науковий аналіз капіталу зробив давньогрецький 
мислитель Аристотель (384-322 рр. до н.е.), який розглядав капітал через 
призму багатства та, аналізуючи його сутнісні ознаки,  зробив висновок, що ця 
категорія поділяється на два види. До першого він відніс дане природою 
багатство, яке пов’язане з постійним нагромадженням засобів, необхідних для 
життя і корисних для держави чи домашнього об’єднання, але яке  «не 
безкінечне, а має свої межі». До другого виду багатства Аристотель відніс 
процес накопичення грошей, що являє собою «…мистецтво наживати статок, з 
чим і пов’язане уявлення, нібито багатство і нажива не мають ніяких меж». 
Зазначені види багатства були названі Аристотелем «економіка» та 
«хремастика» [10, с. 224]. Як свідчить економічна історія, саме «хремастика», 
тобто діяльність, спрямована на накопичення багатства та нагромадження 
грошових запасів, є першим відомим трактуванням капіталу як економічної 
категорії [9, с. 230].  

Підсумовуючи та аналізуючи результати досліджень вченими економічної 
сутності капіталу, з точки зору історичної еволюції виділяють три основні 
підходи до його формування: 

1. Капітал як грошовий фактор – гроші є основним чинником виробництва, 
фундаментом економічного прогнозування і головним інструментом 
економічної політики держави. Найвідоміші прихильники цієї концепції – Т. 
Мен, Ф. Кене, У. Стаффорд, А. Монкретьєн, В. Мірабо. 

2. Капітал як матеріально речовинний ресурс. Відповідно до цього підходу 
Капітал – це цінності та послуги, за допомогою яких створюється новий дохід. 
Макроекономічна природа капіталу проявляється у вигляді фінансово-
грошового сектора економіки. В основі конценції лежать погляди А. Сміта, Д. 
Рікардо, Ст. Мілля, Ж-Б. Сея, А. Маршала, Р. Хікса, Дж. Кейнса.  

3. Капітал як виробничі відносини. Капітал визначається як відносини, які 
витікають з монополізації власності на засоби виробництва в руках підприємців 
і відсутність таких у робітників. Здійснювалось виділення ролі різних частин 
капіталу. До прихильників цього підходу можна віднести К. Маркса, Ф. 
Енгельса, М. Фрідмена, П. Лоффера, Е. Хансена, Дж. Робінсона. 

У сучасному суспільстві представники західної економічній науки 
трактують капітал як «блага довготривалого використання, що створені 
людиною для виробництва інших товарів і послуг». Таке визначення капіталу 
служить загальною основою для різних понять, використаних у вжитку і в 
економічній літературі. [ 11, с.317]. Однак, незважаючи на спільну основу, в 
сучасних умовах багато вчених по-різному підходять до визначення поняття 
«капітал. 

Розглядаючи економічну сутність капіталу підприємства, доцільно 
відзначити його основні характеристики, які вказують на вагоме значення 
капіталу у виробничо-господарській діяльності підприємства (Рис.1). 

Господарські засоби мають різні джерела свого утворення. Деякі з них 
стали власністю підприємства внаслідок внеску до статутного капіталу 
засновниками, інші - були придбані за рахунок або власних коштів 
підприємства, або позик інших юридичних чи фізичних осіб. На основі поділу 
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джерел формування господарських засобів підприємства на власні та залучені, 
його капітал теж поділяється на власний та залучений.  

 

 
Рис. 1 Місце власного капіталу в господарській діяльності підприємства 

*Джерело: складено за [ 12, с. 152 ]. 
 
Власний капітал підприємства – це частина в активах підприємства, що за-

лишається після вирахування його зобов’язань [ 1 ]. Власний капітал має 
складну структуру, яка залежить від організаційно-правової форми 
підприємства (акціонерне товариство, товариство з обмеженою 
відповідальністю, державне підприємство тощо).  

Залучений (позичковий) капітал — це частина вартості майна суб’єкта 
господарювання, придбаного за рахунок виникнення зобов’язань, які необхідно 
повернути банкам, постачальникам, інвесторам: коштами, цінностями, які 
еквівалентні до вартості майна [ 8, с.26 ].  

Тобто в момент створення підприємства його стартовий капітал втілюється 
в активах, інвестованих засновниками (учасниками) і представляє собою 
вартість майна підприємства. На цьому етапі, коли підприємство ще не має 
зовнішньої заборгованості, основна облікова формула А = З + К набуває 
вигляду А = К, оскільки З = 0. Здійснюючи підприємницьку діяльність, 
підприємство неминуче використовує залучені кошти, тобто утворює борги. 
Боргові зобов’язання підтверджують права і вимоги кредиторів щодо активів 
підприємства (А = 3 + К) і мають вищий пріоритет порівняно з вимогами 
власників. Тому власний капітал підприємства визначається як різниця між 
вартістю його майна і борговими зобов’язаннями: К = А - 3 [7, с.414]. 

Власний капітал відображає величину вартості засобів, які належать 
засновникам підприємства. Капітал власника відображає розмір участі 
власників (засновників, учасників, акціонерів) підприємства фінансуванні його 
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активів. На величину власного капіталу впливають: 
 інвестиції, які збільшують активи за рахунок додаткових коштів 

власника підприємства; 
 вилучення коштів власниками підприємства, що зменшує активи 

підприємства; 
 доходи, які призводять до зростання власного капіталу; 
 витрати, які зменшують величину власного капіталу [ 4, с.401 ]. 
Існують ключові розбіжності між основними видами джерел коштів 

(залученим та власним капіталом), наприклад: 
 право на участь в управлінні підприємством (власний капітал дає право, 

позиковий капітал - не дає); 
 право на одержання частини прибутку і майна (власний капітал має 

право за залишковим принципом, позиковий капітал - першочергове); 
 очікувана доходність (власний капітал - варіює, позиковий капітал - 

звичайно визначена); 
 сума повернення капіталу інвестору (власний капітал - не встановлена, 

позиковий капітал - встановлена умовами договору і т.д.). 
Таким чином, слід зазначити, що структура капіталу, очевидно, впливає на 

результати фінансово-господарської діяльності підприємства і ставлення до неї 
власників та інвесторів, тобто на розмір капіталу [ 5, с.312 ]. 

Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності 
власного капіталу підприємства регламентується: Господарським кодексом 
України; Цивільним кодексом України; Законом України «Про господарські 
товариства»;  Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», прийнятий Верховною Радою України 
від 16.07.1999 № 996-XIV, зі змінами і доповненнями; Національним 
положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 
07.02.2013 № 73, зі змінами і доповненнями; Методичними рекомендаціями 
щодо заповнення форм фінансової звітності затвердженими Наказом 
Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 року № 433, зі змінами і 
доповненнями [2] та іншими нормативно-правовими актами, положеннями та 
інструкціями, затвердженими законодавством України.  

У 2013 році відбулись суттєві зміни у законодавчо-нормативному 
забезпеченні обліку та звітності власного капіталу підприємства. Так, з 1 січня 
2013 року відбулися зміни щодо форм фінансової звітності. Основними 
формами фінансової звітності, у яких відображається інформація про стан та 
зміни у власному капіталі підприємства є саме Баланс (Звіт про фінансовий 
стан), Звіт про власний капітал, Звіт про фінансові результати (Звіт про 
сукупний дохід) та  Примітки до фінансової звітності, регламентовані НП(С)БО 
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затвердженим Наказом 
Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73  [ 1].  

Власний капітал у балансі відображається у першому розділі пасиву 
«Власний капітал». До 2013 року він включав у себе наступні  статті: статутний 
капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал, інший додатковий 
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капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), 
неоплачений капітал, вилучений капітал. Починаючи з 2013 року власний 
капітал включає: зареєстрований (пайовий) капітал, капітал у дооцінках, 
додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток), вилучений капітал, неоплачений капітал . 

У балансі підприємства до 2013 року виділявся окремо рахунок «Інший 
додатковий капітал», на якому відображалась дооцінка основних засобів, їх 
індексація, дооцінка нематеріальних активів, одержання у безкоштовному 
порядку різних активів від сторонніх організацій та фізичних осіб тощо. 
Починаючи з першого кварталу 2013 року введена в дію стаття балансу під 
назвою «Капітал у дооцінках», на якому відображається інформація про 
дооцінку (уцінку) необоротних активів і фінансових інструментів, які 
відповідно за НП(С)БО 1 відображаються у складі власного капіталу, але 
розкриватимуться не у звіті про власний капітал, як раніше, а у Звіті про 
фінансові результати (Звіті про сукупний дохід). Суми дооцінки основних 
засобів та нематеріальних активів відносяться до нерозподіленого прибутку. 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів – це інформація про зміну 
балансової вартості об’єкта хеджування при значенні коефіцієнта ефективності 
хеджування грошових коштів у межах, визначених національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Такі суми будуть 
віднесені до первісної вартості фінансових інвестицій чи фінансових 
зобов’язань або до складу інших доходів (витрат).  

Інформація про дооцінки (уцінки) основних засобів, нематеріальних 
активів буде відображатися у звіті про фінансові результати у другому розділі  
«Сукупний дохід» [ 13].  

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо заповнення форм 
фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України 08 
березня 2013 року № 433 у статті «Додатковий капітал» відображають 
емісійний дохід, вартість безкоштовно отриманих необоротних активів, сума 
капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал, накопичені 
курсові різниці, які відповідно за національними положеннями (стандартами) 
відображаються у складі власного капіталу [2]. Таким чином, накопичені 
курсові різниці, також відображаються у Звіті про фінансові результати (Звіті 
про сукупний дохід).  

У Звіті про власний капітал розкривається інформація про зміни у складі 
власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. У графах звіту про 
власний капітал, призначених для наведення складових власного капіталу, 
зазначаються показники, наведені у розділі I «Власний капітал» балансу. Для 
забезпечення порівняльного аналізу інформації звіту про власний капітал 
підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за 
попередній рік [1]. 

Підприємства у графах звіту про власний капітал, в яких зазначаються 
складові власного капіталу, наводять лише ті з них, які зазначені у балансі. У 
консолідованому звіті про власний капітал також наводиться інформація про 
зміни у власному капіталі в розрізі неконтрольованої частки. 
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У статтях розділу «Розподіл прибутку» наводяться суми виплат власникам 
(дивіденди), дані про спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу та 
відрахування до резервного капіталу. Суб’єктами державного (комунального) 
сектору економіки у додаткових статтях наводиться інформація про суму 
чистого прибутку, що має бути сплачена до бюджету відповідно до 
законодавства, дані про спрямування прибутку до спеціальних (цільових) 
фондів, та на матеріальне заохочення  [14]. 

Наказом №627 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових 
актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 27.06.2013 р. 
[3] було внесено значні зміни до Плану рахунків та Інструкції про застосування 
плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 
господарських операцій підприємств і організацій. Відповідно до зазначеного 
наказу було змінено назву та призначення рахунку 40 з «Статутний капітал» на 
«Зареєстрований (пайовий) капітал». Цей рахунок використовується для обліку 
й узагальнення інформації про стан та рух статутного  й іншого 
зареєстрованого капіталу підприємства, його пайового капіталу відповідно 
до  законодавства  й установчих  документів,  а також внесків до оголошеного, 
але ще не зареєстрованого статутного капіталу. Рахунок містить такі 
субрахунки: 

- 401 «Статутний капітал» - відображається статутний капітал 
господарських товариств, державних і комунальних підприємств.   Сальдо на 
цьому субрахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який 
зафіксовано  в установчих документах підприємства. Аналітичний облік 
статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним  засновником, 
учасником, акціонером тощо. 

-   402 «Пайовий капітал» - відображається і узагальнюється  інформація 
про суми пайових внесків членів споживчого    товариства, колективного 
сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, 
кредитної спілки та інших  підприємств, що передбачені установчими 
документами.  

-   403 «Інший зареєстрований капітал"- відображається зареєстрований 
капітал інших підприємств, зокрема  приватних підприємств, формування якого 
передбачено в установчих документах. 

- 404 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу» - 
відображаються внески, які надходять для формування статутного капіталу, 
зокрема акціонерного товариства, після його оголошення і до реєстрації 
відповідних змін до установчих документів [14].  

Змінено назву та призначення рахунку 41 з «Пайовий капітал» на «Капітал 
у дооцінках». Зазначений рахунок використовується для обліку та узагальнення 
інформації про дооцінку (уцінку) необоротних активів і фінансових 
інструментів, які відповідно до національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу і 
розкриваються у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід). 
Залишок на цьому рахунку зменшується у разі уцінки і вибуття зазначених 
активів, а також зменшення їх корисності тощо . Водночас рахунок доповнено 
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відповідними субрахунками: 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів», 412 
«Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів», 413 «Дооцінка (уцінка) 
фінансових інструментів» та 414 «Інший капітал у дооцінках».  

Основні законодавчо-нормативні зміни щодо обліку та звітності власного 
капіталу підприємства, що відбулись у 2013 році відображено у таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Зміни щодо власного капіталу у плані рахунків та балансі 

 До 31.12.2012 року  З 01.01.2013 року 
Номер 

рахунка 
Код 

рядка 
Назва рахунка 

(рядка) 
Номер 

рахунка 
Код 

рядка Назва рахунка (рядка) 

40 300 Статутний капітал 40 1400 Зареєстрований 
(пайовий) 

     капітал 
41 310 Пайовий капітал 41 1405 Капітал у дооцінках 
42 320 Додатковий 42 1410 Додатковий капітал 
  (вкладений) капітал    
425 330 Інший додатковий    
  капітал    
43 340 Резервний капітал 43 1415 Резервний капітал 
44 350 

 
 
 

Нерозподілений 44 1420 Нерозподілений 
прибуток 
(непокритий збиток) 

 прибуток 
(непокритий   

 збиток)   
45 370 Вилучений капітал 45 1430 Вилучений капітал 

46 360 Неоплачений 
капітал 46 1425 Неоплачений капітал 

 
Як бачимо з таблиці, в обліку та звітності таких складових власного 

капіталу, як резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), 
вилучений капітал та неоплачений капітал законодавчих змін не відбулось. 

