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В данной работе рассматривается возможность использования
исторического опыта формирования железнодорожного комплекса страны
для организации экономического пространства Дальневосточного региона.
Ключевые слова: железнодорожный комплекс, исторический опыт,
региональное экономическое пространство.
Abstract: This article examines the possibility to use the historical experience of
the formation of the country’s railway complex for the organization of economic
space of the Far East region.
Key worlds: railway complex, historical experience, regional economic space.
Вступление.
Страны мировой экономики, которые являлись лидерами первых
технологических революций, рассматривали железнодорожный комплекс как
один из основных факторов первичной индустриальной модернизации. Особое
значение строительство железных дорог имело для реализации процесса
первичной индустриализации России, учитывая наличие экономикогеографических
инвариантов
и
факторов
развития
национальной
экономической модели: территория и экономическое пространство; ресурсная
база; специфика экономико-географического и геополитического положения;
природно-климатический фактор. Поэтому актуальной является проблема
изучения и анализа исторического опыта формирования железнодорожного
комплекса страны для использования данного опыта в условиях современного
регионального пространства Дальнего Востока.
Обзор литературы.
История железнодорожного строительства в России получила серьёзное
освещение во многих работах по экономической истории страны: например,
Соловьёва А. М. Промышленная революция в России в XIX в. /
А. М. Соловьёва. – М.: Наука, 1990; Белоусов Р. А. Экономическая история
России : XX век. Кн. 2 / Р. А. Белоусов. – М.: АТ, 1999. Однако необходимо
дать системный анализ макроэкономического влияния железнодорожного
строительства на формирование системы рынков в России и анализ основных
направлений модернизации современного железнодорожного комплекса
Научный взгляд в будущее
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Дальнего Востока.
Основной текст.
В 2016 году в транспортной истории России отмечаются два события: 165летие (1851) начала движения по Николаевской железной дороге СанктПетербург – Москва (первая в стране экономическая железная дорога) и 100летие (1916) окончательного введения в эксплуатацию знаменитой
Транссибирской железнодорожной магистрали. Необходимо отметить, что,
несмотря на эффективность построенной в Англии железной дороги Манчестер
– Ливерпуль, в России было много высокопоставленных противников
железнодорожного строительства. Например, министр финансов России Е. Ф.
Канкрин, который провёл в период 1839-1843 годов одну из самых удачных в
финансовой истории страны денежную реформу, приводил много доводов
против строительства железных дорог: затратность проектов строительства;
ограниченность товарных ресурсов для перевозок; неосвоенность угольных
месторождений; лоббирование интересов профессионального ямщичества.
Однако вопреки мнению большинства членов кабинетов министров Николай I
дал согласие на строительство Николаевской железной дороги.
Можно выделить основные макроэкономические последствия и эффекты
железнодорожного строительства в России:
1. Мультипликативный
эффект
железнодорожного
комплекса:
транспортные «коридоры роста» обеспечивали распространение
импульсов индустриального экономического развития между
отраслевыми и региональными рынками экономического пространства
страны.
2. Влияние комплекса на формирование в России системы рынков и
рыночной инфраструктуры.
2.1 Формирование
ёмкого
и
качественного
общенационального
внутреннего рынка как системы внутриотраслевых и межотраслевых,
внутрирегиональных и межрегиональных транспортно-экономических
связей. Железнодорожные коммуникации позволяли преодолеть
характерные для модели внутреннего «рынка на дальние расстояния»
пространственные разрывы между отраслевыми и региональными
рынками.
2.2 Активный выход России на внешние рынки, учитывая выгодное
приморское и приграничное положение страны: железные дороги
обеспечивали экспортные грузопотоки (сырьевые и зерновые грузы) к
морской логистике прибалтийских и черноморских портов.
2.3 Железнодорожное строительство стимулировало развитие «смежных»
отраслевых рынков промышленности: угле- и нефтедобыча; паровая
энергетика; чёрная металлургия (рельсопрокат); деревообработка
(шпалы); транспортное машиностроение. Например, государство
активно стимулировало паровозо- и вагоностроение за счёт льготных
казённых заказов и высоких ввозных пошлин на импортную
продукцию.
2.4 Формирование индустриальной системы расселения населения и
Научный взгляд в будущее
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возможность реализации миграционных и урбанистических процессов
по территории страны.
2.5 Влияние на формирование рынка рабочей силы и индустриального
труда: миграционная подвижность и мобильность рабочей силы на
экономическом пространстве страны; занятость и новые рабочие места,
прямо или косвенно обслуживающие железнодорожный комплекс.
2.6 Влияние на формирование рынков товарного сельского хозяйства и
рынков внутренней торговли и коммерции.
2.7 Серьёзное влияние комплекса на формирование основных финансовых
рынков: рынок денежных капиталов и банковского кредита; рынок
отечественных и иностранных частных инвестиций; рынок частных и
государственных ценных бумаг (фондовый рынок). Особое значение
для финансирования железнодорожного строительства в стране имела
эмиссия государственных гарантированных железнодорожных займов
и размещение облигаций данных займов на отечественном и
европейском фондовых рынках.
2.8 Влияние комплекса на организацию экономического пространства
страны: модернизация старопромышленных районов и формирование
новых региональных рынков. Общеизвестно, какое влияние на процесс
крестьянской переселенческой колонизации и хозяйственного освоения
экономического пространства Дальневосточного региона оказало
строительство Транссибирской железнодорожной магистрали.
В структуре транспортного комплекса Дальневосточного региона
железнодорожный транспорт является основным видом магистрального
транспорта, обеспечивающий внутрирегиональные и межрегиональные
перевозки массовых видов грузов на средние и дальние расстояния с высокой
концентрацией грузовых потоков. Значение железнодорожного комплекса для
Дальнего Востока определяется экономико-географическими инвариантами
организации экономического пространства региона: территория и
пространственная экономика; ресурсный потенциал; приморское и
приграничное экономико-географическое положение; геополитика; природноклиматические условия; отдалённость региона от основных экономических
рынков страны. Предлагаемая к реализации стратегия модернизации
железнодорожного комплекса региона включает следующие основные
направления:
1. Технологическая модернизация Транссиба и БАМа и повышение их
пропускной способности (особенно для контейнерных грузоперевозок).
2. Завершение строительства Амурско-Якутской железнодорожной
магистрали.
3. Реализация проектов строительства железнодорожных мостовых
приграничных и морских переходов с Китаем и Японией.
4. Включение железнодорожного комплекса региона в общемировые и
региональные
транспортно-коммерческие
цепи
через
формирование
международных транспортных коридоров на территории СВА и российского
Дальнего Востока.
Научный взгляд в будущее
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Заключение и выводы.
Таким образом, в данной работе освещены основные макроэкономические
последствия и эффекты формирования железнодорожного комплекса России.
Можно сделать вывод о возможности использования исторического опыта
строительства железных дорог в России (в частности, опыта строительства
Транссиба) для модернизации современного железнодорожного комплекса
Дальнего Востока.
Литература:
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2. Тихоокеанская Россия – 2030 : сценарное прогнозирование
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Прокопенко Н.Ю., Параскєєва А.М.
СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
Донбаський державний технічний університет
Лисичанськ, пр. Перемоги, 84, 93100
Prokopenko N.Y., Paraskieieva A.M.
MODERN STATUS STOCK MARKET: PROBLEMS AND PROSPECTS
Donbas state technical university
Lisichansk, ave Peremohy, 84, 93100

Анотація. Проаналізовано становлення фондового ринку України та
наведено основні особливості його функціонування. Здійснено аналіз стану та
динаміки розвитку фондового ринку. Запропоновано пріоритетні напрями
розвитку фондового ринку.
Ключові слова: фондовий ринок, фондова біржа, фінансовий ринок, цінні
папери, акції, облігації.
Abstract. Formation of stock market of Ukraine is analysed and basic features
of its functioning are brought. The analysis of the state and dynamics of stock market
development is carried out. Priority directions of stock market development are
offered.
Key words: stock market, stock exchange, financial market, securities, shares,
bonds.
Вступ.
Ринок цінних паперів (фондовий ринок) є однією з найважливіших частин
економіки будь-якої країни, в тому числі і України. Незважаючи на те, що
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ринок цінних паперів в Україні почав своє становлення з 1991 року, він все ще
перебуває в стадії формування, якій властивий пошук форм та інструментів, що
визначають норми поведінки основних учасників обміну специфічного товару –
цінних паперів. Для вдосконалення механізму функціонування фондового
ринку, необхідний якісний аналіз ситуації на ринку, моніторинг і
прогнозування його змін, а також пошук нових шляхів удосконалення.
Результати. Обговорення і аналіз.
Український фондовий ринок є організованим ринком торгівлі
фінансовими інструментами. Важливою складовою українського фондового
ринку є ринок цінних паперів. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про цінні
папери та фондовий ринок» фондовий ринок (ринок цінних паперів) –
сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо
розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів) [1].
Ринок цінних паперів – це сукупність економічних відносин з приводу
випуску та обігу цінних паперів між його учасниками. Ринок цінних паперів
(фондовий ринок) – це інститут, який забезпечує купівлю-продаж цінних
паперів. Через фондовий ринок відбувається залучення тимчасово вільних
фінансових ресурсів одних економічних суб'єктів і надання їх в платне строкове
користування іншим суб'єктам.
Ринок цінних паперів в Україні почав своє становлення в 1991 році з
прийняттям Закону України «Про цінні папери і фондову біржу»
(актуалізований Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок»).
Найбільш важливим при визначенні правових засад здійснення державного
регулювання ринку цінних паперів став Указ Президента України, яким 12
червня 1995 була утворена Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку. Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку
цінних паперів» [2]. Наступним кроком у регулюванні ринку цінних паперів
України став Указ Президента України № 1063/2011 від 23.11.2011 року про
створення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(НКЦПФР) [3]. В Україні перші біржі стали з'являтися на початку 90-х років,
вони носили хаотичний характер і служили швидше інструментом обміну
товарами, ніж реальною фондовим майданчиком, вони не виконують властиві
їм функції щодо залучення, перерозподілу капіталу та його спрямування в
реальний сектор.
На даний момент в Україні функціонує 10 фондових бірж:
1. Фондова Біржа ПФТС;
2. Київська Міжнародна Фондова Біржа (КМФБ);
3. Українська Фондова Біржа (УФБ);
4. Українська Міжбанківська Валютна Біржа (УМВБ);
5. Фондова Біржа «ІННЕКС»;
6. Придніпровська Фондова біржа (ПФБ);
7 Українська міжнародна Фондова Біржа (УМФБ);
8. Фондова біржа «Перспектива»;
9. Східно-Європейська Фондова біржа (СЄФБ);
10. Українська Біржа (УБ).
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Одним із важливих показників функціонування фондового ринку є обсяг
біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі (рис. 1).