Висновки.  
Капітал є однією з фундаментальних економічних категорій, сутність якої 

наукова думка досліджує протягом багатьох століть. Власний капітал – це 
основа для початку і продовження господарської  діяльності підприємства, він є 
одним із найістотніших і  найважливіших показників, який характеризує 
фінансовий стан підприємства. Між тим, на сьогодні в Україні існує низка 
невирішених проблем та питань, пов’язаних з чітким правовим регулюванням 
обліку фінансово-господарської діяльності підприємств, зокрема власного 
капіталу, останнім часом законодавчо-нормативне регулювання зазнає значних 
змін з метою удосконалення усіх систем. Враховуючи, що «…найважливішою 
складовою управління рухом авансованого капіталу є облікова інформація, на 
підставі якої визначаються межі формування, розподілу та подальшого 
відтворення індивідуального капіталу» [15, с.5],  підприємствам необхідно 
ретельно відслідковувати усі законодавчо – нормативні зміни щодо ведення 
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бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності власного капіталу з  
метою запобігання правопорушенням через невідповідність обліку та звітності 
законодавчим вимогам. 
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Анотація. У статті здійснено критичний аналіз системи незалежного 

контролю на сучасному етапі розвитку економіки країни. Представлено 
статистику найпоширеніших економічних злочинів як в  Україні, так і в світі. 
Для недопущення або зменшення ймовірності настання посадових зловживань, 
захисту інтересів власника та збереження активів підприємства 
запропоновано впровадження системи внутрішнього контролю та розроблено 
програму внутрішнього аудиту для підприємств торгівлі, змістовне 
наповнення якого забезпечує керівництво інформацією про дійсний фінансовий 
стан торговельного підприємства. 

Ключові слова: контроль, аудит, підприємства торгівлі, система 
внутрішнього аудиту, відповідальність, програма аудиту.  

Summary. The article presents a critical analysis of the system of independent 
monitoring at the present stage of development of the economy. It is represented the 
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statistics of the most common economic crimes in Ukraine and in the world. To 
prevent or reduce the likelihood of malfeasance, to protect the interests of the owner 
and preservation of the assets of the proposed implementation of the internal control 
system and developed the internal audit program for trade enterprises, the content of 
which provides management information about the actual financial condition of 
commercial enterprise. 

Key words: control, audit, trading enterprises, the system of internal audit, 
responsibilities, audit program. 

Вступ. Одним із важливих аспектів у господарській діяльності 
підприємства є чіткий план роботи та налагоджений контроль за його 
діяльністю. На вітчизняних торговельних підприємствах в більшості випадків 
власник самостійно намагається контролювати та координувати основну 
діяльність фірми. Однак, в сучасних умовах стало носити системний характер 
посягання на діяльність суб’єктів господарювання у вигляді шахрайства, 
рейдерських захоплень, інвестори незацікавлені інвестувати власні кошти до 
нашої країни, оскільки стикаються з проблемою збереження майна, іміджу 
компанії, репутації. На сучасному етапі спостерігається відсутня практика 
побудови та удосконалення системи незалежного контролю як на рівні  країні, 
так і на рівні підприємства. Впровадження системи внутрішнього аудиту на 
торговельних підприємствах під час складної економічної ситуації забезпечить 
ефективне ведення бізнесу. 

Огляд літератури. Питання організації й методології обліку та аудиту 
торговельних підприємств розглядали в своїх працях такі вітчизняні та 
зарубіжні вчені, як В.Д. Базилевич, Г. С. Беккер, С. М. Бичкова, М. Д. Білик, М. 
Т. Білуха, В. П. Бондар, Ф. Ф. Бутинець, Т. А. Бутинець, Б. І. Валуєв, Д. Ф. 
Галлетта, А. Грехем, Н.О. Гура, Н. І. Дорош, Є. В. Калюга, М. Д. Корінь ко, В. 
М. Костюченко, В. Ф. Максімова, Л. В. Нападовська, О. А. Петрик, В. П. 
Пантелеєв, В. С. Рудницький, І. І. Сахарцева, Я. В. Соколов, В. В. Сопко, В. О. 
Шевчук, М. Ястребофф та інші. Проте сучасні умови господарювання та зміни 
нормативних документів потребують подальшого вивчення цього питання. 

Виклад основного тексту. 
З метою оцінки подальших перспектив розвитку діяльності торговельного 

підприємства, достовірності результатів поточної діяльності, забезпечення 
збереження активів, перед власниками постає проблема вибору форми 
незалежного контролю суб’єкта господарювання. Незалежний контроль може 
виступати в формі зовнішнього або внутрішнього аудиту. Інвестори зацікавлені 
у проведенні зовнішнього аудиту, власників цікавить побудова аудиту на 
постійній основі, яку може забезпечити тільки внутрішній аудит. 

Відповідно до Закону «Про аудиторську діяльність» аудит — перевірка 
даних бухгалтерського обліку  і  показників  фінансової  звітності  суб'єкта 
господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її  
достовірність  в  усіх  суттєвих  аспектах та  відповідність  вимогам  законів  
України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил  
(внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами 
користувачів [2]. Зовнішній аудит здійснюється на підставі договору з 
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підприємством-замовником. 
Міжнародний Інститут внутрішніх аудиторів дає наступне визначення: 

внутрішній аудит – це діяльність по наданню незалежних та об’єктивних 
гарантій і консультацій, які направлені на удосконалення діяльності компанії. 

В Україні система внутрішнього аудиту є недосконалою. З розвитком 
холдингових структур власники дедалі більше відходять від безпосереднього  
управління підприємством шляхом делегування цієї функції найманим 
менеджерам. Підприємства об’єднуються, формуючи розгалужену 
управлінську структуру, загальна кількість працівників зростає; кількість 
функцій, делегованих окремим працівникам, також збільшено; в діяльності 
застосовують нові технології. Це призводить до необхідності перегляду 
системи внутрішнього контролю підприємства. У першу чергу, питання 
перегляду та удосконалення системи внутрішнього контролю є актуальним для 
торговельних підприємств, що мають розгалужену мережу відокремлених 
структурних підрозділів, регіональних складів та філій, а також для 
підприємств, що складають звітність згідно з Міжнародними стандартами 
фінансової звітності (МСФЗ). 

Проведення внутрішнього аудиту на торговельних підприємствах не є 
обов’язковою процедурою і не закріплене чинним законодавством, проте його 
організація та здійснення є необхідною умовою управління господарською 
діяльністю. Система внутрішнього аудиту дозволяє виявити та усунути 
фінансові, правові та виробничі ризики, виявити факти господарського життя, 
пов’язані з умисним або випадковим порушенням працівниками покладених 
обов’язків, що призводить до погіршення ділової репутації та фінансового 
стану підприємства. 

Ефективно побудована система внутрішнього аудиту на підприємстві 
забезпечує моніторинг фактичного стану об’єкта контролю, виявлення 
відхилень, порушень та зловживань, їх усунення та попередження виникнення в 
майбутньому. Система внутрішнього аудиту повинна діяти в інтересах 
власників та інвесторів, максимально достовірно інформуючи останніх про стан 
справ на підприємстві, не допускаючи порушень, зловживань, шахрайства та 
сприяючи збереженню матеріальних цінностей, зокрема, і з використанням 
аудиту ІТ технологій. 

При розгляді шахрайств, скоєних найманими працівниками на 
торговельних підприємствах, особливо слід виділити матеріально-
відповідальних осіб, які виконують функції отримання, зберігання та відпуску 
матеріальних цінностей і грошових коштів. Від діяльності матеріально-
відповідальних осіб залежить законне використання коштів підприємства. 
Зловживання з боку найманого персоналу можуть служити підставою для 
припинення трудового договору (контракту) [3]. 

За даними антирейдерського союзу підприємців України, 82 % загроз 
реалізують власні співробітники фірми або за їх прямою чи опосередкованою 
участю (50% усіх виявлених фактів припадають на топ-менеджерів); 17 % 
загроз реалізується ззовні підприємства та 1 % загроз реалізується випадково. 
45% підприємств виявили економічні злочини протягом останніх 12 місяців що 
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вказує на значне поширення економічної злочинності, особливо на сучасному 
етапі розвитку економіки країни [4, с. 479]. 

За даними  дослідження PwC «Економічні злочини в період економічного 
спаду» Україна посідає 6 місце в рейтингу країн світу за рівнем корпоративного 
шахрайства (45 %), Російська Федерація – 1 місце (71 %), Південна Африка – 2 
(62 %), Кенія – 3 (57 %), Канада – 4 (56 %), Мексика – 5 місце (51 %) [5]. 
Жертвами економічних злочинів за останні два роки стали 59% вітчизняних 
компаній - це вище, ніж середньосвітовий показник (43%). Найпоширеніші 
економічні злочини в Україні та світі у 2014 році представлено на рис 1. 

 

 
Рис. 1. П’ять найпоширеніших економічних злочинів в Україні та світі у 

2014 р. 
Джерело: Розроблено автором на основі [6] 
 
Кількість зловживань у роздрібній торгівлі в 2014 році в порівнянні з 2013 

роком зросла на 6%. Найбільша кількість зловживань у 2014 році 
спостерігалась у секторі фінансових послуг (50 %), у роздрібній торгівлі цей 
показник сягав 36 %. Основним зовнішнім суб’єктом зловживань в Україні є 
клієнт (43 %). 

Більше 50% всіх економічних злочинів в Україні, у порівнянні з 26% у 
глобальному огляді, було виявлено за допомогою процедур управління 
ризиками, формальних каналів інформування керівництва про шахрайство або 
внутрішньої служби безпеки. 24% випадків шахрайства в Україні було 
виявлено випадково у порівнянні з 16% у всьому світі. Ці дані свідчать про те, 
що український бізнес все ще покладається «на випадок» при виявленні 
шахрайства. Лише 7% виявлених випадків шахрайства в Україні, у порівнянні з 
17% глобально, визначають за допомогою внутрішнього аудиту, що 
підтверджує ранню стадію розвитку цієї функції в Україні. 

Виходячи з такої невтішної статистики, торговельним підприємствам 
необхідно використовувати більш виважені підходи до побудови системи 
аудиту, розподілу повноважень, дотримання корпоративної етики тощо, але під 
час складної економічної ситуації, яка склалася в нашій країні, власники не 
бажають інвестувати власні кошти в розвиток служби внутрішнього аудиту та 
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службу внутрішніх фінансових розслідувань. Виходячи із цієї ситуації, 
пропонується використовувати розроблену програму внутрішнього аудиту, яка 
є актуальною під час ситуації, що склалася в економіці,  особливо на 
торговельних підприємствах (табл. 1). 

Таблиця 1 
Програма внутрішнього аудиту діяльності торговельного підприємства 

№ 
з/п 

Назва розділу Змістовне наповнення розділу 

1 

Результати 
вибіркової 

інвентаризації 
товару 

Дата; філія (підрозділ); проінвентаризовано позицій (кількість, 
сума;, фактично в наявності позицій (кількість, сума), зокрема 
виявлено розбіжностей (нестач, лишків) на суму, причини 
виникнення розбіжностей; висновки та пропозиції. 

2 

Результати повної 
інвентаризації 

основних засобів, 
ТМЦ, 
МШП 

За даними обліку, фактично, нестачі, лишки; ким підписана 
інвентаризаційна відомість; чи наявні інвентарні номери на всіх ОЗ, 
ТМЦ, МШП; чи відповідає фактичне найменування ОЗ, ТМЦ, 
МШП даним інвентаризаційної відомості; причини виникнення 
нестач (лишків); реєстр нестач (лишків); загальні пропозиції для 
подолання цієї ситуації в майбутньому. 

3 
Дебіторська та 
кредиторська 

заборгованість 

Ознайомлення співробітників підрозділу з порядком відпуску 
товару, а також з процедурою стягнення сум заборгованості; 
загальна сума дебіторської заборгованості, зокрема поточної та 
простроченої (в розрізі дебіторів та договорів); ПІБ відповідального 
за роботу з дебітором; дата виникнення дебіторської заборгованості; 
наявність акту звірки з покупцем (на дату, сума контрагента). 

4 

Дотримання 
поряд 

ку виписки товару 
покупцю 

Періодичність перевірки – щомісяця. Перевірка непогашених 
видаткових накладних – суцільним порядком. Ознайомлення 
відповідальних з переліком порушень при відвантаженні товару.  
При наявності порушень, встановлення термінів для їх виправлення. 
Кількість договорів з контрагентами та коректність їх заповнення. 
Правильність оформлення видаткових накладних (наявність підпису 
покупця, довіреності, відповідність підпису на довіреності підпису 
на накладній), актів повернення товару, наявність заяви на 
повернення товару від покупця, накладної на повернення товару, 
підписання розрахунку коригування до податкової накладної 
покупцем, наявність ксерокопії паспорту/водійського посвідчення 
покупця. 
Реєстр порушень складається з врахуванням такої інформації: код у 
базі та найменування контрагента, номер та вид документа, сума, 
вид та причина порушення. 
Своєчасність складання товарно-грошового звіту за день. 
Якість систематизації первинних документів (наприклад, 
прибуткові та видаткові накладні підшиті в повному обсязі, за 
порядковим номером, відповідно до стандарту обліку підрозділу). 
Своєчасність роздруківки, видачі покупцям й систематизації 
податкових накладних. 

5 

Робота  з 
простроченою 
дебіторською 

заборгованістю 

Складено претензій (кількість, сума, період). 
Підготовлено позовних заяв (кількість, сума, період). 
Направлено документів до суду (кількість, сума, період). 
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6 Касовий блок 

Перевірка - суцільним порядком. Точки контролю:  
• дотримання ліміту готівки каси за період з___ / по___;  
• сума встановленого ліміту каси, наявність пояснювальної 

записки відповідальної особи (при необхідності); 
• відповідність даних при здійсненні службового 

винесення/внесення коштів 
• з/в РРО (дата, службове внесення/винесення, сума, коментар); 
• наявність Z-звітів з відповідними номерами; 
• своєчасність передачі даних РРО через модем до ДФІ; 
• дотримання ліміту готівкових розрахунків з юридичними 

особами за день; 
• правильність та своєчасність заповнення КОРО; 
• своєчасність й точність внесення даних Z-звіту в КОРО; 
• своєчасність підключення Z-звітів у КОРО; 
• правильність оформлення актів повернення коштів, наявність 

заяв на повернення коштів від покупця (при необхідності), 
підписів в акті повернення коштів касира й клієнта, наявність 
ксерокопії паспорту/водійського посвідчення покупця; чека, за 
яким здійснюється повернення коштів; 

• відповідність залишку готівки в касі даним Х-звіту (згідно з 
актом інвентаризації каси на момент перевірки). 