Рис.1. Динаміка обсягів біржових контрактів з цінними паперами на
організаторах торгівлі у 2007-2015 рр., млрд. грн.
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Як видно з рис. 1, фондовий ринок України в 2007 – 2014 рр.
характеризувався позитивними тенденціями. У 2014 р. для фондового ринку
України була характерна найвища активність біржового сегменту, обсяг
виконаних біржових контрактів з цінними паперами збільшився порівняно з
2013 р. на 47,33% (або на 202,20 млрд. грн.).
Показник 2015 р. став найнижчим за останні 4 роки, а саме зменшився на
53,82% , або на 338,70 млрд. грн. ніж у 2014 р. Це спричинено тим, що
економіка України перебуває в складній економічній ситуації внаслідок
продовження агресивної політики Російської Федерації, окупації Криму та
військових операцій на сході України.
Ще одним важливим показником функціонування фондового ринку є обсяг
зареєстрованих випусків цінних паперів (табл. 1).
Таблиця 1
Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів в Україні у 2005-2015
рр., млрд. грн.
Види
цінних
паперів

Як видно з даних таблиці 1, обсяг зареєстрованих випусків акцій у 2015 р.
порівняно з 2014 р. зменшився на 11,47%. Нині розвиток вітчизняного ринку
акцій стримується зниженням обсягів промислового виробництва, девальвацією
національної валюти та наявністю підвищених ризиків (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка обсягів зареєстрованих випусків цінних паперів в Україні
у 2005-2015 рр., млрд. грн.
Висновки.
Слід виділити напрями підвищення ефективності функціонування
українського фондового ринку, які необхідно закріпити в нормативно-правових
актах, з урахуванням перехідної економіки в країні:
1. з'ясування потенційних можливостей, налагодження тісної співпраці в
рамках міжнародних організацій з метою створення позитивного іміджу
українського фондового ринку серед зарубіжних і вітчизняних інвесторів;
2. розробка та впровадження нормативно-методологічного інструментарію
емісії приватних інвестиційних цінних паперів для роздрібного продажу
індивідуальним інвесторам;
3. централізація торгівлі на ринку цінних паперів, централізація
депозитарної системи та системи державного регулювання;
4. підвищення рівня законодавчого захисту прав інвесторів та інших
учасників ринку цінних паперів;
Незважаючи на існуючі недоліки, ринок цінних паперів України має
велику потенційної силою. Найголовніше і правильне тут - врахувати всі
недоліки і прогалини і постаратися виконати більшу частину умов, які
допоможуть йому вийти на гідний рівень.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ ПРИ ІНВЕСТИЦІЙНОКРЕДИТНІЙ МУЛЬТИПЛІКАЦІЇ
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TRANSFORMATION OF BANKING RESOURCES IN THE INVESTMENT
AND CREDIT MULTIPLIER
Donetsk National University of Economics and trade Called Mikhail Tugan Baranovsky,
Kryvyi Rih, vul.Kurchatova 13, 50042