7 Додаткова 
інформація 

Місцезнаходження оригіналу торгового патенту, книги відгуків та 
пропозицій, Закону України «Про захист прав споживачів», Наказу 
про ліміт каси, оригіналів реєстраційних документів на РРО 
(довідок про реєстрацію КОРО, реєстраційного свідоцтва, 
контрольних стрічок за період), журналу реєстрації перевірок, 
додатку до наказу на право підпису податкових накладних, 
договорів про матеріальну відповідальність. 

Джерело: [Розроблено автором]. 
 
На основі аналізу відхилень, виявлених у ході проведення внутрішнього 

аудиту можуть бути прийняті ефективні управлінські рішення для визначення 
можливих резервів чи досягнення запланованих показників діяльності, що є 
запорукою ефективного управління торговельним підприємством. Після 
проведення внутрішнього аудиту на торговельному підприємстві доцільно 
здійснювати перевірку охоплення ризиків процедурами контролю. Оцінка 
ефективності внутрішнього аудиту в подальшому сприятиме удосконаленню 
контрольної процедури. Удосконалення системи внутрішнього аудиту повинно 
здійснюватися безперервно, а її перегляд – постійно. 

Американський вчений У. Перрі відзначає, що «персонал, який займається 
аудитом, тільки нещодавно почав розробляти техніку попередження і 
виявлення шахрайства. Аудит відстає від технології. Недостатньо високі вміння 
аудитора розкрити підробку, здійснену за допомогою ЕОМ. Тільки деякі 
аудитори мають підготовку в галузі електронної обробки даних і небагато з них 
залучаються до розслідування випадків підробок» [5]. 

Впровадження системи внутрішнього аудиту є комплексною задачею та 
пов’язане з суттєвими витратами. Найефективніше розглядати роботи з 
побудови системи внутрішнього аудиту як постійний бізнес-процес, оскільки 
відношення до цього завдання як до разового проекту не принесе очікуваного 
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результату – збереження майна власника та достовірності фінансової звітності. 
Висновки. Організація системи внутрішнього аудиту на торговельних 

підприємствах є ефективним способом перевірки законності, достовірності та 
доцільності операцій, що здійснюються на підприємстві. Наведена статистика 
шахрайства, яка свідчить про поширення посягань на діяльність суб’єктів 
господарювання, що спостерігається не тільки в Україні, а й в масштабі всього 
світу. Розроблено програму внутрішнього аудиту, що забезпечуватиме не лише 
отримання оперативної, повної, та достовірної інформації про об’єкти, які 
відображаються в системі фінансової й податкової звітності, а й зводитиме до 
мінімуму здійснення будь-яких шахрайських дій.   
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Анотація. Дoслiджено оснoвні підхoди дo рoзуміння пoняття «oблікова 
пoлітика» та її складoвих. Прoведено мoніторинг елементiв облікoвої пoлітики 
щoдо фінансoвих результатiв у наукoвих працях, щo дoзволило видiлити двi 
групи фактoрів: тi, які безпoсередньo впливaють на фoрмування фiнансoвих 
результатiв, тa фaктoри, якi впливaють нa дохoди і витрaти, щo фoрмують 
фiнансoві результaти. Обґрунтoвано нaпрями пoкращення oрганізації oблікової 
пoлітики, щo впливaють на пoрядок рoзрахунку, величину тo зaконний спoсіб 
кoригування  фiнансових результатiв торгoвельних пiдприємств. 

Ключові слова: організація бухгалтерського обліку, торгівельне 
підприємство, облікова політика, фінансовий результат. 

Summary. Basic approaches to understanding the notion of "accounting 
policies" and its components. Monitoring of accounting policies in respect of 
financial results in scientific studies that has allowed to allocate two groups of 
factors: those that directly affect the financial results and the factors influencing the 
income and expenses forming financial results. The directions of improving the 
organization of accounting policies that affect the order of calculation, the amount 
and legitimate way of adjusting the financial results of trade enterprises. 

Key words: organization of accounting, commercial enterprise, accounting 
policies, financial result. 

Вступ. Однiєю iз прoблемних ланoк систeми упрaвління в сучaсних умoвах 
гoспoдарювання є фoрмування фiнансових результатiв, оскiльки узгoдження 
пoтребують iнтереси держaви та влaсників бiзнесу через систeму 
бухгалтерськoго закoнодавства. Особливo гoстро це питaння стoїть пeред 
торгoвельними пiдприємствами, якi займаючи вaгому частку в екoноміці крaїни 
та мaючи висoкий пoказник рeнтабельності oпераційної дiяльності, що має 
стiйку тенденцiю до зрoстання (з -0,2 % зa 2008 р. дo 10,2 % зa 2013 р.), oднaк, 
хaрaктеризуються висoким пoказником збиткoвих пiдприємств (2012р. – 36,4 % 
вiд загальнoї кiлькості підприємств, щo прaцюють у гaлузі, 2013 р. – 34,1 %, 
2014 р. – 34,4 %, сiчень-вересень 2015 р. – 35,8 %.). Причинaми такого стану, 
крім іншого, є вiдсутність дoстовірної iнформації прo стан тoргвельного 
пiдприємства, в результаті чого приймаються нерацioнальні управлiнські 
рішення, а іноді і свідоме манiпулювання величинoю фiнансових результатів з 
метoю ухилення від опoдаткування, що призвoдить до викривлeння інфoрмації, 
яка надається зовнiшнім та внутрiшнім кoристувачам.  

З огляду на зазначене, перед власниками торговельних підприємств постає 
завдання організувати облікову політику, яка забезпечить їх надійною, 
своєчасною, корисною інформацією про фінансово-господарську діяльність та 
допоможе приймати обґрунтовані фінансові та управлінські рішення, 
спрямовані на забезпечення економічної стійкості підприємства.  
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Огляд літератури. Розробці питань організації бухгалтерського обліку 
торговельних підприємств та формування облікової політики присвячено праці: 
О. Будько, Ф.Ф. Бутинця, О.П. Войналович, Л.А. Вороніної, Н.О. Гури, А.А. 
Єфремової, П.Є. Житнього, Ю.В. Зінової, С.В. Івахненкова, М.І. Кутера, С.А. 
Ніколаєвої, О.І. Пилипенка, І.Р. Поліщук, М.С. Пушкаря, С.В. Свірко, Л.С. 
Скакун, В.В. Сопко, В.Г. Швеця, Л.З. Шнейдмана, М.Т. Щирби та ін. Проте 
питання організації облікової політики щодо обліку фінансових результатів на 
торговельних підприємствах потребують подальшого дослідження. 

Метою статті є розкриття особливостей та удосконалення порядку 
організації облікової політики щодо обліку фінансових результатів 
торговельних підприємств для контролю рівня їх прибутковості та 
попередження, або виявлення причин збитковості таких підприємств.  

Виклад основного матеріалу. 
Раціональна організація обліку завжди виступала визначальним чинником 

розвитку інформаційної системи підприємства. Аналіз досліджень і публікацій 
наукових концепцій відносно організації обліку дає змогу стверджувати, що це 
– сукупність засобів, способів і методів упорядкування та оптимізації системи 
бухгалтерського обліку. 

Організація бухгалтерського обліку на торговельному підприємстві, у тому 
числі фінансових результатів, передбачає, передусім, розробку облікової 
політики, що забезпечує ефективність ведення бухгалтерського обліку. 

Поняття «облікова політика» з’явилося в практиці господарювання із 
впровадженням МСФЗ 1 «Розкриття облікової політики», а в Україні внаслідок 
реформи бухгалтерського обліку. 

Під обліковою політикою відповідно до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» розуміють сукупність 
принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для 
складання та подання фінансової звітності, проте на сьогодні відсутні жодні 
нормативні рекомендації щодо порядку її розробки [1].  

Формування облікової політики слід проводити з урахуванням 
особливостей діяльності торговельного підприємства з метою виконання таких 
завдань:   

 покращення фінансового стану підприємства, досягнення його 
стабілізації;   

 економічно обґрунтоване зниження витрат обігу;  
 максимізація доходу підприємства із збереженням його конкурентних 

переваг (оптимальна ціна в межах ринкової та при заданому обсязі 
прибутку підприємства);  

 забезпечення доходності та ефективності використання наявних 
ресурсів;   

 стимулювання праці працівників та підвищення рівня життя трудового 
колективу.  

Поставлені цілі можуть бути реалізовані шляхом обґрунтованого вибору 
варіантів та наукової розробки облікової політики. Відповідно до принципу 
послідовності підприємство повинне забезпечити постійне застосування 
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обраної облікової політики.  
Облікова політика повинна визначати лише ті положення бухгалтерського 

обліку, які мають альтернативні варіанти, тобто вимагають певного рішення 
щодо їх вибору. Чітко врегульовані положення нормативними актами, 
установчими документами не повинні дублюватися в обліковій політиці 
підприємства. Основні вимоги, що ставляться до облікової політики 
підприємства щодо встановлення принципів, методів та процедур, визначено 
Мінфіном у Листі № 27793 [2]. 

Для того, щоб розроблена облікова політика була ефективною, процесу її 
затвердження має передувати аналіз досягнутого фінансового стану 
підприємства; формулювання його основних тактичних цілей; аналіз 
запланованих законодавчих змін; виявлення основних проблемних питань у 
бухгалтерському обліку, пов’язаних з неврегульованістю законодавства за 
окремими питаннями, зокрема, щодо обліку доходів і витрат, та розробка 
шляхів недопущення порушень.  

На формування облікової політики фінансових результатів діяльності 
торговельних підприємства впливають багато факторів, які представлено на 
рис.1. 

 
Рис.1. Фактори, які впливають на формування облікової політики 

фінансових результатів діяльності торговельних підприємств 
 

Сформована облікова політика повинна забезпечити дотримання 
наступних вимог:  

–  незмінність протягом поточного року прийнятої методології 
відображення окремих господарських операцій та оцінки майна. Зміна 
методології обліку на наступний рік повинна передбачатись у примітках до 
річної фінансової звітності;  

–  повноту відображення в обліку за звітний період (місяць, квартал, рік) 
всіх господарських операцій, що були проведені за цей час, та результатів 
інвентаризації майна і зобов’язань.  
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Аналіз наукової літератури стосовно елементів облікової політики, які 
впливають на формування величини фінансових результатів діяльності 
торговельних підприємств, представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Моніторинг елементів облікової політики щодо фінансових результатів у 

наукових працях 
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Ал
бо

ро
в 

Р.
А.

 [3
] 

Би
чк

ов
а 

С
.М

. [
4]

 
Бу

т
ин

ец
ь 

Ф
.Ф

. [
5]

 
Го

ло
в 

С
.Ф

. [
6]

 
Гу

ра
 Н

.О
.. 

[7
] 

Є
ф

ре
мо

ва
 А

.А
. [

8]
 

Ж
ит

ни
й 

П
. [

9]
 

К
ут

ер
 М

.І.
 

Л
еб

ед
зе

ви
ч 

Я.
В.

 [1
0]

 
Н

єс
т

єр
ов

аЄ
.А

., 
Ба

ла
кі

рь
ов

а 
Н

.М
., 

Гу
щ

ін
а 

І.Е
. 

Н
ік

ол
ає

ва
 С

.О
. 

Ш
ве

ць
 В

.Г
.. 

[1
1]

 
К

іл
ьк

іс
т

ь 

П
ит

ом
а 

ва
га

, %
 

Момент визнання доходів + - + - - - - + + + + - 6 46,2 
Розподіл доходів і витрат за 
звітними періодами  + + + - - - - - + - - + 5 38,5 

Методи обліку витрат і 
калькулювання + - + - - + + + - - + - 6 46,2 

Тривалість операційного 
циклу + + + - - + - - - - - - 4 30,8 

Порядок формування резервів 
наступних витрат і платежів - + + - + + - + - - - + 6 46,2 

Методи нарахування резерву 
сумнівних боргів - + + - - + + - - - - + 5 38,5 

Методи нарахування 
амортизації + + + + + + + + + - + - 10 76,9 

Порядок відображення витрат 
на ремонт - - - - - - - + - - - - 1 0,1 

Методи оцінки і списання 
запасів + + + + - + + + + - + - 9 69,2 

Джерело: розроблено автором на основі [3 - 11]. 
  

Отже, з досліджених праць найбільша частка науковців (76,9 %) вважають, 
що в обліковій політиці з метою регулювання величини фінансових результатів 
насамперед необхідно чітко визначити метод нарахування амортизації. Також 
69,2 % науковців відзначають, що значний вплив на величину фінансових 
результатів має вибір методу списання запасів, що, відповідно, повинно бути 
передбачене положеннями облікової політики. Крім того, на думку науковців 
(46,2 %) необхідно визначити питання щодо моменту визнання доходів та 
витрат, методів обліку витрат і калькулювання, порядку формування резервів 
наступних витрат і платежів. І лише в одній праці зазначено про необхідність 
регулювання в обліковій політиці порядку відображення витрат на ремонт. 
Вважається, що дана стаття є досить важливою і обов’язково повинна 
регламентуватися Наказом про облікову політику, оскільки наявність різних 
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підходів до відображення в обліку витрати на ремонт основних засобів, зокрема 
збільшення поточних витрат чи первісної вартості відремонтованих основних 
засобів, безпосередньо впливає на можливість маніпулювання величиною 
фінансових результатів.  

Приймаючи до уваги неврегульованість на практиці облікової політики 
щодо фінансових результатів діяльності, пропонується в Наказі про облікову 
політику  торговельного підприємства виділити методичний та технічний блок 
щодо даних об’єктів, що забезпечить оперативне формування достовірної 
звітності про фінансові результати (рис. 2).  