Розглянуто природу і механізм трансформації коштів, що виникають при
формуванні довгострокових банківських ресурсів і використанні їх в
суспільному відтворенні.
Ключові слова: банківські ресурси, трансформація, грошові кошти,
капітал, активи, банк.
Consider the nature and the transformation of funds arising from the formation
of long-term bank resources and using them in social reproduction.
Key words: banking resources, transformation, cash, capital, assets, bank.
Вступ. В умовах економічної і політичної нестабільності України
грошовий обіг підпадає під їх вплив, що безпосередньо відбивається на
особливостях руху грошей в економіці, і в той же час визначає умови розвитку
підприємницьких структур, добробуту населення.
Анализ останніх досліджень та публікацій. Проблема трансформації
банківських ресурсів раніше розглядалися в роботах відомих вчених, таких як
О.В. Васюренко, В.М. Геєць, М.В. Гридчина, І.С. Гуцал, А.В. Дзюблюк, М.І.
Крупка, В.Д. Лагутін, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна, М.І. Савлук, І.В. Сало, П.І.
Юхименко, а також в працях зарубіжних вчених: Г. Габбарда, Е.Ф. Жукова, О.І.
Лаврушина, Ю.С. Масленченкова, Г.С. Панової, М. Портера, П. Роуза, О.Б.
Ширинської та інших. Але в економічній літературі недостатньо розкриті
природа процесів формування довгострокових банківських ресурсів і механізм
трансформації акумульованих банками коштів в їх ресурси. Дані питання
мають важливе значення для організації ефективного банківського
менеджменту та розвитку національної економіки. Актуальність і практична
значущість поставлених проблем обумовили вибір теми дослідження.
Основний текст. Важливе значення при дослідженні трансформації
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банківських ресурсів належить дослідженню закономірностей формування
стабільних термінових і постійних ресурсів. Необхідно встановити не тільки їх
можливості в створенні довгострокових банківських ресурсів, а й вплив на
трансформацію тимчасових нестабільних коштів.
Перебування термінових грошових коштів в розпорядженні банку є
фактором, який стабілізує його діяльність. У банків з'являється можливість не
тільки більш обґрунтовано вирішувати питання розміщення ресурсів в активи, а
й час для вироблення ресурсної політики, внесення змін в умови залучення і
запозичення коштів відповідно до зміни ситуації на фінансовому ринку. Це
також дає можливість підтримки ліквідності і платоспроможності в кризових
ситуаціях, що виникають в силу форс-мажорних обставин. Однак в кризових
ситуаціях строкові депозити за порівняно короткий час можуть втратити свою
стабільність і бути вилученими із складу банківських ресурсів, тобто їх
стабільність відносна.
Дослідження показали, що сукупність строкових вкладів трансформується
в довгострокові ресурси банків методом послідовних заміщень, при цьому
банки створюють з акумульованої ними сукупності термінових депозитів самої
різної тривалості значні за обсягами ресурси, незнижувана частина яких може
використовуватися при стійкій роботі банку як ресурси «необмеженої»
тривалості. Вони є найбільш «дорогими», проте терміновий характер кожного з
них робить їх сукупність основою стабільної роботи банку.
Трансформація термінових депозитів методом послідовних заміщень
вимагає постійної роботи персоналу банку і починається з розробки депозитної
політики, що визначає в тому числі необхідні обсяги залучення коштів, з
прогнозу динаміки відсоткових ставок, введення нових видів вкладів,
технологій і організації їх залучення, оцінки потенційних обсягів коштів , які
можуть бути залучені банком в конкретних умовах. Важливою частиною
формування стабільних і довгострокових ресурсів є робота банківського
персоналу з прийому вкладів та їх обслуговування. Вивчення практичного
досвіду дозволило стверджувати що, виходячи з потреби майбутніх періодів,
банки можуть використовувати при формуванні ресурсів стратегію підтримки
стабільного рівня строкових депозитів; ступеневого нарощування термінових
депозитів або «стратегію терас».
Найбільш стабільні ресурси для довгострокового кредитування та
інвестування представляє собою капітал банку. Він формує його постійні
ресурси, нетто-капітал банку (ресурсна складова капіталу) являє собою
найбільш стабільні ресурси для довгострокового кредитування та інвестування.
Головною відмінною рисою капіталу банку від залучених та запозичених
коштів є те, що капітал становить ресурси, що мають постійний характер, і
призначені для розпорядження ними в процесі банківської діяльності протягом
усього терміну функціонування банківської установи. Це найбільш стабільна
складова ресурсів, яка може бути ефективно розміщена в довгострокові
інвестиційні активи. До складу дохідних і високоліквідних активів може увійти
та частина балансового капіталу, яка знаходиться в грошовій формі (зменшена
на вартість основних коштів і нематеріальних активів, вкладень в господарську
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діяльність підприємств і організацій, акцій акціонерних товариств, витрат
майбутніх періодів, а також коштів, спрямованих на погашення збитків
поточного року і коштів, розміщених в резервах, або нетто-капітал). Неттокапітал для його розміщення в активи будь-якої тривалості вимагає
трансформації. В даному випадку поняття кошти і ресурси збігаються.
Величина капіталу банку з часом змінюється як в результаті збільшення
статутного фонду додатковими внесками акціонерів (учасників), так і
капіталізацією прибутку. В результаті збільшується балансовий капітал і
пропорційно збільшується нетто-капітал. Таким чином кількість постійних
ресурсів в розпорядженні банку при нормальних умовах зростає. Нетто-капітал
не завжди збільшується з часом. Він зменшується при використанні капіталу
для придбання основних коштів і нематеріальних активів, вкладень в
господарську діяльність підприємств і організацій, придбання акцій
акціонерних товариств, збільшенні витрат майбутніх періодів, а також при
збільшенні резервів внаслідок втрат, що викликані ризиками. Недоліки і
прорахунки керівництва банку можуть привести до збитків, до зменшення
результату поточного року і до відповідного зменшення величини капіталу.
Ресурсам банку, сформованим з нетто-капіталу властива більш висока
ефективність при розміщенні в дохідні активи, тому що вони не вимагають
процентних витрат на їх залучення і це не призводить до зменшення прибутку.
Однак «капітальна» складова ресурсів не безкоштовна, вона проявляє свою
«ціну» при розподілі прибутку за підсумками року при виплаті дивідендів.
Зайві вкладення в основні кошти та нематеріальні активи призводять до
зниження розміру банківських ресурсів.
Зменшення капіталу банку скорочує сумарні ресурси, що знаходяться в
його розпорядженні, що, по суті, аналогічне зниженню рівня інших складових поточних пасивів або строкових депозитів і також вимагає поповнення
втраченої частини для підтримки ліквідності. При цьому потрібне прийняття
термінових заходів, які можна порівняти за оперативністю з необхідністю
поповнення тимчасових коштів, величина яких носить варіативний характер.
При оцінці варіативності капіталу необхідно також враховувати так звану
«уявну вартість» капіталу банку, що зменшує реальну величину нетто-капіталу
в порівнянні з його вартістю, відображеною в балансі. Уявна вартість виникає
як в ході уявної капіталізації, так і в результаті неефективного менеджменту.
В даний час збільшення капіталізації банківської системи відбувається за
рахунок активного входження іноземного капіталу. Можливе надання права
іноземним банкам відкривати філії в Україні може кардинально змінити мету і
постановку завдань щодо капіталізації банків.
На нашу думку, можливості самостійного розвитку вітчизняної банківської
системи в істотній мірі ще не реалізовані і перш, ніж привертати іноземний
капітал, слід використовувати внутрішній потенціал підтримки і розвитку
національної банківської системи.
Висновки та пропозиції. Варіативність капіталу банку визначає внесок
капіталу в процес формування банківських ресурсів. Капітал банку не вимагає
трансформації, його ресурсна складова використовується безпосередньо для
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розміщення в активи будь-якої тривалості. Однак варіативність капіталу як
постійної за часом складової банківських ресурсів може викликати необхідність
оперативного поповнення втраченої їх частини тимчасовими, а це
безпосередньо впливає на формування залучених коштів і процеси їх
трансформації. Можливе зменшення капіталу банку або відхилення його
фактичної величини від заявленої або номінальної може привести до тих же
наслідків, як і непередбачене вилучення вкладів. Це вимагає оцінки динаміки
капіталу і прогнозування його зміни в майбутніх періодах з метою вироблення
ефективної політики залучення коштів та їх трансформації в банківські ресурси.
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Анотація. В роботі розглянуто сутність виробничої потужності
підприємства, показники, які характеризують рівень використання виробничої
потужності та рівень її використання в підприємствах України.
Ключевые слова: виробнича потужність, показники рівня використання
виробничої потужності, аналіз використання виробничої потужності.
Abstract. In the article the author analyzes the essence of the production
capacity, parameters that characterize the level of employment of industrial capacity
and the level of its use in the enterprises of Ukraine.
Key words: production capacity, parameters of employment of industrial
capacity, analysis of employment of industrial capacity .
У практиці господарювання рівень використання виробничої потужності
діючого підприємства визначається такими показниками:
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1) коефіцієнтом освоєння проектної потужності (співвідношення величин
поточної і проектної потужності);
2) коефіцієнтом використання поточної потужності (співвідношенням
річного випуску продукції та середньорічної її величини).
Нині в Україні рівень використання виробничих потужностей підприємств
у багатьох галузях економіки і передовсім у промисловості не перевищує 50%,
а проектні потужності, як правило, своєчасно (у нормативні строки) не
освоюються. Це обумовлюється тим, що функціонування підприємств нині
адекватно реагує на зміну загальноекономічної ситуації та характер
здійснюваних заходів щодо структурної перебудови економіки [1, с. 45].
Аналіз використання виробничої потужності українських підприємств
показує, що основні чинники, які впливають на рівень їхнього завантаження,
можна поділити на дві групи: зовнішні і внутрішні, залежні від рівня
господарської діяльності підприємства. До першої групи слід віднести рівень
доходів населення, попит на продукцію, загальну економічну кон'юнктуру
ринку і рівень концентрації виробництва. До факторів другої групи належать
рівень технології і якість продукції, кваліфікація робочої сили, забезпеченість
матеріалами, паливом, електроенергією, рівень організації виробництва,
змінний режим роботи підприємств та інше. Вирішальним становищем, що
відображає загальну економічну кон'юнктуру, є надходження замовлень. Вплив
інших факторів визначається як закономірностями розвитку і функціонування
економіки, так і рівнем господарської діяльності підприємств. Загальна
ситуація в економіці України тісно пов'язує дію чинників обох груп.
Суттєвий вплив на ступінь завантаження виробничих потужностей надає
рівень концентрації виробництва. На підприємствах з основним капіталом
понад 50 млн. грн. рівень завантаження виробничих потужностей вище, ніж на
середніх, які виробляють невелику кількість видів продукції. Середні
підприємства мають обмежений перелік етапів технологічного циклу і, отже,
мають меншу гнучкість, коли змінюються вимоги ринку. У великих
підприємств з універсальною технологією більше можливостей для підтримки
порівняно високого рівня використання виробничих потужностей. На цих
підприємствах спади виробництва відбуваються рідше. Розрив між вищою і
нижчою точками завантаження виробничих потужностей у них менше, ніж у
невеликих підприємств.
У багатьох підприємствах головною причиною недовантаження
виробничих потужностей є глибока диспропорція в структурі їхнього
використання, що характеризує недостатню пристосованість виробництва до
зміни попиту, появи потреби в новій продукції.
Підвищення використання виробничої потужності підприємства є основою
його ефективного господарювання. Вирішення цієї проблеми зумовлює
збільшення виробництва продукції, підвищення віддачі створеного
виробничого потенціалу, зниження собівартості продукції, зростання
рентабельності виробництва, створення нагромаджень у підприємстві для
реалізації інвестиційно-інноваційних проектів та поліпшення матеріального
стимулювання працівників.
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Успішне функціонування виробничих потужностей забезпечується на
основі екстенсивних та інтенсивних факторів поліпшення їхнього
використання.
Екстенсивне
поліпшення
використання
виробничих
потужностей здійснюється, з одного боку, на основі збільшення часу роботи
об’єктів основного капіталу в календарному періоді, а з іншого, підвищення
питомої ваги діючого устаткування в складі всіх наявних основних засобів у
підприємстві.
Основними напрямками збільшення часу використання виробничих
потужностей є скорочення та ліквідація внутрішньо змінних простоїв
обладнання шляхом підвищення якості ремонтного обслуговування
обладнання, своєчасного забезпечення основного виробництва сировиною,
матеріалами, паливом, напівфабрикатами, забезпечення виробництва робочою
силою; скорочення цілоденних простоїв обладнання, підвищення коефіцієнта
змінності його роботи.
Повне використання змінного фонду робочого часу діючого парку
устаткування дозволяє без додаткових капіталовкладень збільшити обсяг
продукції і знизити її собівартість. Збільшення часу роботи окремих верстатів,
апаратів сприяє зростанню випуску продукції і зниженню капіталомісткості в
тому випадку, якщо дана стадія процесу є «вузьким місцем» у загальному
технологічному «ланцюжку». Збільшення часу роботи всього технологічного
устаткування також веде до зростання обсягу виробництва і зниження
капіталомісткості продукції.
Важливим шляхом підвищення ефективності використання основного
капіталу і виробничих потужностей є зменшення кількості зайвого
устаткування та швидке залучення у виробництво невстановленого
устаткування.
Важливим резервом підвищення ефективності використання основного
капіталу і виробничих потужностей є забезпеченість їхнього завантаження.
Підвищення інтенсивності завантаження обладнання може бути досягнуто на
основі модернізації діючих машин і механізмів, встановленні оптимального
режиму їхньої роботи. Досягнення оптимального режиму технологічного
процесу забезпечує збільшення випуску продукції без зміни складу основного
капіталу, зростання чисельності працівників і при зниженні витрат
матеріальних ресурсів на одиницю продукції.
Інтенсивність використання основного капіталу підвищується також
шляхом вдосконалення технології виробництва, досягнення проектної
продуктивності техніки, підвищення кваліфікації та професійної майстерності
робітників.
Важливим
напрямком
підвищення
ефективності
використання
виробничих потужностей є удосконалення структури основного капіталу.
Оскільки збільшення випуску продукції досягається у провідних цехах, то
важливо підвищувати їхню частку в загальній вартості основного капіталу.
Збільшення основного капіталу допоміжних виробництв призводить до
зростання капіталомісткості продукції, так як збільшення випуску продукції
при цьому не відбувається. Проте без пропорційного розвитку допоміжного
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виробництва основні цехи не можуть функціонувати з повною віддачею. Тому
встановлення оптимальної виробничої структури основного капіталу у
підприємстві є досить важливим напрямком поліпшення їхнього використання.
Підвищення рівня механізації, вантажно-розвантажувальних і складських
робіт є основою ліквідації наявної диспропорції у розвитку основного і
допоміжного виробництва у підприємствах. Це забезпечує вивільнення значної
кількості допоміжних робітників і забезпечення основних цехів робочою
силою, підвищення коефіцієнта змінності роботи підприємств і збільшення
виробництва продукції без додаткового залучення робочої сили. Вирішення
проблеми поліпшення використання основного капіталу і виробничих
потужностей підприємств шляхом їхньої реконструкції, розширення,
механізації та автоматизації виробництва, удосконалювання організації
виробництва і праці має важливе економічне і соціальне значення.
Рівень використання виробничих потужностей і основного капіталу
значною мірою залежить від досконалості системи морального і матеріального
стимулювання. Аналіз техніко-економічних показників підприємств, що
працюють у нових умовах планування й економічного стимулювання, свідчить,
що новий економічний механізм, у тому числі введення плати за основний
виробничий капітал, перегляд оптових цін, створення заохочувальних фондів
сприяють поліпшенню використання виробничих потужностей підприємств.
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Аннотация. В работе обсуждаются возможности улучшения положения
компании на финансовом рынке. Указаны показатели, которые могут быть
использованы при оценке инвестиционной привлекательности организации.
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Abstract. This paper discusses opportunities to improve the company's position
in the financial market. We suggest indicators that can be used in the evaluation of
investment attractiveness of the organization.
Key words: investment attractiveness, company, profit, finance, resource.
Вступление
Рыночные условия диктуют для предприятий необходимость поиска
возможностей для того, чтобы их сотрудники не потеряли работу, чтобы в
организации была финансовая стабильность.
Одним из возможных способов укрепления компании на рынке является
повышение ее инвестиционной привлекательности.
Основная часть
В результате анализа можно установить, что в существующих социальноэкономических условиях существует тесная связь между тем, какие вкладываются инвестиции и какой наблюдается экономический рост в
организациях.
При принятии решений, касающихся инвестиций, необходимо проводить
сопоставление возможных в будущем прибылей и тех затрат, которые касаются
капитальных вложений.
В связи с тем, что с использованием средства, которые включены в
инвестиции, есть возможности получения рыночных процентов, то при этом
процентная ставка определяет степень выгоды.
При этом Важно осознавать, что выгода является случайной величиной.
Чем выше будет риск, тем большую премию за него необходимо устанавливать
компании. Самое главное для организации – перейти порог окупаемости, а
откуда будут инвестиции – рассматривается во вторую очередь.
Возникающие проблемы в кризисных условиях, а также требования по
развитию производства в Российской федерации ведут к необходимости
развития инвестиционной деятельности.
Проведение формирования и распределения прибылей при созданных
накопленных обязательствах не дают возможностей для компаний
осуществлять шаги по необходимой модернизации производства, реализовывать стратегии, ведущие к экономическому росту.
При неплатежах затрагивается текущая деятельность, в ходе реализации
нее у фирм происходит формирование фондов для того, чтобы проводить
осуществление инвестиционной деятельности. Увеличение инвестиций по
амортизационным средствам не очень большое, оно отражается в кредиторской
задолженности.
В результате есть определенные ограничения для того, чтобы предприятия
вкладывали собственные капитальные вложения.
Для описанных условий, в качестве основного источника инвестиций для
компании можно рассматривать привлечение внешних заимствований.
Необходимо проводить оценку инвестиционной привлекательности
организаций, что ведет к повышению их жизнеспособности.
Научный взгляд в будущее
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В качестве основного инструмента, позволяющего провести определение
того, какая инвестиционная привлекательность, можно рассмотреть
финансовый анализ, позволяющий обеспечить финансовую устойчивость
компании.
На инвестиционную привлекательность предприятия оказывают влияние
внешние факторы (которые связаны с макроэкономикой и региональными
характеристиками) и внутренние факторы (связанные с производством,
маркетингом, управлением). Качество управления связано не только с
протекающими в системе процессами, но и со степенью соответствия целей
предприятия и внешнего окружения.
В данной работе мы рассмотрим основные элементы методики для
проведения оценок характеристик инвестиционной привлекательности
организации.
Для того, чтобы говорить об универсальности методики, будем считать,
что мы рассматривает группу предприятий, которые относятся к одному типу,
то есть, в них можно выделить определенные признаки (их несколько, для того,
чтобы достаточно быстро проводить анализ).
После того как определяются отдельные показатели, идет формирование
интегрального
показателя,
характеризующего
инвестиционную
привлекательность компаний.
Этот показатель должен быть однозначен и его требуется правильно
интерпретировать с точки зрения вхождения в него отдельных частных
показателей.
Можно провести группировку тех коэффициентов, которые используются
при осуществлении расчета интегральных показателей для оценки
инвестиционной привлекательности.
К первой группе следует отнести степень надежности предприятия. На их
основе инвестор может сделать выводы о том, насколько предприятие зависит
от заемных источников и способно ли оно собственными силами справиться с
взятыми на себя обязательствами. Если рассматриваемые показатели
улучшаются, то, соответственно, происходит и снижение финансовых рисков.
Во второй группе можно рассматривать показатели, характеризующие
платежеспособность. То есть, определяется, обеспечены ли оборотные активы
на основе долгосрочных источников.
В третьей группе показателей рассматривается эффективность финансовой
работы организации. Тогда инвестор может судить о том, есть ли вероятность
выполнения
запланированных
инвестиционных
проектов
согласно
установленным срокам при должной эффективности.
Четвертый показатель связан с кадровыми ресурсами предприятия. Если
существует коллектив, в котором специалисты обладают требуемыми компетенциями, то в этом случае шансы исполнения тех работ, которые были
запланированы, возрастают.
В пятом показателе можно отразить степень технической обеспеченности
предприятия, новизну используемого оборудования и программного
обеспечения.
Научный взгляд в будущее
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Происходит сравнение предприятий по надежности, платежеспособности,
финансовой
эффективности,
кадровым
ресурсам,
и
технической
обеспеченности, с точки зрения некоторых средних уровней, соответствующих
типовому предприятию.
Тогда в качестве исходных данных можно брать те показатели, которые
относятся к достаточно успешным организациям в соответствующей отрасли.
Это демонстрирует суть отношений на рынке, когда каждое из
предприятий делает шаги по отрыву от своих конкурентов.
Алгоритм работы в рамках предлагаемой методики может быть
следующим:
Проведение расчетов финансовых показателей, а также показателей
обеспеченности предприятия ресурсами.
Ранжирование предприятий по группам в рамках заданных критериев.
Формирование характеристики по обобщенным показателям и частным
показателям.
Определение степеней значимости каждого из показателей на основе
экспертных данных.
Расчет величины отклонений значений показателей от средних значений,
построение
соответствующих
математических
моделей
(например,
регрессионных).
Ранжирование показателей.
Проведение расчета интегрального предприятия по каждой из групп
предприятий.
Определение наиболее вероятных значений показателей для выбранного
временного интервала.
То есть, происходит построение адекватной математической модели, с
использованием которой в дальнейшем можно осуществлять прогнозы по
деятельности компании. Модель должна в рамках заданных ошибок оценивать
динамику развития инвестиционной привлекательности фирмы с ориентацией
на различные внешние воздействия.
Совокупность исходных данных можно расширить за счет введения в эту
модель дополнительных показателей, необходимо стремиться к тому, чтобы как
можно большее число используемых данных было доступно.
Заключение и выводы.
Были рассмотрены основные показатели, которые могут быть
использованы при оценке инвестиционной привлекательности компании.
Отмечены основные этапы методики, в рамках которой происходит оценка
инвестиционной привлекательности организации.
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Аннотация. В современных условиях хозяйствования одной из важных
сфер деятельности любого предприятия является инвестиционная
деятельность, которая направлена на реализацию новых инвестиционных
проектов, получение прибыли, рост собственного капитала, снижение
зависимости предприятия от заемных средств. В работе рассматривается
анализ инвестиционного проекта на примере Общества с ограниченной
ответственностью «Кирпичный завод». Для проведения данного анализа в
работе использовался метод, основанный на использовании теории нечеткой
логики. Показан расчет показателя риска проекта на базе исследования
треугольной формы показателя
. По результатам данного показателя
сделаны прогнозы инвестиционного проекта ООО " Кирпичный завод" на
будущее.
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Ключевые слова: инвестиционная деятельность, проект, нечеткая логика.
Abstract. In modern conditions of managing of one of important fields of activity
of any entity the investing activities which are directed to implementation of new
investment projects, profit earning, growth of an equity, decrease in dependence of
the entity on borrowed funds are. In work the analysis of the investment project on
the example of Kirpichny Zavod Limited liability company is considered. For
carrying out this analysis in work the method based on use of the theory of fuzzy logic
was used. Measure calculation of a project risk based on a research of triangular
shape of an indicator of NPV is shown. By results of this indicator forecasts of the
investment project of LLC Kirpichny zavod for the future are made.
Key words: investment activity, project, fuzzy logic.
Инвестиционная деятельность в той или иной степени присуща любому
предприятию. Значение экономического анализа для планирования и
осуществления инвестиционной деятельности трудно переоценить.
На сегодняшний день существует множество подходов, которые можно
применять для оценки рисков инвестиционных проектов. Многими
исследователями разрабатываются методы оценки эффективности и риска
инвестиционных проектов на основе аппарата нечетких множеств. Методы,
базирующиеся на теории нечетких множеств, относятся к методам оценки и
принятия решений в условиях неопределенности. В данных методах вместо
распределения вероятности применяется распределение возможности,
описываемое функцией принадлежности нечеткого числа.
Рассмотрим метод нечетко-множественной оценки эффективности и риска
инвестиционного проекта [1, 2] на примере ООО "Кирпичный завод".
Данный инвестиционный проект имеет следующие показатели:
− проект будет осуществляться в течение пяти лет,
;
− размер стартовых инвестиций известен точно и составляет
млн.
рублей;
− ставка дисконтирования
может колебаться в пределах от 10% до 15%
годовых;
− чистый денежный поток планируется в диапазоне от
до
млн. рублей;
− остаточная (ликвидационная) стоимость проекта равна нулю (
).
Зададим исходное значение ставки дисконтирования в виде нечеткого
числа треугольного вида, которое включает в себя минимальное, ожидаемое и
максимальное значения соответствующего показателя:
.
Распределение чистого денежного потока на протяжении жизненного
цикла проекта представим в табл. 1.
Таблица. 1.
Распределение чистого денежного потока, млн. руб.
1
2
3
4
5
-15
-4
5
16
26
-11
1
11
21
31
-6
4
16
25
35
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Для оценки эффективности рассматриваемого инвестиционного проекта
будем использовать показатель чистой современной стоимости инвестиций
.
можно свести к следующему треугольному числу:
Показатель
,