Методичний блок визначає вибір із запропонованих національними 
положеннями стандартами прийомів і способів конкретного варіанта 
відображення господарських операцій в системі рахунків бухгалтерського 
обліку. Цей вибір дозволяє знайти найбільш прийнятний варіант для 
торговельних підприємств, враховуючи особливості організації та здійснення 
торговельної діяльності, конкретні можливості підприємства щодо 
забезпеченості матеріально-технічними та трудовими ресурсами. При чому, 
оскільки фінансові результати – це кінцеві результати роботи підприємства, на 
які впливають всі види здійснюваної ним діяльності, а також методика обліку 
не лише його складових – доходів і витрат, а й активів і пасивів, використання 
яких, відповідно, дозволяє отримувати підприємству доходи і спричиняє 
понесення витрат, то нами методичну частину облікової політики поділено на 
дві групи:   

–  елементи облікової політики, які безпосередньо впливають на 
формування фінансових результатів;  

–  елементи облікової політики, які впливають на доходи і витрати, що 
формують фінансові результати.   

Зокрема, безпосередньо на величину фінансових результатів впливають 
такі фактори, як момент визнання доходів і витрат; номенклатура і склад статей 
доходів і витрат; поділ їх за звітними періодами; порядок віднесення на 
фінансові результати для визначення бази оподаткування.  

Крім того, також на величину фінансових результатів як кінцевий 
результат діяльності підприємства, опосередковано впливають наступні 
елементи облікової політики: метод оцінки і списання запасів; метод 
нарахування резерву сумнівних боргів і списання дебіторської заборгованості; 
метод нарахування амортизації необоротних активів; розмежування в обліку 
поточних витрат на ремонт та капітальні інвестиції; створення резервів для 
забезпечення майбутніх витрат; визначення нормальної виробничої потужності 
підприємства; перелік витрат обігу; визначення методу обліку витрат і 
калькулювання; тривалість операційного циклу; порядок відображення в обліку 
нарахування і виплати дивідендів; метод ціноутворення тощо.  

Таким чином, застосовуючи методи і принципи облікової політики, 
підприємства повинні враховувати її вплив на суми витрат чи доходів, 
фінансові результати і на суму оподатковуваного прибутку, тому облікова 
політика надає можливість законного способу коригування фінансового 
результату і оподатковуваного прибутку. 
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Елементи облікової політики, які безпосередньо впливають на формування фінансових результатів; 
Елементи облікової політики, які впливають на елементи формування фінансових результатів (доходи 

і     витрати); 
Елементи методичної частини облікової політики щодо фінансових результатів; 

 Елементи технічної частини облікової політики щодо фінансових результатів 
Рис.2. Основні складові організації бухгалтерського обліку фінансових 

результатів 
Джерело: розроблено автором 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. З огляду на 
неврегульованість на практиці облікової політики щодо фінансових результатів 
діяльності, запропоновано в Наказі про облікову політику виділити методичний 
та технічний блок щодо даних об’єктів, що забезпечить оперативне формування 
достовірної звітності про фінансові результати. Крім того, визначено, що 
методична частина облікової політики включає дві групи факторів впливу на 
фінансові результати діяльності підприємств: елементи облікової політики, які 
безпосередньо впливають на формування фінансових результатів, та елементи 
облікової політики, які впливають на доходи і витрати, що формують фінансові 
результати.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПДВ В УМОВАХ ЕЛЕКТРОНОГО 
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Kobryn, D.O. 
FEATURES OF ACCOUNTING OF VAT IN E-ADMINISTRATION 

CONDITIONS 
 

В статті розглянуто та проаналізовано основні теоретичні підходи щодо 
податку на додану вартість. Розібрано діючі ставки податку на додану 
вартість та комплекс заходів запропонованих щодо вирішення проблем 
адміністрування податку на додану вартість.  

Ключові слова: облік, об’єкти обліку, розрахунки за податками, податок 
на додану вартість. 

In articles are considered and it is analysed the main theoretical approaches 
concerning collecting a tax on a value added. It is considered current rates of a value 
added tax. The complex of actions of the problems of administration of a value added 
tax offered concerning the decision is considered.  

Keywords: the account, objects of the account, calculations behind taxes, a 
value added tax. 

Актуальність. Податок на додану вартість (ПДВ)  займає перше місце 
серед непрямих податків по об’єму наповнення державного бюджету України. 
Водночас ПДВ є і самим найпроблемнішим та найскладнішим в обчисленні 
податком у зв’язку з постійними змінами в податковому законодавстві, 
неузгодженості окремих нормативно правових актів. Так у відповідності до 
законів України № 1621-VII від 31.07.2014р [1] та №71-VIII від 28. 12. 2014р[2] 
були внесені чергові кардинальні зміни до Податкового кодексу України (ПКУ) 
[4] щодо запровадження з 1 січня 2015 року в Україні  системи електронного 
адміністрування ПДВ. Так система електронного адміністрування (СЕА)  
передбачає:застосування електронних рахунків для сплати узгодженого 
податкового зобов’язання за ПДВ,подання декларації з ПДВ виключно в 
електронній формі, складання податкових накладних в електронній формі з 
обов’язковою реєстрацією   в Єдиному реєстрі податкових накладних. 

Однак зміни торкнулися не тільки способу подання звітності з податку на 
додану вартість,  порядку реєстрації податкових накладних, але і механізму 
обчислення ПДВ за специфічними операціями з  постачання послуг 
нерезидентами. Все це обумовлює актуальність і наукову новизну дослідження. 
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Аналіз останніх досліджень. Питання бухгалтерського обліку розрахунків 
за податками і платежами є надзвичайно актуальним і привертає до себе увагу, 
тому його дослідженням займаються такі науковці, як: О. В. Будько, О.О. 
Дудоров, П.М.Гарасим, А.П. Гарасим, М.М. Коцупатрий, А. О. Нікітішин, 
Т.О.Пасько, Н.М.Ткаченко, П.Я.Хомин. При цьому ряд питань, пов’язаних з 
методикою бухгалтерського обліку потребує окремих змін та вирішення з 
урахуванням положень ПКУ. 

Метою статті є висвітлення особливостей оподаткування податком на 
додану вартість у 2015 році в умовах дії системи електронного адміністрування 
ПДВ. Дослідити проблемні питання  та запропонувати шляхи їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Податок на додану вартість – непрямий 
податок, який нараховується і сплачується згідно Податкового кодексу України 
(ПКУ)[4].  

 На думку Войківа О.В. податок на додану вартість – це непрямий податок 
на додану вартість, яка створюється на всіх стадіях виробництва та обігу. Він 
входить до ціни товарів, робіт, послуг і повністю оплачується кінцевим 
споживачем товарів, робіт і послуг [5, с.180]. 

 На нашу думку, податок на додану вартість – це непрямий, 
загальнодержавний, універсальний акциз, який справляється з юридичних та 
фізичних осіб і  нараховується на суму доданої вартості. 

 У загальній системі податків та обов’язкових платежів ПДВ посідає 
особливе місце. Цей податок, що охоплює найбільшу кількість суб’єктів 
господарювання, є одним з основних джерел наповнення Державного бюджету 
України. 

Головна проблема, яка виникає при відображенні ПДВ в бухгалтерському 
обліку пов’язана з тим, що правило першої події, яке використовується для 
визначення ПДВ не співпадає з моментом визнання доходів та витрат в 
бухгалтерському обліку. 

При отриманні передоплати підприємство використовує субрахунок 643 
«Податкові зобов’язання», на якому згідно з Інструкцією про застосування 
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій, ведеться облік суми податку 
на додану вартість . 

Субрахунок 643 є пасивним, транзитним, оскільки на ньому тимчасово, за 
дебетом обліковується сума ПДВ, яка в момент отримання авансу визнана як 
податкове зобов’язання. При цьому дебетові обороти на субрахунку 643 
виникають раніше за кредитові і до моменту здійснення заключної операції 
(відвантаження товарів, робіт, послуг) будуть відображені у складі статті 
Балансу «Інші оборотні активи», що необґрунтовано збільшує активи 
підприємства. 

Крім того, назва субрахунку не відповідає дійсному його призначенню. 
Сума податкових зобов’язань, яка збільшує заборгованість підприємства до 
бюджету відображається на субрахунку 641 «Розрахунки за податками» 
(відповідному аналітичному рахунку). Тому назву субрахунку 643 «Податкові 
зобов’язання» слід змінити на «Податкові розрахунки з податкових 
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зобов’язань», акцентувавши увагу, що він використовується тимчасово і у 
випадку здійснення передоплат. 

Якщо на момент складання фінансової звітності не отримані товари 
(послуги), то сума податкового кредиту, підтвердженого податковою 
накладною, буде відображатися в пасиві Балансу за статтею «Інші поточні 
зобов’язання». В той же час фактично ніяких зобов’язань у підприємства не 
виникає. За цих умов слід змінити назву субрахунку 644 «Податковий кредит» 
на «Податкові розрахунки з податкового кредиту». 

В аналітичному обліку до субрахунку 644 «Податковий кредит» доцільно 
відкрити аналітичні рахунки: 

6441 «Підтверджений податковий кредит»; 
6442 «Непідтверджений податковий кредит». 
Це забезпечить контроль за сумами податкового кредиту, за якими відсутні 

податкові накладні (або не належно оформлені податкові накладні) [6]. 
На сьогоднішній день в Україні порядок обчислення і сплати податку на 

додану вартість регламентується Податковим кодексом України. Для надання 
вдалої характеристики ПДВ, потрібно зазначити, що одними із головних 
структурних складових елементів податку є платник податку, об’єкт 
оподаткування та ставка податку. 

Як відомо, коло осіб, які задіяні у формуванні сум ПДВ досить широке – 
це практично всі особи, які щось купують та споживають, тоді як платниками 
згідно Податкового кодексу України визнано обмежене коло осіб, а саме: 
добровільно чи в обов’язковому порядку зареєстровані суб’єкти господарської 
діяльності, або ж особи, які займаються імпортуванням товарів або супутніх 
послуг, що дає можливість контролю за своєчасністю і повнотою сплати. 

Об’єктами оподаткування виступають майже всі види товарів та послуг, 
що надаються та виробляються на території нашої держави. 

Що ж стосується ставки ПДВ, то в Україні на початку 90-х років вона 
складала 28%, на сьогоднішній день її зменшено до 20%. Одним із шляхів 
вирішення проблеми ефективності ПДВ як бюджетоутворюючого податку є 
пониженням ставки ПДВ. 

28 грудня 2014 року до ПКУ[4] були внесені  кардинальні зміни щодо 
адміністрування ПДВ.  

Так з 1 січня 2015р в Україні запроваджується система  електронного 
адміністрування податку на додану вартість (СЕА), якою передбачено-ведення 
єдиного електронного реєстру податкових накладних(ЄПРН);відкриття 
електронних рахунків платникам податків в СЕА;подання податкової звітності 
з ПДВ та податкових накладних виключно в електронній формі. 

 Після реєстрації особи платником ПДВ та присвоєння індивідуального 
податкового номера платника податку ДФС надсилає Казначейству інформацію 
щодо такого платника податку. 

 В Казначействі зареєстрованому платнику податку відкривається ПДВ-
рахунок. Рахунок у системі електронного адміністрування податку — це 
рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який таким платником 
перераховуються кошти із власного поточного рахунка в сумі, необхідній для 
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досягнення розміру суми, на яку платник податку має право зареєструвати 
податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних, а також у сумі, необхідній для сплати до бюджету 
узгоджених податкових зобов'язань.  Кошти із такого рахунка підлягають 
перерахуванню до бюджету та/або на спеціальний рахунок. 

У день відкриття ПДВ-рахунку Казначейство направляє до ДФС 
повідомлення про відкриття рахунку відповідно до положень наказу 
Міндоходів від 26.12.2013 р. №853 «Про затвердження Порядку подання 
повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та 
інших фінансових установах до контролюючих органів», який зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 21.01.2014 р. за № 121/24898. 

ДФС здійснює взяття ПДВ-рахунку на облік, направляє повідомлення про 
взяття на облік до Казначейства та повідомляє платника податку про реквізити 
його ПДВ-рахунку. 

 24 липня 2015 року набув чинності наказ Мінфіну від 18.06.2015 р. 
№ 573, яким внесено зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку № 291 і введено до застосування субрахунок 315 
«Спеціальні рахунки в національній валюті». Цей субрахунок призначений для 
обліку коштів на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ.  

При неспівпадінні днів списання і зарахування коштів застосовується 
субрахунок 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» (табл.1). 

Таблиця 1 
Бухгалтерський облік ПДВ 

№ 
з/п 

Зміст господарської операції Кореспонденція 
рахунків 

Дт Кт 
1. Поповнення електронного рахунку ПДВ грошовими коштами для 

реєстрації ПН в ЄРПН або сплати податку за звітний період 
Або 
Перерахування грошових коштів для поповнення електронного 
рахунку ПДВ (виписка банку) 
Зарахування грошових коштів на електронний рахунок 
ПДВ (Витяг в розрізі операцій з СЕА ПДВ) 

 
315 

 
333 

 
315 

 
311 

 
311 

 
333 

2. Списання коштів з електронного рахунку ПДВ в рахунок сплати 
податку за звітний період (у строки, передбачені законодавством 
для сплати податку) 

 
6412 

 
315 

3. Повернення надмірно перерахованих коштів з електронного 
рахунку ПДВ на поточний рахунок платника податку (за заявою 
платника) 

 
311 

 
315 

 
Для підтвердження операцій зарахування коштів на електронний рахунок 

ПДВ (чи додатковий електронний рахунок ПДВ платник податку може 
скористатися значеннями рядка «ΣПопРах» Витягу з СЕА ПДВ. або Витягу в 
розрізі операцій з СЕА ПДВ. Для того, щоб підтвердити списання коштів із 
електронного рахунку ПДВ в бюджет необхідно скористатись значенням рядка 
1 «Стан рахунку» Витягу з системи СЕА. Підтвердженням операцій повернення 
коштів на поточний рахунок чи зарахування на спеціальний рахунок 
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спецрежимника є банківські виписки по відповідних рахунках. 
Система електронного адміністрування ПДВ впроваджується для 

унеможливлення виникнення «податкових ям» - податкового кредиту покупців, 
щодо якого не виникли податкові зобов’язання у постачальників. За новими 
правилами, з 1 січня 2015р., реєстрації в ЕДРПН будуть підлягати усі, без 
виключення, податкові накладні. Але є одне найважливіше обмеження – якщо 
на ПДВ - рахунку буде недостатньо коштів для забезпечення суми ПДВ в 
накладній, то продавець не зможе зареєструвати податкову, а відповідно 
покупець не отримає податковий кредит. 