где
- чистый денежный доход (ЧДД) при оптимистическом
сценарии,
- ЧДД при пессимистическом сценарии,
- ожидаемый
ЧДД.
Определим значение дисконтированного денежного потока для каждого
года с использованием формулы (1):

(1)

Рассчитанные значения дисконтированного денежного потока объединим в
табл. 2.
Таблица. 2.
Дисконтированные чистые денежные потоки проекта, млн. руб.
1
2
3
4
5
-13,64
-3,31
3,29
9,15
12,93
)
-9,78
0,79
7,73
13,11
17,2
-5,22
3,31
12,02
17,08
21,73
с использованием формулы (2), суммируя
Вычислим значение
значения нечетких чисел денежного потока проекта.

Получаем следующее треугольное число, включающее значение чистого
денежного дохода рассматриваемого инвестиционного проекта при
пессимистическом и оптимистическом сценарии, а также ожидаемое значение
чистого денежного дохода:
.
Таким
образом,
при
пессимистическом
сценарии
развития
инвестиционного проекта завод понесет убыток в размере 1,58 млн. руб.
Максимальный чистый денежный доход, который может быть получен при
реализации инвестиционного проекта, составляет 38,92 млн. руб. Наиболее
ожидаемое значение текущей стоимости инвестиций по данному
инвестиционному проекту составляет 19,05 млн. руб.
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Аннотация. В работе рассматриваются актуальные в настоящее время
вопросы легализации рынка коммерческого наемного жилья. Одним из наиболее
перспективных направлений, используемых в западных странах с этой целью,
является строительство так называемых доходных домов. В работе
описывается история появления наемных домов в мировой практике,
рассматриваются плюсы, минусы и перспективы развития в условиях
современной России. Особое внимание в статье уделено вопросам привлечения
инвестиций на данный рынок. Перечислены сложности и риски
инвестирования в доходные дома, предложены конкретные механизмы их
преодоления.
Ключевые слова: доходный (наемный) дом, рынок наемного жилья
Abstract. The work examines topical currently, the legalization of a commercial
market rented housing. One of the most promising directions that can be used in
Western countries for this purpose, is the construction of so-called tenement houses.
The paper describes the history of the emergence of wage houses in the world,
discusses the pros, cons and prospects of development in conditions of modern
Russia. Special attention is paid to attracting investments to this market. Listed
complexities and risks of investing in apartment buildings, suggested specific
mechanisms to overcome them.
Key words: apartment (rented) house, the market of rental housing.
Федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ в
части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений
жилищного фонда социального использования» N217-ФЗ от 21.07.2014 года
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ввел в жилищный кодекс новое понятие доходного дома. В жилищном кодексе
появился Раздел III.2. «Наемные дома», согласно которому: «Предназначенным
для найма домом признается здание, которое принадлежит на праве
собственности одному лицу, и все жилые помещения в котором предназначены
для предоставления гражданам во владение и пользование по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования и договорам
найма жилых помещений» [4].
Другими словами, доходный (наемный) дом — это способ коммерческой
эксплуатации объекта недвижимости, при котором дом строится не с целью
продажи квартир в нем, а с целью сдачи их в аренду.
Но, как известно, все новое – это хорошо забытое старое. Первые
доходные дома появились в Европе еще в XVIII веке. В России – несколько
позже: в первой четверти века XIX, но очень быстро получили широкое
распространение. Уже в конце XIX — начале XX века до 80% населения
крупных российских городов проживало именно в доходных домах [3].
После революции 1917 года национализация жилищного фонда превратила
дореволюционные коммерческие доходные дома в социальное жильё
(коммунальные квартиры).
В настоящее время, спустя сто лет возвращение на рынок доходных домов
во многом представляется наиболее перспективным вариантом решения
жилищных проблем россиян. Что в свою очередь является одной из важнейших
социальных функций государства [2].
Сегодня, по оценкам АИЖК (Агентства ипотечного жилищного
кредитования), около 23 миллионов семей в России нуждаются в улучшении
жилищных условий. При этом почти 8 миллионов из них потенциально готовы
рассмотреть в качестве альтернативы арендное жилье [6].
Однако следует отметить, что сегодня рынок арендного жилья в России (в
отличие от большинства стран Запада) достаточно скромный.
На рисунке представлено соотношение собственного и арендуемого жилья
крупнейших европейских стран.

Рис. 1. Структура жилого фонда (количество квартир на 1000 жителей в
2015г.) [7]
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В Швейцарии арендное жильё составляет 70% всего жилищного фонда,
в Германии — 67%, во Франции — 36%, в Англии — 33% [5].
В России же этот показатель колеблется в районе 8-12% от совокупного
объема жилого фонда страны [7].
Большинство сделок по аренде жилой недвижимости заключается
нелегально. По оценкам АИЖК, сегодня около 4 миллионов семей в России
арендуют жилье на рыночных условиях, 3,3 миллиона из которых – у
физических лиц. Легальный рынок арендного жилья в среднем по России по
оценкам экспертов занимает лишь около 1% от общего количества сделок. Как
следствие огромные потери региональных бюджетов в виде недополученных
налоговых поступлений.
Возведение государственных доходных домов позволит решить проблему
легализации рынка некоммерческого наемного жилья.
Т.о. заинтересованность государства в реализации данного направления
очевидна. Достаточно явными являются и «плюсы» доходных домов с точки
зрения рядового арендатора. Среди них можно назвать следующие:
− возможность длительной аренды по разумным ценам;
− юридическая защищенность отношений с арендодателем;
− отсутствие необходимости решать вопросы управления недвижимостью;
− высокая мобильность и др.
Однако реализация решения, которое выглядит столь позитивно, имеет ряд
существенных сложностей. Основная из них – привлечение инвестиций в это
новое для современного российского рынка направление, выявление
финансовой заинтересованности девелоперов рынка.
Для начала разберемся, а кого вообще можно назвать в числе
потенциальных инвесторов строительства в России наемных домов (табл.).
Таблица
Потенциальные инвесторы строительства доходных домов
Инвестор

Государство

Частные
инвесторы

Схема реализации
проекта строительства
Государство на свои
деньги строит дома и в
порядке очереди сдает
квартиры нуждающимся.

Сложности и риски
инвестирования
Не каждый
муниципалитет
обладает ресурсами,
необходимыми для
реализации столь
затратных проектов.
Доходное жилье строят
Долгий срок
сами строители или
окупаемости и более
частные инвесторы,
низкая доходность по
намеревающиеся извлечь сравнению с продажей
выгоду, сдавая квартиры квартир делают
в аренду.
непривлекательными
проекты по
строительству
наемного жилья
(особенно жилья
эконом-класса).
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Возможные варианты
решения

Государство должно
создать для застройщика
особый льготный
инвестиционный режим:
бесплатно выделить
застройщику
обеспеченный
инфраструктурой
участок, выступить в
качестве гаранта по
кредиту и т.д.
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АИЖК приобретает
жилые объекты через
договора долевого
участия, формирует
закрытый паевой фонд
(ЗПИФ) и уже потом
предлагает паи на
открытом рынке
квалифицированным и
неквалифицированным
инвесторам.

ПИФ по умолчанию
всегда более крупный
участник рынка, чем
любой частный
арендодатель. Как
следствие - большее
количество
возможностей по
минимизации затрат на
управление и
обслуживание жилья.

Для того чтобы этот
сценарий был
реализован на практике,
необходимо создать
условия, в которых
легальные проекты на
рынке жилой аренды
смогут успешно
конкурировать с
«теневым» рынком.

Т.о. перспективы появления в России доходных домов всецело зависят от
политики государства в плане создания привлекательного инвестиционного
климата на данном рынке.
Потенциальный инвестор сможет увидеть экономическую выгоду только в
том случае, когда сократится срок окупаемости проектов [6]. На сегодняшний
день при кредитной ставке в 11% годовых окупаемость проекта строительства и
реализации доходного дома составляет около 18 лет. Если снизить процентную
ставку по кредиту до 5-6% годовых, то срок окупаемости проекта упадет до 810 лет, и это уже более реальная цифра. На такие сроки окупаемости проектов
по созданию доходных домов уже можно привлечь инвесторов.
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Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы о необходимости
совершенствования системы потребительского кредитования ПАО
«Промсвязьбанк» с целью повышения конкурентоспособности самого банка и
соответственно повышения деловой активности в стране в целом.
В работе представлены основные мероприятия по улучшению
эффективности деятельности ПАО «Промсвязьбанк».
Ключевые слова: банк, потребительский кредит, кредитование,
кредитная карта.
Abstract. This paper discusses the issues of the need to improve consumer
lending PJSC "Promsvyazbank" in order to increase the competitiveness of the bank
and, accordingly, increasing business activity in the country as a whole.
The paper presents the main measures to improve the efficiency of the PJSC
"Promsvyazbank".
Key words: banking, consumer credit, credit, credit card.
Вступление.
Потребительский кредит – это продажа торговым предприятиям
потребительский товар с отсрочкой платежа или предоставление банком ссуды
на приобретение потребительского товара, и на оплату любого вида расходов
личного характера [2, с. 10].
Анализ потребительского кредитования банка предоставит возможность
yвидеть ряд слабых мест. В качестве мер по улучшению эффективности
деятельности ПАО «Промсвязьбанк» можно прeдлoжить pяд представленных
ниже процедур (Рисунок).
1. Мероприятие по совершенствованию организационной структуры
управления. Чтобы отойти от дублирования функций и двойного подчинения
предлагается ввести в штат отдела эквайринговых сетей менеджера по
улучшению эквайринговой сети. Это приведет к более слаженной работе
сотрудников отдела, и тем самым ускорит работу заполнения и подписания
договоров с клиентами.
Эквайринг – это оплата товара пластиковыми картами. Эквайринговая сеть
– это сеть терминалов обычно банка (процессингового центра) в магазинах и
торгово-сервисных предприятиях, где возможны расчеты картами.
Менеджер по развитию – это специалист, занимающийся стратегическим и
экономическим
планированием
развития
компаний,
маркетинговым
исследованием рынка, разработкой и внедрением в бизнес-план.
Перечень функциональных обязанностей менеджера по развитию не
ограничен: он должен иметь качества аналитика, стратега, маркетолога,
экономиста, грамотного руководителя, а также навыки общения с клиентами и
опыт продаж [4, с. 56].
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Рис. План процедур по улучшению эффективной деятельности ПАО
«Промсвязьбанк»
Должностные обязанности менеджеров по развитию эквайринговой сети:
а). работа в области активно улучшенных направлений;
б). ведение переговоров с предприятиями торговли и сервиса, а также
заключение договоров эквайринга;
в). рост и поддерживание маркетинговой программы Банка по пластиковым
картам AmEx, Visa, MC;
г). подготовка и осмотр документов от Предприятий для заключения
договоров эквайринга;
д). осуществление организационного мероприятия по обеспечению
подключения предприятий к эквайрингу;
е). обучение сотрудников торговых и сервисных организаций правилам и
технологиям приема в оплату пластиковых карт;
ж). проверка наличия и своевременное обеспечение расходными
материалами, полиграфией и рекламной продукции компанийпартнеров.
2. Процедура по улучшению материально-технического оснащения.
Скорость работы сотрудников воздействует на качество сервиса, а она в
большей части зависит от технического состояния компьютерного обеспечения.
3. Повышение квалификации персонала. Процедура по улучшению
навыков у персонала. Уровень навыков у персонала играет важную роль в
усовершенствовании деятельности самого предприятия [6, с. 75].
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От профессиональных навыков персонала, его заинтересованности в
результатах своего труда, зависит качество обслуживания, и тем самым
удовлетворение желаний клиента. А довольный клиент, гарантия большого
успеха [5, с.112].
4. Для улучшения навыков сотрудника отдела развития эквайринговых
сетей, рекомендуется организация специализированных семинаров и тренингов
[1, с. 27].
5. Улучшенный продукт: Тур в кредит для молодежи. Банк предоставляет
туристический кредит по плану аналогичного выдаче обычного
потребительского кредита, осуществляет очень гибкую систему размеров
кредита: от 60 000 рублей до 800 000 рублей. Сроки погашения всех видов
кредитов могут быть рассчитаны от года и больше, поэтому клиент может
спокойно погасить весь кредит небольшими суммами [3].
6. Улучшенный продукт: Ипотека (кредит) для поддержки молодежи.
Процентные ставки по такой программе на данный период составляют в банке
от 10,45% до 18% годовых. Размер первоначального же взноса, который
заемщику придется внести при покупке жилья в кредит, будет составлять от
11,50% и выше.
7. Процедура по совершенствованию системы кредитования. Предлагается
альтернатива для вышеперечисленных методов кредитования – это
использование кредитной карты [7, с. 7].
Клиент может обратиться в банк и оформить себе кредитную карту. Срок
действия этой карты - до нескольких лет. Следовательно, если клиент намерен в
следующий год отправиться в отпуск, ему совсем ненужно будет снова
собирать весь пакет документов. Смысл применения кредитной карты состоит в
том, что зарегистрировав её однажды, туристу можно будет расплачиваться
средствами, находящимися на ней, за любые свои нужды и покупки.
Заключение и выводы.
Поэтому,
стратегическая
цель
коммерческого
банка
ПАО
«Промсвязьбанк» - это достижение устойчивого роста доли рынка на всех
региональных рынках, что может быть достигнуто в случае опережающего
рынка и основных конкурентов, а также стабильного роста масштабов
деятельности коммерческого банка ПАО «Промсвязьбанк» и увеличения его
клиентской базы.
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В статье рассмотрено современное состояние и тенденции развития
благотворительного сектора в России. Приведены оценочные показатели
фактического и потенциального объема рынка благотворительности.
Акцентировано
внимание
на
структурных
особенностях
рынка
благотворительности – нехарактерном для западных стран доминировании
корпоративных пожертвований над средствами частных доноров.
Разработан
комплекс
мероприятий по
активизации
милосердной
деятельности населения. Для каждого из трех предложенных направлений
политики, меры сгруппированы по их отношению к субъекту реализации: для
государства, бизнеса, некоммерческого сектора и домашних хозяйств.
Ключевые слова: благотворительность, милосердие, благотворительный
фонд, доверие, пожертвования, доноры, благотворитель, благополучатель.
The article deals with the current state and development trends of the charitable
sector in Russia. Estimated actual and potential figures of the volume of philanthropy
market are presented. Attention is focused on the structural features of the charity
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market – predominance of the corporate donations over the private donors’ ones that
is indistinctive for the countries in the West. A set of measures to enhance people’s
compassionate activity is worked out. In each of the three proposed policy areas
measures are grouped according to their relation to the subject of implementation:
government, businesses, non-profit sector and households.
Key words: charity, mercy, charity fund, trust, donations, donors, benefactor,
beneficiary.
В настоящее время сектор благотворительности в России постепенно
развивается. По разным оценкам, фактический объем рынка составляет от 30
до 70 млрд. руб. [1], тогда как его потенциал оценивают в размере 1,5 трлн. руб.
[1]. Для сравнения, объемы благотворительных пожертвований, собранных в
Европе и США в 2015 году, достигли 24,4 и 224 млрд. евро соответственно [2].
При этом средства частных доноров составляют 80-90%, и только 10-20% средства корпораций. В России наблюдается противоположная ситуация:
процентное соотношение пожертвований населения и корпораций, по разным
оценкам, равно 10:90 [3, 4]. Наличие значительного нереализованного
потенциала рынка благотворительности в России, с одной стороны, и растущая
потребность в дополнительных источниках финансирования социальной,
образовательной, культурной, медицинской и др. отраслей, актуализируют
исследование предметных областей благотворительности, в частности, поиска
механизмов активизации милосердной деятельности физических лиц.
С целью вовлечения в благотворительные инициативы широких масс
населения на регулярной основе, на наш взгляд, целесообразно систематически
реализовывать меры политики по трем основным направлениям: повышение
прозрачности благотворительных фондов; повышение реальных располагаемых
доходов и уровня жизни населения; популяризация идеи оказания
бескорыстной помощи нуждающимся.
Для повышения прозрачности благотворительных посредников следует
реализовать следующие меры: на государственном уровне: обязать
благотворительные фонды обнародовать информацию не только о расходах, но
и о доходах; законодательно зафиксировать перечень статей доходов и
расходов, которые подлежат обязательному раскрытию; провести техническое
усовершенствование системы электронной отчетности Министерства юстиции