Висновки.  Отже, провівши дослідження з питання податку на додану 
вартість, можемо підбити певні підсумки. ПДВ має високу ефективність з 
фіскальної точки зору. Широка база оподаткування, яка включає не тільки 
товари, але й роботи та послуги, забезпечує надійність та стабільність 
бюджетних надходжень цього податку. Стягнення ПДВ на всіх стадіях руху 
товарів, робіт, послуг має за наслідок рівноправний розподіл податкового 
тягаря підприємницької діяльності. Широка база нарахування податку дає 
змогу істотно зміцнити дохідну частину державного бюджету. З метою 
посилення його регуляторного значення і підвищення фіскальної ефективності 
здійснено запровадження системи електроного адміністрування ПДВ.. 

Запровадження системи електронного адміністрування ПДВ, перш за все, 
призвело до додаткового відтоку грошових коштів платників податків, оскільки 
компанії зобов’язані сплачувати ПДВ авансом, а не за наслідками подачі 
податкової декларації з ПДВ. Крім того, в залежності від структури та 
хронології оподатковуваних операцій протягом місяця у платників податків 
виникає переплата з ПДВ, яку неможливо буде повернути на розрахунковий 
рахунок платника податку до моменту анулювання реєстрації платника ПДВ. 
Таким чином переплачені кошти будуть «заморожені» на невизначений час. 
Також одним з наслідків впровадження електронної системи адміністрування 
ПДВ є залежність покупця від «добросовісності» продавця, оскільки якщо 
продавець не зареєструє податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових 
накладних, покупець не матиме права на податковий кредит, навіть якщо 
подасть скаргу на такого продавця. Крім того, компаніям доводиться постійно 
контролювати баланс, в межах якого компанія може зареєструвати податкові 
накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних, і у випадку недостатності 
такого балансу – поповнювати ПДВ-рахунок грошима. Це суттєво збільшить 
витрати компаній на адміністрування ПДВ.  
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Анотація. В роботі здійснено аналіз показників статутного капіталу (на 

прикладі підприємства) з метою визначення платоспроможності, фінансової 
стабільності, рентабельності капіталу. Зокрема, досліджено такі показники, 
як коефіцієнти надходження і вибуття статутного капіталу, коефіцієнт 
відношення статутного капіталу і пасивів підприємства, відношення 
статутного капіталу і власних засобів підприємства, коефіцієнт фінансової 
стабільності, коефіцієнт рентабельності капіталу, мультиплікатор капіталу. 
Функціональну залежність між рентабельністю капіталу та його 
структурою досліджено на основі визначення ефекту «фінансового 
левериджу». Встановлено, що проведення розрахунків ефекту фінансового 
левериджу може дозволити суттєво оптимізувати структуру капіталу та 
побачити ефект від використання кредитів. 

Ключові слова: статутний капітал, аналіз статутного капіталу, 
коефіцієнти статутного капіталу, ефект фінансового левериджу. 

Abstract. In this paper we describe the use of analyzes the indicators of the 
authorized capital (on the example of a particular company) to determine solvency, 
financial stability and profitability of capital. Particularly, investigated the indicators 
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such as ratios receipt and disposal of the authorized capital, the ratio of the 
authorized capital and liabilities of the company, the ratio of the authorized capital 
and own resources of the company, the ratio of financial stability, the ratio of 
profitability of capital etc. The functional correlation between the profitability of 
capital and its structure is investigated by determining the effect of financial 
leverage. Established that the calculation of financial leverage effect can allow 
considerably optimize the structure of the capital and sight the effect of the using 
credits. 

Key words: the authorized capital, the analysis of the authorized capital, the 
indicators of the authorized capital, financial leverage effect. 

Вступ. 
Для підвищення ефективності управління підприємством необхідно 

проводити аналіз його активів, джерел їх утворення на всіх етапах від 
створення підприємства до визначення результатів діяльності. В умовах 
фінансової нестабільності наявність фінансових ресурсів є одним з 
визначальних факторів розвитку підприємств, а ефективність діяльності 
підприємства знаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки 
швидко кошти, вкладені в активи, перетворяться в реальні гроші. Саме тому 
важливим є ефективне управління статутним капіталом. Аналіз статутного 
капіталу підприємства являє собою складне, комплексне завдання, під час 
розв‘язання якого слід враховувати не лише загальний фінансовий стан та його 
діяльність, а й аналізування порядку формування, структури, напрямів та 
ефективності використання статутного капіталу. 

Огляд літератури. 
Проблеми використання результатів аналізу в управління статутним 

капіталом досліджуються у працях провідних вчених-економістів. Значний 
внесок в удосконалення обліку і аналізу статутного капіталу на різних 
історичних етапах здійснили іноземні вчені: Ж. Андре, В. Е. Ануфрієв, 
Ф. Беста, П. Герстнер, Ф. Ляйтнер, Л. Пачолі, а також вітчизняні науковці: М. 
Д. Алексеєнко, Ф. Ф. Бутинець, Г. П. Голубнича, Г. І. Купалова, М. М. 
Мосійчук, Л. І. Панасенко, С. В. Пітель, Н. М. Ткаченко, та ін.  

Однак, в той же час у більшості наукових праць основний акцент робиться, 
в першу чергу, на вивченні економічної сутності самого капіталу. Теоретична 
обгрунтованість окремих аспектів статутного капіталу є недостатньо і 
остаточно не відпрацьованою. 

Вхідні дані та методи.  
Аналіз статутного капіталу передбачає процес дослідження показників 

стандартних форм бухгалтерської звітності з метою оцінки минулого і 
поточного фінансового стану підприємства та можливих результатів його 
діяльності в майбутніх періодах. Як база для аналізу було обрано дочірнє 
підприємство «Автоскладальний завод №1» акціонерного товариства «АК 
«Богдан Моторс». Джерелами інформації для аналізу статутного капіталу є 
Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про 
сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів та Звіт про власний капітал. 

Основними методами економічного аналізу статутного капіталу є методи 
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порівняння, елімінування та методи детермінованого факторного аналізу 
(ланцюгових підстановок та абсолютних різниць). Та найбільш доцільним для 
аналізу статутного капіталу є метод аналізу фінансових коефіцієнтів, який 
полягає в обчисленні різних співвідношень між показниками звітності та 
порівнянні цих величин зі стандартними, середньогалузевими, нормативними 
значеннями. При цьому необхідно враховувати, що в ряді випадків величина 
розрахованого коефіцієнта може відхилятись від оптимального значення через 
специфіку діяльності підприємства, форс-мажорних обставин тощо [1, с.296]. 

Результати. Обговорення та аналіз. 
При аналізі статутного капіталу варто вивчити склад, структуру і динаміку 

джерел формування капіталу, визначити фактори зміни величин, обґрунтувати 
оптимальний варіант співвідношення власного і залученого капіталу. 

1. Коефіцієнт надходження статутного капіталу (КНСК) визначається 
відношенням суми статутного капіталу підприємства, що надійшла за звітний 
період та суми статутного капіталу на кінець звітного періоду: 

 . 

Отже, 23,1% статутного капіталу на кінець 2015 року складають засоби, 
що надійшли за цей рік. 

2. Коефіцієнт вибуття статутного капіталу (КВСК) визначається 
відношенням вибулого статутного капіталу за звітний період та капіталом на 
початок періоду: 

 
Можна сказати, що товариство за звітний рік не зменшувало свого 

статутного капіталу. 
3. Коефіцієнт відношення статутного капіталу і пасивів підприємства (КП): 

 ; 

 . 

Отже, 1.01.2015 на 1 грн. всіх пасивів приходилось 0,142 грн. статутного 
капіталу, а 1.01.2016 цей показник збільшився до 0,218 грн. Це означається, що 
підвищився рівень забезпечення всіх зобов’язань підприємства статутним 
капіталом. 

4. Коефіцієнт відношення статутного капіталу і власних засобів 
підприємства (КВЗ): 

 

 
Отже, на початок звітного періоду власні засоби були сформовані за 

рахунок засобів засновників на 21,7%, а в кінці – на 41,4%, що можна 

Научный взгляд в будущее 263 



 Том 5. Выпуск 1(1)                                                                                                                                           Экономика                          

позитивно оцінити, адже зменшилось забезпечення засобами за рахунок 
збільшення зобов’язань підприємства. 

5. Коефіцієнт фінансової стабільності визначається відношенням 
статутного капіталу і кредитів банків: 

 ; 

 . 

На 1.01.2015 на 1 грн. всіх кредитів банків припадало 1,02 грн. статутного 
капіталу, а в кінці періоду цей показник зменшився майже вдвічі (0,58 грн.), що 
означає покриття банківських зобов’язань всім власним капіталом 
підприємства. 

6. Коефіцієнт рентабельності капіталу визначається відношенням чистого 
прибутку до статутного капіталу організації: 

 ; 

 . 

Отже, прибутковість акцій з початку року становила 44,8%, а в кінці – 
змінилась на збитковість, яка становила 29,4%. 

7. Мультиплікатор капіталу розраховується діленням активів підприємства 
на  розмір статутного капіталу: 

 

 
Чим вище числове значення мультиплікатора капіталу, тим істотнішим є 

потенційний ризик втрат підприємства. Отже, можна сказати, що знизивши 
даний показник за аналізований період з 7,06 до 4,59, товариство покращило 
свою економічну ситуацію, знизивши ризик втрат активів. 

Функціональну залежність між рентабельністю капіталу та його 
структурою можна дослідити на основі визначення ефекту фінансового важеля 
(«фінансового левериджу (ЕФЛ)»). Цей показник певною мірою дозволяє 
знайти наближене значення оптимальної структури капіталу, тобто виявити 
граничну межу використання позичкового капіталу для конкретного 
підприємства [2, с.196]. 

Ефект фінансового важеля – це показник, що відображає приріст  
рентабельності власних засобів, які отримані завдяки використанню кредиту, не 
дивлячись на його платність: 

 
де,  ЕФЛ – ефект фінансового левериджу, що полягає в прирості коефіцієнта 
рентабельності власного капіталу, %; 

СПНП – ставка податку на прибуток, виражена десятковим дробом; 
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КВРА – коефіцієнт валової рентабельності активів (відношення валового 
прибутку до середньої вартості активів), %; 

ПС – середній розмір відсотків за кредит, що сплачуються підприємством 
за використання позикового капіталу, %; 

ПК – середня сума використовуваного позикового капіталу; 
ВК – середня сума власного капіталу підприємства. 
Для аналізованого підприємства даний показник дорівнює: 

 

 
Як бачимо, підприємство не покриває свої фінансові витрати на оплату 

відсотків за кредити, оскільки їх середній розмір перевищує рентабельність 
активів, придбаних за цей кредит. 

Наведена формула розрахунку ефекту фінансового левериджу дозволяє 
виділити в ній три основні складові: 

1. Податковий коректор фінансового левериджу , який показує, 
що ефект фінансового левериджу у зв'язку з рівнем оподаткування прибутку 
виявляється позитивно на рівні 81%. 

2. Диференціал фінансового левериджу , який відображає 
різницю між коефіцієнтом валової рентабельності активів і середнім розміром 
відсотка за кредит. Як бачимо, диференціал менший від нуля (-0,065), отже за 
1 грн. отриманих позик підприємство отримає збиток 0,06 грн. 

3. Плече фінансового левериджу , яке характеризує суму позикового 

капіталу, використовуваного підприємством, з розрахунку на одиницю 
власного капіталу. Даний показник дорівнює 39,4%, що означає, що на 1 грн. 
власного капіталу підприємства припадає 0,39 грн. позикових коштів. 

Враховуючи проведені розрахунки, підприємству найдоцільніше при 
негативному диференціалі залучати нові кредити в тому випадку, якщо вони 
збільшують валову рентабельність активів до позитивного значення 
диференціала. Це не означає, що не можна залучати кредити при негативному 
значенні диференціалу. Проте, необхідно мати на увазі, що замість додаткового 
прибутку вони генеруватимуть, можливо невеликі, але збитки. 

Широта практичного застосування механізму фінансового левериджу 
також обумовлюється тим, що цей показник можна розрахувати не тільки в 
цілому, за всім обсягом позикового капіталу, але і в розрізі кожного з його 
джерел (короткостроковим і довгостроковим кредитам і т.п.) [3]. 

Висновки. 
Були розглянуті показники статутного капіталу (на прикладі підприємства) 

з метою визначення платоспроможності, фінансової стабільності, 
рентабельності капіталу. З усього вищезазначеного можна зробити наступні 
висновки:  

1. Механізм фінансового левериджу є ефективним інструментом 
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оптимізації структури капіталу.   
2. При суттєвому розкиді величини процентних ставок необхідно 

використовувати середньозважену процентну ставку за всіма кредитами, що 
значно підвищує точність розрахунків.  

3. Допоки рентабельність активів перевищує проценти за користування 
позичковими коштами і процентна ставка за кредитами є стабільною, 
рентабельність власного капіталу зростає пропорційно зі зростанням частки 
заборгованості в структурі капіталу.  

4. Якщо рентабельність активів дорівнює процентам за кредит, то 
незалежно від рівня заборгованості рентабельність власного капіталу до 
оподаткування дорівнюватиме рентабельності активів і процентам за кредит.  

5. При використанні як джерела фінансування позичкового капіталу 
проявляється ефект економії на податках, у результаті чого вартість позичок 
зменшується  [3].  