РФ; на уровне некоммерческих организаций: привести информацию о
деятельности фондов в максимально удобный и простой для восприятия вид,
чтобы рядовые граждане понимали цели и задачи фонда, могли самостоятельно
оценивать его эффективность и формировать мнение о том, насколько ему
можно доверять; изучать и внедрять лучшие зарубежные и отечественные
практики раскрытия информации; регулярно сообщать гражданам о случаях
мошенничества в сфере благотворительности, о каналах и способах возможного
обмана.
С целью наращивания финансово-материальной базы благотворительности
домашних хозяйств следует проводить грамотную экономическую, денежнокредитную, бюджетно-налоговую и социальную государственную политику,
направленную на развитие несырьевых отраслей материального производства,
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развитие малого и среднего бизнеса, повышение реальных располагаемых
доходов и уровня жизни населения.
Для популяризации идеи оказания бескорыстной помощи нуждающимся
необходимо: на уровне некоммерческих организаций: разрабатывать и внедрять
прогрессивные, удобные благотворительные продукты в партнерстве с
финансовыми
учреждениями,
производственными
и
торговыми
предприятиями
с
использованием
современных
информационных,
маркетинговых, банковских технологий; церковным, общественным деятелям и
представителям СМИ не только проповедовать (заявлять, писать) о
благотворительности, но и личным примером побуждать частных лиц к
участию в милосердных инициативах; на уровне сектора домашних хозяйств
воспитывать в себе, своих детях, родных и близких милосердное
мировоззрение, традиции оказания бескорыстной помощи страждущим,
заботливое, любящее отношение к ближнему.
Комплексная реализация указанных мер будет способствовать активизации
милосердной деятельности наиболее перспективного сегмента роста рынка
благотворительности России – частных доноров. Однако самым важным звеном
в принятии решения о благотворительном поступке является мотивация. Задача
формирования внутренней движущей силы, может быть, на наш взгляд,
наиболее эффективно решена за счет консолидации усилий государства,
некоммерческого сектора (религиозных учреждений, благотворительных
фондов и организаций), бизнеса и населения по возрождению высокой
культуры милосердия, которая достигла вершины расцвета к моменту
свержения царского режима в начале прошлого века.
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Аннотация. В статье приводится анализ пространственной структуры
загрязнения атмосферы Республики Мордовия стационарными источниками
на основе расчета удельного показателя выбросов загрязняющих веществ.
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Abstract. The article provides an analysis of the spatial structure of the Republic
of Mordovia of air pollution from stationary sources on the basis of the calculation of
the specific indicator of pollutant emissions.
Keywords: atmosphere, pollutant emissions, spatial structure, natural and
socio-production system
Вступление.
В работе мы опирались на теоретические, методологические и
практические наработки, изложенные в работе [1], а также работах
исследователей Мордовского университета [3-5, 7-11, 16-20, 26].
Расчеты были проведены за период с 2001 по 2014 гг. [22, 23].
Обобщающем результатом работы явилась картосхема изменения удельного
показателя выбросов (рис.1)
По рассчитанным значениям удельного показателя были выделены 3
группы районов:
1) К первой группе (высокие удельные показатели выбросов) относятся
районы со значениями более 4 т/км2. К таким районам в период с 2001 по 2014
г. относятся: Торбеевский, Чамзинский районы и г.Саранск.
2) Ко второй группе (средние удельные показатели выбросов) относятся
районы со значениями от 1 до 4 т/км2. В 2001 году - это Ромодановский,
Рузаевский районы. А в 2014 году это только Рузаевский район.
3) К третьей группе (низкие удельные показатели выбросов) относятся
районы со значениями ниже 1 т/км2. Это все остальные районы республики.
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Рисунок 1 – Изменение удельного показателя выбросов загрязняющих
веществ по Республике Мордовия от стационарных источников за 2001 2014 гг. ( + -, раз)
Заключение. Полученные результаты исследования могут быть
использованы для совершенствования эколого-экономической политики в
Мордовии и прежде всего для уточнения задач точечного управления
природно-социально-производственных систем [2, 6, 12-15, 24, 25].
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персоналу, що використовують на підприємстві. Основна увага приділяється
поточній діловій оцінці робітника на відповідність займаній посаді та
основним методам її проведення в сучасному бізнес-середовищі України. В
роботі зроблено наголос на недоліках сучасної практики оцінки персоналу та
надаються методичні рекомендації щодо розробки нового підходу до процесу
ділової оцінки персоналу. Методичні рекомендації складаються з трьох
послідовних етапів, впровадження яких дасть змогу не лише проводити набір
персоналу більш обґрунтовано, а і скоротити відтік внаслідок невідповідності
найманій посаді. У висновку визначена система показників, що пропонується як
кількісний критерій оцінки якості роботи працівника.
Ключові слова: ділова оцінка персоналу, оцінка відповідності займаній
посаді, кваліфікаційні вимоги, критерії оцінки якості роботи.
Abstract. The paper examines the main types of business personnel evaluation,
using the enterprise. The focus is on the current business assessment worker
compliance position and the basic methods of its implementation in today's business
environment Ukraine. The paper highlighted the shortcomings of the current
practices of personnel evaluation and provided guidelines for the development of a
new approach to business evaluation staff. Guidelines consist of three successive
stages, the implementation of which will help not only spend more informed
recruitment but also to reduce the outflow as a result of non wage job. The opinion
defined a system of indicators proposed as a quantitative criterion for assessing the
quality of the employee.
Keywords: business assessment of staff, assessment of the occupied position,
qualifications, criteria for assessing the quality of work.
Вступ. В системі управління персоналом однією з актуальних задач, що
визиває жваві дискусії з боку практиків та науковців, є оцінка персоналу, яка
завдяки реалізації зворотного зв’язку дозволяє вимірювати рівень відповідності
діяльності робітників вимогам їх посад та робочих місць.
Огляд літератури. Питання якості персоналу розглядались багатьма
авторами, а саме А Кібановим, В. Савченком, А.Колотом, П. Буряком, В.
Лукашевичем та іншими [4,5,6,7,8], але в умовах ринкової економіки воно
потребує подальшого вивчення, оскільки є головним фактором, що визначає
виживання та економічний стан підприємства.
Основний текст. Перш за все необхідно відмітити, що існує два
взаємозв’язаних один з одним різновиди ділової оцінки персоналу. Перший
різновид – це оцінка кандидатів на вакантну посаду або робоче місце під час
відбору персоналу. Другий різновид – це поточна періодична оцінка
співробітників для виміру рівня їх відповідності займаним посадам.
Під час оцінки кандидатів на вакантну посаду або робоче місце основними
критеріями є: рівень освіти та професійної придатності; виробничий досвід та
практичні знання; організаційні якості; стан здоров’я; вік та інші. Дані критерії
оцінки носять загальний характер. Реалізація в практичній діяльності
передбачає їх конкретизацію стосовно посади і вибір методів оцінки, які
дозволяли б швидко та ефективно проводити цю роботу у відповідності до
характеру проблем, що стоять перед підприємством.
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В минулому працівники кадрових служб обмежувались оцінкою якостей
претендентів, що звертались за роботою з власної ініціативи, в теперішній час
перейшли до активного пошуку та вербовки персоналу, про що свідчить
диверсифікація ринку HR-послуг.
Оскільки для кожного виду ділової оцінки персоналу використовується
свій методичний інструментарій, в рамках даної статті буде приділено увагу
тільки поточній періодичній оцінці на відповідність займаній посаді.
Ділова оцінка персоналу – це процес визначення ефективності діяльності
співробітників під час реалізації завдань підприємства, що дає можливість
отримати інформацію для прийняття подальших управлінських рішень. На
більшості підприємств, особливо підприємств, що залишаються в державній
власності, ділова оцінка персоналу ототожнюється з атестацією, однак ці
поняття мають відмінності.
Оцінка персоналу – це поняття більш широке, ніж атестація. Оцінка
персоналу може бути формальною та неформальною, здійснюватись регулярно
та нерегулярно, в залежності від потреб підприємства. Атестація ж є
процедурою формалізованої оцінки діяльності конкретного працівника
стандарту виконання роботи на даному робочому місці і на даній посаді. Слід
відзначити, що формальний характер атестації працівників не відповідає
сучасним вимогам кадрової політики, оскільки не мотивує активності
працівників, оскільки не передбачає самоаналізу працівником своєї діяльності.
Найбільш розповсюдженими сьогодні методиками оцінки персоналу в
бізнес-середовищі є різного роду тести. В України широка практика
використання психологічного тестування для оцінки персоналу прийшла с
Заходу, де безумовним лідером в галузі розробки та використання тестів є
США.
Сьогодні в Україні існує багато консалтингових фірм, що надають послуги
в області психологічного тестування, однак ліцензії на тести, розроблені
західними компаніями, коштують від 100 до 3000 дол. США, а середня ціна за
тестування одного співробітника становить 60 дол. США на годину. Існують
компанії, які встановлюють ціну від 20 до 100 дол. США за тестування однієї
людини [3]. Підсумкова ціна залежить від кількості робітників, що проходять
тестування, їх статусу і глибини необхідної інформації. Таким чином,
проведення оцінки персоналу з використанням послуг консалтингових
компаній стає витратним заходом, а тому не для всіх підприємств прийнятним.
Крім психологічного тестування на деяких підприємствах існує практика