Таким чином, проведення розрахунків ЕФЛ може дозволити суттєво 
оптимізувати структуру капіталу та побачити ефект від використання кредитів. 
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Анотація. У статті проаналізовано матеріали чинного законодавства 
щодо особливостей обліку та складання звітності суб'єктами малого 
підприємництва. У статті також  досліджуються особливості і основні 
проблеми визначення поняття «Суб’єкт малого підприємництва» в контексті 
Податкового кодексу України, а також пропонуються деякі шляхи вирішення 
цих проблем. 

Особлива увага приділена порівнянню визначення малих підприємств в 
Україні та за кордоном, а також можливість імплементації іноземного 
досвіду в українські реалії. 

Ключові слова: бухгалтерський облік малих підприємств, звітність, мале 
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підприємство. 
Abstract. In articles materials of the current legislation concerning features of 

the account and drawing up the reporting by small business entities are analysed. In 
article features and the main problems of definition of concept "Small business 
entity" in the context of the Tax code of Ukraine are also investigated, and also some 
solutions of these problems are offered. 

The special attention is paid to comparison definition of small enterprises in 
Ukraine and abroad, and it a possibility of implementation of foreign experience in 
the Ukrainian realities. 

Keywords: accounting of small enterprises, reporting, small enterprise. 
Актуальність. Актуальність теми роботи визначається тим, що особливе 

місце в сучасній економіці України належить малому підприємництву, що 
сприяє поступовому створенню значного шару дрібних власників, що повинно 
стати гарантом політичної стабільності й забезпечення демократичних реформ. 
Поряд із тим гармонізація фінансової звітності на основі МСФЗ та відсутність 
окремих законодавчих вимог для обліку діяльності малих підприємств у 
багатьох країнах і в Україні потребує диференційного підходу до регулювання 
цих питань. 

Диференціація вимог щодо обліку та звітності передбачає вирішення низки 
практичних питань, зокрема визначення критеріїв МСП, діапазонів значень у 
межах обраних критеріїв, підходів і сфер спрощення, правил аудиту. Найбільш 
дискусійним залишається питання щодо критеріїв виокремлення МСП. 

Ці проблеми, на наш погляд, визначають актуальність теми дослідження. 
Аналіз наукових досліджень та публікацій. Дослідженню теоретичних 

та практичних аспектів організації бухгалтерського обліку та оподаткування 
присвячені праці багатьох вчених, таких як Н. Бузак, П. Буряк, С. Голов, Б. 
Засадний, М. Кобзева, О. Мазіна, Н. Малюга, М. Огійчук, Л. Сук, В. Сопко та 
ін. Однак, у зв'язку зі змінами, що відбуваються на законодавчому рівні у сфері 
бухгалтерського та податкового обліку суб’єктів малого підприємства, постійно 
наявне коло принципово важливих питань організації обліку, що вимагають 
удосконалення наукових підходів до обґрунтування та оперативного уточнення. 

Метою статті є розробка теоретичних й. організаційно-методичних 
положень по вдосконалюванню організації бухгалтерського обліку й 
формування звітності на підприємствах малого бізнесу, спрямованих на 
підвищення ефективності їхньої діяльності. 

Результати досліджень. У чинному законодавстві такі поняття, як "мале 
підприємство", "суб'єкт малого підприємництва", "платник єдиного податку", 
тісно пов'язані. 

Поняття "мале підприємство" було введене в Україні в 1991 році п.2 ст.2 
Закону України "Про підприємства в Україні". З 1.01.2004 р. Закон №887 
утратив свою дію з вступом в силу Господарського кодексу України від 
16.01.2003 р. №436 - IV.  

Поняття "мале підприємство" є широким і включає як платників єдиного 
податку, так і інші підприємства, що підпадали до 01.01.2004 р. під дію п. 2 ст. 
2 Закону про підприємства в Україні і є такими з 01.01.2004 р. відповідно до ч. 
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7 ст. 63 Господарського кодексу України. Тобто основним критерієм до 
01.01.2004 р. була сфера діяльності підприємства, другорядним – чисельність 
працівників, а з 01.01.2004 р. такими критеріями є чисельність працюючих і 
обсяг валового доходу від реалізації продукції [1]. 

Поява у ГКУ нової класифікації суб'єктів малого, середнього та великого 
підприємництва (ч. 3 ст. 55 цього Кодексу), що об'єднала в собі визначення 
суб'єктів малого підприємництва, яке раніше існувало у ст. 1 Закону № 2063, із 
колишньою класифікацією підприємств на малі, середні та великі з ч. 7 ст. 63 
ГКУ. На сьогодні останню норму з ГКУ виключено, що призвело до зникнення 
з вітчизняного правового поля визначень малого, середнього та великого 
підприємства, якими продовжують оперувати інші законодавчі акти, зокрема, 
ПКУ.  

З 19 квітня 2012 року на зміну Закону № 2063, що визначав раніше правові 
засади державної підтримки суб'єктів малого підприємництва, прийшов Закон 
№ 4618 «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 
підприємництва в Україні» від 22.03.2012 р. № 4618-VI, збільшившись при 
цьому порівняно зі своїм попередником як у довжині назви, так і в обсязі. 

Таблиця 1 
Критерії віднесення до малих підприємств за ГКУ 

Підприємства (так було) Суб’єкти підприємництва* (так стало) 
— середньооблікова 
чисельність працюючих за 
звітний (фінансовий) рікне 
перевищує 50 осіб; 
 — обсяг валового доходу від 
реалізації продукції (робіт, 
послуг) за цей період не 
перевищує 70 млн грн. 

юридичні особи 
у яких: 
 — середня кількість працюючих** за звітний 
період (календарний рік) не перевищує 50 
осіб; 
 — річний дохід від будь-якої діяльності не 
перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро, 
визначену за середньорічним курсом НБУ** 

 
* Із числа суб’єктів малого підприємництва ГКУ виділяє підкатегорію суб’єктів 

мікропідприємництва, до яких відносить фізосіб-підприємців та юридичних осіб, в яких 
(обидва наведені нижче критерії повинні виконуватися і тими, й іншими): 

— середня кількість працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 
осіб; 

— річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро, 
визначену за середньорічним курсом НБУ. 

Зауважимо, що необхідність запровадження підкатегорії суб’єктів 
мікропідприємництва наразі не зрозуміла, оскільки Закон № 4618 не надає для них жодних 
переваг порівняно з іншими категоріями суб’єктів підприємництва, на яких він 
поширюється. 

** Раніше з визначення, наведеного у ст. 1 Закону № 2063, випливало, що  для 
юридичних осіб — суб’єктів малого підприємництва зазначеним Законом установлювалися 
ті самі критерії щодо середньооблікової чисельності працюючих та обсягу річного валового 
доходу, що і для малих підприємств із ч. 7 ст. 63 ГКУ. 

*** Замість традиційних в таких випадках середньооблікової чисельності працюючих 
та річного доходу в національній валюті законодавець використавсередню кількість 
працюючих та суму доходу в євро, визначену за середньорічним курсом НБУ.  
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Слід відзначити, що в Європейській практиці найпоширенішими є три 
критерії: чисельність працівників, підсумок балансу та оборот. До малих 
підприємств відносять підприємства з кількістю працівників 50 осіб, оборотом 
10 млн. євро та підсумком балансу 10 млн. євро. 

Податковий кодекс України, що набув чинності з 1.01.2011 року не містить 
окремих положень для малих підприємств (розділ було вилучено) [2]. Але в 
статті 154 Податкового кодексу відмічено умови звільнення від податку на 
прибуток. В той же час вступає в дію з 1.04.2011 року Наказ «Про внесення 
змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт 
суб'єкта малого підприємництва».  В стандарті вказано, що суб'єктами малого 
підприємництва є юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним 
пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу. 

Отже, критерії віднесення до суб'єктів малого підприємництва згідно з 
Податковим кодексом України: 

- підприємства, у яких розмір доходів кожного звітного податкового 
періоду відображається наростаючим підсумком з початку року та не 
перевищує трьох мільйонів гривень; нарахована за кожний місяць звітного 
періоду заробітна плата (дохід) працівників, які перебувають у трудових 
відносинах, є не менш, ніж дві мінімальні заробітні плати; 

- утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року; 
- діючі підприємства, у яких протягом трьох послідовних попередніх років 

(або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло 
менше трьох років), щорічний обсяг доходів задекларовано у сумі, що не 
перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість 
працівників протягом періоду не перевищувала 20 осіб. 

Відповідно до міжнародних стандартів аудиту термін “мале підприємство” 
відображає не лише розміри суб'єкта господарювання, а і його типові якісні 
характеристики. Така класифікація обумовлена тим, що аудит малого 
підприємства відрізняється від аудиту великого суб'єкта господарювання більш 
спрощеною документацією і менш складним характером аудиторських 
перевірок. Серед кількісних показників, що характеризують розмір 
підприємства можуть бути підсумки у балансі, величина доходу і кількість 
працівників, але для аудиту вони не є визначальними. Малим називається будь-
яке підприємство: 

а) право володіння та управління яким зосереджено у невеликої кількості 
осіб (часто в руках однієї особи – фізичної особи); 

б) якому властива одна або кілька з таких характеристик: 
- незначна кількість джерел доходу; 
- спрощена система ведення обліку; 
- обмежена кількість заходів внутрішнього контролю та, поряд із цим, 

можливість нехтувати ними. 
Важливо відзначити, що Четверта директива Європейського законодавства 

про компанії визначає малі та середні підприємства як такі, що на дату подання 
балансового звіту не перевищують лімітів двох з наступних трьох критеріїв 
(країни-члени ЄС можуть встановити нижчі критерії, які відповідають умовам 
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їхніх економік): 
Валюта балансу, 4,4 млн. євро  
Чистий оборот, 8,8 млн. євро 3 
Середня чисельність працівників упродовж фінансового року 50  
Разом з цим, слід зазначити, що “IFRS for SMEs” – це повністю 

самодостатній документ, він не має порядкового номеру і не є частиною решти 
МСФЗ. Він складається з 35 секцій, кожна з яких адресована: групі статей 
фінансової звітності (основні засоби, запаси, інвестиції, тощо); звітним формам; 
видам операцій (витрати по позикам, лізинг, операції з пов’язаними сторонами). 

Даним стандартом передбачені спрощення у відношенні до принципів 
визнання та оцінки окремих активів; при визначенні методів із альтернативних 
– рекомендований найпростіший; скорочені обсяги розкриття інформації; деякі 
питання не включені, як малоймовірні для діяльності малих і середніх 
підприємств [3]. 

У трактуванні Ради з МСФЗ малі й середні підприємства – це непублічні 
комерційні компанії, що становлять фінансову звітність загального 
призначення для зовнішніх користувачів. У стандарті не наведено кількісних 
критеріїв, що визначають поняття «малі й середні підприємства», таких як 
розмір виручки, величина активів, кількість найманих робітників і т. п. 
Базисним критерієм, за яким Рада з МСФЗ пропонує визначати, чи може 
компанія використовувати даний стандарт, є саме «непублічність» компанії [4]. 
Беручи до уваги відсутність кількісних критеріїв, стандарт за змістом скоріше 
варто було б назвати не «для малих і середніх», а для «непублічних» компаній. 

З урахуванням відсутністю єдиної думки країн-членів ЄС щодо перспектив 
застосування “IFRS for SMEs”, вважаємо, що не треба поспішати з остаточною 
реалізацією заходів щодо переходу вітчизняних малих підприємств на власні 
стандарти бухгалтерського обліку, які б відповідали міжнародним стандартам 
та ідеям гармонізації. 

Аналіз публікацій у наукових журналах за економічним напрямком вказує 
на неоднозначність сприйняття “IFRS for SMEs”. Не всі країни однаково 
схвалюють необхідність швидкого прийняття рішення щодо переходу на нові 
стандарти для малих і середніх підприємств. 

Експерти шотландського інституту дотримуються думки про відсутність 
необхідності перегляду стандартів для МСП. 

Німеччиною прийняті й набрали чинності з 1 січня 2010р. альтернативні 
стандарти для приватних підприємців, малих та середніх підприємств. Приватні 
підприємці з річною сумою обороту не більше 500 тис. євро і прибутком, який 
не перевищує 50 тис. – не зобов’язані вести жодних бухгалтерських записів. 

Малі підприємства з чисельністю працюючих до 50 осіб з оборотом не 
більше 4,8 млн. євро – не зобов’язані проходити аудиторську перевірку і 
складають лише баланс. Середні компанії (250 працюючих й оборот до 19,2 
млн. євро) – мають право на спрощений порядок формування звітності. Ці 
документи можна вважати відповіддю на недостатнє спрощення фінансового 
обліку “IFRS for SMEs”. Уряд Німеччини вважає, що прийнятий стандарт 
доцільно застосовувати лише ринково зорієнтованим підприємствам, тобто 
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тим, які відповідають вимогам фінансових аналітиків, професійних інвесторів 
та інших учасників ринку [9]. 

Малі підприємства самостійно здійснюють заходи щодо організації 
бухгалтерського обліку, що фіксуються в наказі. У наказі про організацію 
бухгалтерського обліку підприємство зазначає такі моменти: 

- вибір спрощеної форми ведення бухгалтерського обліку; 
- встановлення правил документообігу і технології обробки облікової 

інформації; 
- використання спрощеного плану рахунків бухгалтерського обліку 

(передбачає тільки синтетичні рахунки, кількість яких становить 25); 
- встановлення системи та форми внутрішньогосподарського обліку, 

звітності та контролю господарських операцій; 
- встановлення порядку проведення інвентаризації активів і зобов’язань з 

метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності підприємства. 

 З метою полегшення обліку на малих підприємствах наказом Міністерства 
фінансів України від 19 квітня 2001 р. № 186 був затверджений спрощений 
План рахунків бухгалтерського обліку, хоча малі підприємства на власний 
розсуд вирішують, яким Планом рахунків користуватись - загальним чи 
спрощеним. Спрощений План рахунків відрізняється тим що складається з 
рахунків в яких об’єднується декілька рахунків загального Плану рахунків 
(наприклад до рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами» включають 
рахунки 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками», 37 «Розрахунки з 
різними дебіторами» і 38 «Резерви сумнівних боргів»). 

Відповідно до наказу про облікову політику на підприємстві ведеться 
бухгалтерський і статистичний облік та звітність в порядку, що встановлюється 
чинним законодавством. На малих підприємствах бухгалтерський облік 
складається з первинного обліку (документування господарських операцій),  
поточного обліку (хронологічні та систематичні відображення господарських 
операцій на підставі первинних документів у регістрах бухгалтерського обліку) 
та узагальнюючого обліку (підготовка фінансової звітності, контрольних та 
аналітичних таблиць). 

На малих підприємствах доцільно застосовувати ведення 
нагромаджувальних документів, які дозволяють проводити записи однорідних 
господарських операцій в міру їх здійснення на протязі місяця чи періоду 
виконання робіт [7]. 

Мале підприємство обирає спрощену форму бухгалтерського обліку, 
виходячи з потреб свого виробництва і управління, яка застосовується при 
обліку основних засобів, виробничих запасів [7]. 

Відповідно до методичних рекомендацій передбачено ведення відомостей 
від 1-м до 5-м, а узагальнення облікових даних в оборотно-сальдовій відомості. 
Спрощена форма бухгалтерського обліку може застосовуватися за двома 
видами: простою та з використанням регістрів обліку майна малого 
підприємства. 

 Для суб'єктів малого підприємництва передбачена можливість складання 
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Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми №1-м, 2-м) та 
Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми №1-мс 
та 2-мс). 

 Так, відповідно до підпункту 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового 
кодексу України – юридичні особи – платники єдиного податку третьої групи 
(юридичні особи), для складання Спрощеного фінансового звіту суб’єкта 
малого підприємництва, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та 
витрат. 

Висновки. Загальний розвиток господарства, вдосконалення процесу 
управління, зростання ролі інформації для прийняття обґрунтованих 
економічних рішень, створення умов для приведення системи бухгалтерського 
обліку до міжнародних вимог сприяли вдосконаленню організаційних засад 
бухгалтерського обліку в різних секторах економіки, в тому числі підприємств 
малого бізнесу. Протягом останніх 20 років відбувалися зміни в підходах до 
встановлення критеріїв суб‘єктів господарювання, які мали право на 
застосування спрощеної форми обліку, а також у методологічних аспектах 
облікового процесу підприємств малого бізнесу. Основним завданням 
організації обліку на малих підприємствах є створення такої системи отримання 
інформації, яка б забезпечувала реальне управління суб'єктом малого 
підприємництва та примноження доходу від його діяльності. 

У зв'язку з цим, перспективами майбутніх досліджень у сфері 
бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва є розробки щодо 
підвищення інформативності обліку та забезпечення прийняття ефективних 
управлінських рішень. 
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Анотація. В роботі розглянуто й обґрунтовано актуальне наукове 
завдання щодо формування банківських ресурсів та їх оптимізації. 

Ключові слова: механізм оптимізації, формування, банк, ресурсна база, 
ресурсний потенціал, ресурси, оптимізація, капітал. 

Abstract. We consider reasonable and relevant scientific task of forming bank 
resources and their optimization. 

Key words: optimization mechanism, forminas, commercial bank, resource base, 
resource potential, resources, optimization, capital. 

Найважливішим показником, що характеризує фінансову стійкість 
кожного окремого банку і банківської системи в цілому, є банківський капітал. 
Від того, наскільки банки приділяють увагу формуванню капіталу, залежить їх 
спроможність активно здійснювати банківські операції та надавати послуги, 
фінансова стійкість банківської системи, її місце і роль у подальшому розвитку 
економіки країни, інтеграції банківської системи у світовий фінансовий ринок. 
Тому найважливішим напрямом зміцнення банківської системи України є 
зростання рівня концентрації банківського капіталу шляхом залучення коштів 
самих банків, їх клієнтів, капіталізації їх прибутку.  

Кризова ситуація в Україні принципово змінила умови функціонування 
банківських установ, в тому числі умови функціонування та використання їх 
ресурсів. Як наслідок, виникло багато питань теоретичного і практичного 
характеру щодо оптимізації ресурсної бази комерційних банків. 

За результатами дослідження різних точок зору вчених стосовно 
визначення поняття «банківські ресурси», встановлено, що відмінності в його 
трактуванні пов'язані з поступовим пізнанням відносин взаємозалежності 
чинників, неоднаковим їх розвитком в країнах, зосередженням уваги 
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дослідників на окремих сторонах організації відносин по формуванню 
банківських ресурсів. 

З урахуванням вище наведеного, сформульовано авторське поняття 
банківських ресурсів – як грошових коштів та вираженої в грошовій формі 
частки майна, що знаходяться у розпорядженні банків і використовуються ними 
для здійснення банківських операцій і надання банківських послуг з метою 
отримання прибутку. В результаті проведеного дослідження доведено, що 
категорії «банківські ресурси», «ресурсна база банку» та «банківський капітал» 
щільно пов’язані між собою, тобто ці поняття є частиною капіталу 
комерційного банку і впливають на його діяльність, що спрямована на 
одержання прибутку. Оцінка існуючих підходів до управління ресурсною 
базою банків дозволила визначити складність, динамічність та 
багатоаспектність цього процесу, що включає використання фінансових 
методів, важелів та відповідного забезпечення. 

Важливу роль в складі ресурсної бази банків відіграє власний капітал. З 
метою удосконалення структури ресурсної бази банків, визначення сутності і 
поняття «власний капітал» було запропоновано класифікацію видів власного 
капіталу банку шляхом його систематизації та групування залежно від 
макроекономічних чинників, що впливають на діяльність всіх банків, та 
мікроекономічних, що впливають на роботу кожного конкретного банку. 

Використання науково - методичних підходів до управління власним 
капіталом банків дозволило виділити функції, що виконує банківський капітал; 
здійснити їх розподіл на мікроекономічні та макроекономічні. 

З метою удосконалення ресурсної бази банків було уточнено схему 
ресурсної бази банків України, яка побудована з урахуванням управління 
банківськими ресурсами, а саме: плануванням зростання ресурсної бази банків 
за рахунок залучених коштів, прийняттям управлінських рішень щодо 
залучення та розміщення грошових коштів. 

Доведено, що структура ресурсів банків являє собою динамічний показник, 
що змінюється під впливом сукупності чинників: розміру капіталу, обсягів 
депозитних та кредитних операцій, ефективності управління запозиченими 
ресурсами банків. 

На основі підсумків аналізу динаміки депозитних операцій і депозитної 
політики банків на прикладі сукупности банківських установ Донецького 
регіону, доведено що усі банки мають невикористані можливості та відповідні 
резерви оптимізації запозичених ресурсів, управління якими дозволить 
підвищити ефективність управління ресурсною базою банків. 

Ураховуючи, що традиційні підходи до визначення стабільності депозитів 
не дозволяють оцінити тривалість періоду, на який можуть бути розміщені 
залучені ресурси, здійснено кореляційно – регресійний аналіз залежностей 
банків Донецької області окремо по рівням депозитів та кредитів. 

Отримані адекватні регресійні моделі залежностей обсягів депозитів банків 
від обсягів кредитно-інвестиційного портфеля дозволили встановити існування 
закономірності взаємозв’язку активних та пасивних операцій, та стверджувати 
про виняткову важливість забезпечення ефективності управління запозиченими 
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ресурсами комерційних банків. 
Для стабільного функціонування та розвитку банківської системи 

запропоновано заходи щодо підвищення рівня капіталізації, зниження рівня 
ризиковості банківських операцій, покращення якості пасивів та забезпечення 
їх збалансованого зростання, оптимізації витрат і доходів та підвищення 
ефективності діяльності, що ґрунтуються на застосуванні залежності між 
рівнем депозитів та кредитно-інвестиційним портфелем.  

Для побудови економіко - математичних моделей формування ресурсної 
бази банків важливого значення набуває принцип оптимізації структури 
депозитного портфелю банку. Встановлено, що процес моделювання на основі 
залучення залишків на рахунках «до запитання» носить циклічний характер, і в 
кожному циклі виділяється декілька етапів (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Блок-схема процесу моделювання для банківських установ 
 
З метою впровадження авторського підходу до удосконалення механізму 

використання ресурсного потенціалу комерційних банків було оцінено рівень 
готовності кожного банку до нововведень. 

Доведено, що для забезпечення ефективного управління ресурсами банків 
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необхідно сформувати механізм використання ресурсного потенціалу банків з 
урахуванням залежності між рівнями депозитів та кредитно-інвестиційним 
портфелем. 

На основі управління ресурсами банків, доведено, що для прийняття 
обґрунтованих рішень при управлінні ресурсною базою в сучасних кризових 
умовах необхідно прогнозувати економічну поведінку банківської установи у 
широкому інформаційному полі банківської системи, оперативно здійснювати 
аналіз і оцінку наслідків як для банківських установ, так і для їх клієнтів, 
ухвалювати і реалізовувати управлінські рішення щодо забезпечення 
ефективності управління ресурсною базою банків. 
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Анотація. У статті досліджено стратегію "блакитного океану" Чан 

Кіма та Рене Моборна з метою розробки інноваційних цінностей в системі 
управління персоналу, які дозволять компанії перебувати на гребені хвилі 
"блакитного океану" 
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Abstract. In the article author studied the Blue Ocean Strategy created by W. 
Chan Kim and Renée Mauborgne for develop innovative values in the management of 
staff in a company which wants to be on the crest of a wave "blue ocean" 

Key words: the Blue Ocean Strategy, personnel management system, innovative 
values 

Сьогодні нестабільність у політичному, соціально-економічному просторі 
всередині України вкрай негативно позначається на життєздатності вітчизняних 
підприємств. Зокрема, за даними оцінки економічного стану України, 
проведеного Департаментом монетарної політики та економічного аналізу, 
індекс виробництва базових галузей за січень-вересень 2015 року в порівнянні з 
аналогічним періодом 2014 року знизився на 14,2%. При цьому найбільше 
падіння спостерігається на підприємствах сектору будівництва – на 22,8%, в 
т.ч. інженерних споруд, розбудови соціальної, транспортної інфраструктури; 
падіння платоспроможності населення знизило обсяги роздрібної торгівлі – на 
22,3%; військові дії на Донбасі спричинили падіння добувної і переробної 
промисловості відповідно – на 18,7% і 16,3% [4]. У продовження цієї тенденції 
рівень зайнятості населення України знизився на 1,2 мільйона осіб [2]. 

Таким чином кризові явища спостерігаються не лише в окремих 
компаніях, стагнаційні коливання відчувають всі галузі економіки України. 

У період шторму вітчизняного економічного простору нових відтінків 
набуває теорія "блакитних океанів", розроблена Чан Кімом та Рене Моборном. 
Автори теорії розподіляють економічний простір як сукупність "червоних" та 
"блакитних" океанів. При цьому "червоні океани" – територія жорстких баталій, 
під час яких компанії витрачають занадто багато зусиль на те, щоб наздогнати 
та обійти іншу компанію у конкурентній фрегаті, залишаючи поза увагою 
інновацію власних корпоративних цінностей, нехтують брендовою 
індивідуальністю та унікальністю. Автори теорії стверджують, що "єдиний 
спосіб перемогти конкуренцію – припинити свої намагання досягти перемоги" 
[6]. Так у компанії з’являєть можливість спрямувати свої зусилля на відкриття 
"блакитних океанів", яких не існує, допоки вони не будуть створені самими 
компаніями.  

На думку Чан Кіма та Рене Моборна, "стратегія блакитного океану 
націлена на те, щоб спонукати компанії вирватися з червоного океану 
конкуренції шляхом створення для себе такої ринкової ніші, де можна не 
боятися конкурентів. Стратегія блакитного океану пропонує відмовитися від 
розподілу з іншими конкурентами існуючого попиту, а замість цього 
присвятити себе створенню нового, зростаючого попиту і відходу від 
суперництва" [6]. 

Виділяють два способи пошуку "блакитних океанів" і створення нових 
цінностей для споживачів і клієнтів:  

1) відкриття абсолютно нових галузей, створення унікальності продукту чи 
послуги, яку компанія пропонує споживачам; 

2) руйнування меж існуючих "червоних океанів", формуючи простір 
"блакитного океану" всередині галузі чи на стиках кількох галузей з-поміж їх 
червоних океанічних вод. 
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Автори теорії розробили методологію та практичний інструментарій для 
відкриття "блакитного океану", його розширення та оновлення, що ґрунтується 
на формуванні альтернативних галузей, розробці спектру нових продуктів і 
послуг, пошуку потенційних клієнтів у раніше нерозвіданому кон’юнктурному 
просторі, орієнтація на нову криву цінностей.  

Вважаємо за необхідне особливу увагу приділити людському фактору в 
пошуку "блакитних океанів". На нашу думку, стратегію "блакитного океану" 
може реалізувати тільки та організація, яка має унікальний людський капітал, 
адже блакитні води океану – це передусім нестандартний підхід та оригінальні 
ідеї. Тому пропонуємо інтелектуальний потенціал власників, менеджерів і 
працівників компанії розглядати як вітрила, рушійну силу, що веде компанію у 
нерозвіданий простір "блакитного океану". 

Чан Кім та Рене Моборн пропонують "реконструювати елементи цінності 
для покупця" [6], ми ж ініціюємо роботу над новою кривою інноваційних 
цінностей спочатку у системі управління персоналом, оскільки на нашу думку 
саме персонал підприємства і є базовим елементом стратегічної канви 
"блакитного океану". 

Щоб з’ясувати сутність поняття "інновації цінностей" в системі управління 
персоналом, спочатку розглянемо окремо сутність кожної із категорій – 
"інновація" та "цінність":  

- інновацію Й. Шумпетер трактує як "зміну з метою впровадження i 
використання нових видів споживчих товарів, нових виробничих, транспортних 
засобів, ринків i форм організації" [5]. "Зміною в первісній структурі 
виробничого організму, тобто переходом внутрішньої структури до нового 
стану" називає інновацію Ф. Валента [1, C.112]. 

- "цінність виступає певним ідеалом, нормою, що є основою діяльності", – 
про що у своїй роботі зазначає О.М. Малахова. За Е. Дюркгеймом, цінності – це 
ідеали, "колективні уявлення", які є головними двигуном поведінки людини і за 
якими стоять реальні та діючі колективні сили [3]. 

Тож, на нашу думку, інновація цінностей в системі управління персоналом 
в контексті теорії "блакитного океану" – це трансформація внутрішньої 
структури системи управління персоналом, що спрямовує стратегію кадрової 
політики і методи управління людськими ресурсами на формування філософії 
"блакитного океану", розробку концепції створення нової цінності як основи 
внутрішньокорпоративної культури. 

Чан Кім та Рене Моборн, щоб визначити базові елементи цінності для 
споживачів, запропонували нову криву цінностей на основі Моделі 4-х дій (the 
Eliminate-Reduce-Raise-Create Grid) [6]. Суть її полягає у відповіді на чотири 
питання: які фактори слід скасувати? які фактори слід значно знизити? які 
фактори слід значно підвищити? які фактори слід створити?  

Трансформуємо ідеологію 4-х дій із системи цінностей для споживачів на 
формування інноваційних цінностей в системі управління персоналом, даючи 
свої відповіді на чотири ключові питання дослідників  (рис. 1). 

Отже, інтелектуальний потенціал персоналу підприємства, їх новаторство і 
креативність, навики дивергентного мислення, цінність унікальних ідей та 
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формування внутрішньокорпоративної філософії "блакитного океану" у системі 
управління персоналу на рівні усвідомлення чи інтуїції є вітрилами, рушійною 
силою, яка підіймає компанію на гребінь хвилі "блакитного океану".   

 

 
Рис. 1. Крива інновації цінностей системи управління персоналом 
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Анотація. В статті розглянуто сутність синергічного ефекту 

оптимізації потенціалу навчального закладу за рахунок взаємодії з іншими 
організаціями. 

Ключові слова: навчальний заклад, синергічний ефект. 
Summary. The article deals with the essence of synergetic effect of optimisation  

of potential of educational establishment by means of cooperation with different 
organizations. 

Key words: educational establishment, synergetic effect. 
Необхідність застосування концепції синергізму для дослідження 

потенціалу навчального закладу (далі НЗ) обумовлено тим фактом, що НЗ – 
відкрита система і функціонує у визначеному середовищі. Являючись 
елементом систем більш високого порядку (світової системи освіти; 
інфраструктурної системи міста, регіону, країни тощо), НЗ, а відповідно і його 
потенціал, отримує властивості, зв’язані з дією цих систем. Концепція 
синергізму допомагає дослідити ефект підсилення потенціалу НЗ за рахунок 
взаємодії з іншими організаціями, і дозволяє на цій основі забезпечити 
ефективні управлінські рішення, направлені на розробку стратегій розвитку 
значимих потенціалоутворюючих елементів закладу. 

Метою дослідження є операціоналізація показників, з'ясування 
сінергічного ефекту оптимізації потенціалу навчального закладу за рахунок 
взаємодії з іншими організаціями.  

Ідеї синергетики і навіть сам термін “синергетика” з’явилися ще в 40-х 
роках ХХ ст., коли Б.Р.Фулер назвав синергетикою вчення про самоорганізацію 
складних систем. Термін “синергетика” походить від грецького “синергос”, що 
означає “разом діючий”. Еквівалентним до терміну “синергетика” є термін 
“емерджентність”, який походить від англійського “емердженс” і означає 
виникнення з нічого, раптову появу, неочікувану випадковість. В спеціальній 
літературі на російській чи українській мові не робилося спроб знайти 
еквівалентний східнослов’янський термін. Обидва терміни застосовуються для 
позначення ефекту, який виникає при об’єднанні частин у ціле, тобто того, чого 
не було і не могло бути без цього об’єднання. Синергізм, синергія, 
синергетичний (або синергічний) ефект, емерджентність – варіант реакції на 
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комбіновану дію двох чи декількох факторів, що характеризується тим, що ця 
дія перевищує дію, яку оказує кожен фактор окремо [1]. У 60-х роках для 
оцінки взаємозв’язків видів діяльності організації було запропоновано робочу 
концепцію синергізму в економіці, яка передбачала перехід від принципу 
економії на масштабах виробництва до більш широкого принципу стратегічної 
економії на масштабах діяльності на основі взаємної підтримки різних 
стратегічних зон господарювання  [2; 3]. 

Відносно до НЗ налагодження ефективної партнерської взаємодії з різними 
організаціями може привести до збільшення всіх видів ресурсів. По-перше, НЗ 
отримує збільшення (або зменшення) свого соціального потенціалу, якщо стає 
складовою системи більш високого порядку. Пояснимо це на прикладі. ВНЗ І-ІІ 
рівня акредитації - Слов’янське технічне авіаційне училище після входження до 
структури ВНЗ ІV рівня акредитації змінив назву на Слов’янський авіаційний 
коледж Національного авіаційного університету і тим самим отримав частину 
іміджу цього університету.  

По-друге, кадровий потенціал НЗ може підсилюватися за рахунок 
сумісників, як з інших НЗ, так і за рахунок підприємств і організацій. По-третє, 
формування кадрового потенціалу НЗ також відбувається в умовах його 
взаємодії з іншими науковими та освітніми установами. Працівники закладу 
підвищують свою кваліфікацію, професійний та науковий рівень навчаючись в 
аспірантурах та докторантурах, захищають дисертації не тільки в своєму НЗ, 
але й багатьох інших.  

По-четверте, не один НЗ не в змозі створити самостійно потужну 
інформаційну базу, яка б відповідала потребам сьогодення. Тому застосування 
мережевих технологій, можливість доступу до інформаційних ресурсів, 
особливо закордонних або вузькоспеціалізованих суттєво підсилюють 
інформаційну складову потенціалу НЗ.  

По-п’яте, якщо заклад починає відчувати недостатність матеріальної бази в 
умовах збільшення контингенту, або взагалі при її відсутності, то він може 
просто орендувати необхідні приміщення, гуртожитки, спортивні споруди 
тощо. В умовах зменшення фінансування на відновлення матеріальної бази 
лабораторій, якісна підготовка студентів та учнів може забезпечуватися 
узгодженими програмами практик, можливістю користуватися сучасними 
лабораторіями підприємств на договірних умовах. Це шлях до створення, так 
званих, корпоративних університетів, що цілком скеровані на певну галузь 
всіма видами своєї діяльності. “Корпоративний” заклад, як форма, все частіше 
використовується приватними вищими навчальними закладами, що знаходять 
коло споріднених підприємств. Це не тільки вирішує питання матеріально-
технічної бази, але й дозволяє приваблювати до себе студентів, гарантуючи їм 
працевлаштування по закінченню навчання.  

По-шосте, при відсутності відповідного інфраструктурного потенціалу з 
боку НЗ цю ринкову нішу можуть зайняти інші організації. Сьогодні на 
території навчальних закладів діють підприємства, що надають послуги з 
харчування, копіювання, банківського обслуговування, медичні, туристичні, 
типографські та Інтернет-послуги. Не треба заважати іншим виробникам 
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надавати супутні послуги НЗ.  
По-сьоме, навчально-методичне забезпечення розробляється за участю 

фахівців з різних НЗ, та  використовується під час навчального процесу в інших 
закладах. 

Оцінка синергічного ефекту оптимізації потенціалу НЗ за рахунок 
взаємодії з іншими організаціями дозволяє формувати інформаційне поле для 
прийняття і реалізації управлінських рішень на всіх рівнях управління 
навчальними закладами, координувати функціональні сфери діяльності НЗ, 
визначає можливість успішної конкурентної боротьби. Без характеристики 
власного потенціалу та оцінки ефекту його підсилення не можна сформувати 
систему перспективних цілей НЗ, а також розробити стратегію їх досягнення.  
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Современные информационные системы значительно увеличивают 

качество управления организацией, которое формируется благодаря  
изменению технологий работы подразделений, привлечению 
высокотехнологичных  продуктов, повышению устойчивости бизнеса, и 
способствует  его привлекательности для инвесторов.  

Важным фактором качественного функционирования информационных  
технологий становится уровень развития системы образования, в частности, 
высшей школы.  Высшая школа играет заметную роль в национальной 
инновационной системе каждой страны. Университетская наука включает в 
себя как проведение фундаментальных исследований в различных областях 
знаний, так и инновационную деятельность, направленную на реализацию 
завершающих стадий инновационного цикла. 

Значительное повышение роли сектора высшего образования в науке 
России выражается увеличением доли исследовательских центров высшей 
школы в общей структуре затрат на исследования и разработки, в суммарной 
численности специалистов, выполняющих исследования и разработки, и 
решающем значении организаций высшей школы в подготовке научных кадров 
высшей квалификации. Количественные изменения в секторе высшего 
образования последних лет сопровождаются глубокими качественными 
преобразованиями, которые привели к расширению функций вузовской науки, 
повышению её роли в национальной инновационной системе России в целом. 

В современных экономических условиях можно говорить о формировании 
качественно новой структуры интеграции образовательного и научно-
исследовательского процессов с элементами инновационной инфраструктуры. 
Активная роль вузов в создании инновационной экономики в России, 
значительный вклад в масштабы исследований и разработок, в развитие 
инфраструктурных элементов привели к появлению в стране целостного 
научно-инновационного комплекса высшей школы.  

Под научно-инновационным комплексом высшей школы России (НИК 
ВШ) мы  понимаем как совокупность ресурсов: интеллектуальных, трудовых, 
материально-технических, и институциональные инструменты, которые 
позволяют обеспечить систему непрерывного процесса формирования знаний и 
их использования для кадрового воспроизводства, а значит, и развития всего 
общества. Национальная инновационная система это совокупность организаций 
и предприятий, деятельность которых направлена на генерирование и 
внедрение инноваций. Научно-инновационный комплекс высшей школы (НИК 
ВШ) также может быть представлен совокупностью организаций и 
предприятий, способствующих созданию и распространению инноваций.  

Среда, генерирующая знания, применительно к науке сектора высшего 
образования, рассматривается как совокупность трех элементов, 
соответствующих задачам системы высшего образования: подготовки 
специалистов с высшим профессиональным образованием для отраслей 
экономики;  подготовки специалистов высшей научной квалификации;  
проведения исследовательской деятельности. 
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Важно отметить, что решение каждой из этих задач содержит 
исследовательскую компоненту. Подготовка специалистов с высшим 
образованием требует от профессорско-преподавательского состава вузов 
непрерывной научно-исследовательской деятельности, связанной с 
обновлением и расширением рамок учебных программ, актуализацией 
фактического материала, освоением новых форм образовательного процесса, 
опирающихся на новые технологии в  области образования, в том числе 
информационные образовательные технологии и методы обучения. 

Проведение исследовательской деятельности в системе высшего 
образования не ограничивается областью фундаментальных и прикладных 
исследований. Теоретические исследования являются базой для прикладных 
разработок и позволяют осуществлять деятельность по прямым договорам с 
предприятиями и организациями разных отраслей экономики, отрабатывая в 
условиях реально действующих социально-экономических систем положения и 
теории, разработанные на этапе фундаментальных исследований.  

Среда, потребляющая знания, представлена, с одной стороны, 
непосредственно высшими учебными заведениями, использующими 
полученные новые знания в учебном процессе, а с другой стороны, малыми 
предприятиями, функционирующими в ассоциации с высшими учебными 
заведениями. Результаты научно-технической деятельности исследовательских 
коллективов университетской науки являются основой существования 
межвузовских организаций инновационной инфраструктуры, способствующих 
диффузии инноваций, которые также могут рассматриваться как потребители 
знаний, генерированных в университетах. 

Важным элементом научно-инновационного комплекса высшей школы 
являются организации инновационно-информационной инфраструктуры. 
Начало созданию инновационно-информационной инфраструктуры в России 
положили именно университеты. В системном взаимодействии между 
организациями, генерирующими знания и потребителями знаний, ведущая роль 
принадлежит Министерству образования и науки РФ, которая инициирует 
программы и проекты, содействующие развитию приоритетных направлений 
развития науки и техники в исследовательских структурах университетской 
науки в соответствии с требованиями рыночной экономики. 

К специфическим формам научно-технической деятельности, связанным с 
завершающими стадиями инновационного процесса, с коммерциализацией 
результатов исследований и разработок, организацией трансфера технологий, 
оказанием научно-технических услуг малым инновационным предприятиям 
относятся научно-технологические парки, инновационно-технологические 
центры, бизнес-инкубаторы.  

Расширение сети инновационно-технологических центров, увеличение 
масштабов инновационного аутсорсинга, рост объемов оказываемых услуг, 
привлечение к сотрудничеству все большего количества малых инновационных 
предприятий обусловили укрупнение собственно самих инновационно-
технологических центров.  

Вузам сегодня принадлежат лидирующие позиции в создании элементов 
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инновационной инфраструктуры, так существенно возросло число 
инновационно-технологических центров в вузах и увеличилось количество 
предприятий, пользующихся услугами их услугами. Одним из направлений, 
способствующих повышению эффективности  процесса принятия и реализации 
управленческих решений в системе высшей школы является внедрение 
системы электронного документооборота.  

Опыт подготовки экономистов-менеджеров в Тихоокеанском 
государственном университете показал, что для формирования  
высокопрофессиональных  компетенций выпускника как профессионала, 
необходимы долгосрочные учебные программы. В данных учебных планах 
должны быть предусмотрены значительные объемы самостоятельной работы 
обучающихся с целью приобретения практических навыков. Активно в 
университете идет процесс создания комплектов электронных учебников, как 
для очного обучения, заочного обучения и дистанционной формы обучений, 
что позволяет университету в наше непростое время привлекать слушателей из 
отдаленных районов как Хабаровского края, так и Дальневосточного 
Федерального округа.  

В настоящее время сформирован полноценный портал Тихоокеанского 
государственного университета в сети "Интернет", который позволяет 
объединить существующие инновационно-информационные технологии: 
геоинформационные системы, облачные технологии, мобильные сервисы, 
порталы,  сайты, а также приложения для сотовых телефонов.  

Таким образом, информационные технологии в высшей школе в 
современных условиях способствуют развитию всей национальной экономики, 
а интеграция образовательного процесса и научной деятельности  способствует 
как повышению качества образования, так и развитию фундаментальных и 
прикладных исследований, а также привлечению в исследовательский процесс 
молодых ученых. 
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