оцінки персоналу методом експертного опитування. Основне правило цієї
методики запозичене із технології групової оцінки особистості: експерти
повинні бути представлені трьома посадовими рівнями – керівником людини,
що оцінюється, особами такого ж посадового рівня та підлеглими. Для кожного
з цих рівней характерний своєрідний погляд на людину, що оцінюється. Крім
експертів в процедурі оцінки приймає участь робітник, який безпосередньо
оцінюється, який доводить своє бачення ситуації. Однак, використовуючи в
якості основного інструменту оцінки персоналу метод експертного опитування,
слід мати на увазі, що крім відмінностей, пов’язаних з особистим поглядом
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експертів, а також з взаємовідносинами в колективі, що склалися, неминучі
розбіжності в оцінках, які викликані посадовим станом експертів. Експертна
оцінка персоналу також ускладнена, коли співробітники слабо взаємодіють під
час роботи. Таким чином, цей метод також не дає об’єктивної картини ситуації.
Розглянув в загальному вигляді питання оцінки персоналу, можна зробити
попередній висновок:
1. оцінка персоналу займає одне з провідних місць в системі кадрового
планування, оскільки є остаточною формою контролю якості персоналу;
2. на підприємствах державної форми власності, в тому складі в морських
торговельних портах, не проводиться комплексна оцінка персоналу, а
використовується одна з методик, перерахованих вище;
3. використання якоїсь конкретної методики обумовлене традиціями
підприємства, а не об’єктивною необхідністю;
4. кожна з методик, що використовується для оцінки персоналу, має
похибки, внаслідок чого позбавляє підсумкову оцінку об’єктивності;
5. перераховані методики не передбачають формування критерію
відповідності працівника конкретній посаді, а спираються на узагальнені
результати попередніх результатів оцінки, не враховуючи мінливі умови
зовнішнього середовища.
На підставі викладених висновків пропонується впровадження підходу до
оцінки персоналу, який може бути представлений у вигляді трьох пов’язаних
етапів.
На першому етапі передбачається формування конкретних кваліфікаційних
вимог до співробітника, на підставі яких повинен здійснюватись первинний
набір персоналу. Кваліфікаційні вимоги мають бути як можна більше
деталізованими, не обмежуючись лише наявністю профільного диплому чи
стажем роботи. Впровадження такого підходу дасть можливість зробити процес
кадрового набору більш обґрунтованим і буде запобігати процесу відсіву
персоналу на етапі наступної оцінки.
Другий етап передбачає обов’язкове формулювання основних функцій
працівника, що виражені кількісно, з визначенням специфічних засобів
виконання. Основні функції мають бути представлені в посадових інструкціях,
які на підприємствах мають бути для кожної штатної одиниці. Вважається за
доцільне розробка посадових інструкцій кадровою службою сумісно з
керівником підрозділу.
На третьому етапі повинна бути здійснена оцінка якості виконання
професійних обов’язків Цей етап є найбільш складним, оскільки вимагає
запобігання кадрових помилок. Саме цьому кожний виробничий підрозділ
повинен розробити власні критерії оцінки якості роботи працівника та довести
їх до відома останнього заздалегідь. Розробка критеріїв повинна здійснюватись
керівництвом підрозділу, виходячи з очікуваних результатів роботи.
Закінчення і висновки. Таким чином для удосконалення процесу оцінки
персоналу на підприємствах державної форми власності, зокрема в морських
портах, пропонується критерії оцінки якості роботи працівника виражати
кількісно через систему наступних показників:
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• абсолютні показники дадуть уявлення про загальний обсяг виконаної
роботи;
• відносні показники дозволять зробити необхідні порівняння, дадуть
уявлення про частку фактора, що нас цікавить, в загальному обсязі роботи;
• диференційні показники дадуть уявлення про прирощення фактору, що
нас цікавить, відносно його попереднього значення.
Кількісне вираження критеріїв якості роботи працівника дозволить не
лише оптимізувати весь процес оцінки персоналу, завдяки економії часу та
спрощеній процедурі, але й підвищить рівень кадрового планування на
підприємстві взагалі.
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Аннотация. Проведение геомаркетингового анализа необходимо для
обоснования расположения объектов дилерской системы технического сервиса
и позволяет оптимизировать производственную инфраструктуру сервисных
предприятий региона.
Предлагается методология определения месторасположения дилерского
предприятия при условии полной загрузки рабочих мест по техническому
обслуживанию и наибольшего количества обслуживаемой техники.
Геомеркетинговый подход в планировании и организации технического
сервиса машин обеспечивает высокую степень территориального охвата и
конкурентноспособность дилерских предприятий в регионе.
Ключевые слова: геомаркетинг, организация, инфраструктура, сервис,
машины, регион.
Annotation. Implementation of geomarketing analysis is necessary to justify the
location of objects of technical service dealership system and to optimize the
production infrastructure service companies in the region.
Proposed methodology for determining the location of a dealer Company
provided a full load of jobs in maintenance and the greatest number of serviced
equipment.
Geomerketingovy approach in the planning and organization of technical
service of machines provides a high degree of territorial coverage and
competitiveness of dealerships in the region.
Key words: geomarketing, organization, infrastructure, service, machine area.
Геомаркетинг является новым направлением маркетингового исследования
для планирования деятельности в различных областях услуг, управлении
пространственно-распределенных объектов инфраструктуры
территории.
Проведение маркетингового анализа как формы маркетинговых исследований
необходимо для обоснования концепции расположения объектов дилерской
системы технического сервиса и позволяет оптимизировать производственную
инфраструктуру сервисных предприятий в регионе.
Организация ремонтно-обслуживающей базы технического сервиса
предполагает установление рационального состава предприятий различных
типов и назначений; определение технически необходимой и экономически
целесообразной производственной мощности предприятий; обоснование
оптимальных размеров предприятий и зон технического обслуживания;
обоснование оптимальной технологии и организации производства; создание
системы взаимовыгодных отношений между предприятиями технического
сервиса и потребителями их услуг.
Концепция развития технического сервиса в агропромышленном
комплексе предусматривает развитие региональных ремонтно-обслуживающих
производств, а именно технических центров сервиса и дилеров. Дилерские
предприятия (ДП) не только занимаются реализацией продукции заводовизготовителей,
но
и
обеспечивают
предпродажное,
гарантийное,
послегарантийное и другие виды обслуживания реализованной техники. Такая
форма организации работ по техническому обеспечению и обслуживанию
сельских товаропроизводителей предполагает клиенто-ориентированный
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подход, потому как успешное развитие предпринимательской деятельности
дилера в конкретном регионе зависит от числа потребителей услуг.
Дилерское предприятие (ДП) представляет собой сложную структуру,
состоящую из упорядоченной совокупности различных, взаимосвязанных и
взаимодействующих элементов. Это дает возможность рассматривать ДП как
систему, состоящую из трех основных блоков (подсистем): обслуживания,
реализации и снабжения. Тогда само предприятие является единой структурой,
расположенной по территории обслуживания (региону, краю, району), а не
сконцентрированной в одном месте. Предпосылки к такой трактовке исходят из
самого определения ДП и функций.
Возникают ситуации, когда официальному дилеру для удовлетворения
потребностей своих клиентов требуется располагать сетью пунктов
технического обслуживания (ПТО). Исследования подтверждают, что
организация сети обслуживающих предприятий должна быть такой, чтобы
время простоя машин на обслуживание было минимальным с целью
уменьшения затрат хозяйств, связанных с потерями продукции. Поэтому
организация ДП или участка в конкретном регионе (районе) требует
выполнения ряда условий во избежание проблем с обеспечением потребителей
услуг технического сервиса качественным обслуживанием. Вероятность
возникновения такого рода проблем (например, несвоевременность выполнения
заявки на ТО в гарантийный период) должна быть сведена к минимуму,
особенно для напряженных периодов использования сельскохозяйственной
техники (посевные и уборочные работы).
Значительное влияние на стоимость работ оказывают расстояние от ПТО
до объекта обслуживания и объемы выполняемых работ, накладывая некоторые
ограничения на размер зоны деятельности ДП. При значительной удаленности
объектов обслуживания от ДП возрастают транспортные издержки,
увеличивается время ожидания обслуживания. Это отражается на стоимости
выполняемых работ и потерях продукции из-за простоя машин.
Поэтому место расположения ДП должно удовлетворять условию
наиболее полной загрузки рабочих мощностей предприятия путем
обслуживания наибольшего числа машин региона. Методика поиска
оптимального месторасположения ремонтных мастерских, технических
обменных пунктов включает следующие этапы.
Первоначально формируется база данных, в которой для каждого
хозяйства (в конкретном районе) отмечается марочный и количественный
состав машин, подлежащих обслуживанию. Затем для базы рассчитываются
коэффициенты обеспеченности технологическим оборудованием Ко,
потребности в машинах Kп. Последний определяется исходя из фактического и
требуемого числа машин конкретного класса в каждом хозяйстве. Учитывается
также платежеспособный спрос на технику, предполагаемую к реализации.
Расчет коэффициента обеспеченности производится по пятибалльной шкале,
исходя из фактически имеющегося в наличии технологического оборудования
и требуемого номенклатурой оказываемых услуг.
Выбранный для исследования административный район помещают в
Научный взгляд в будущее

43

Том 6. Выпуск 4

Экономика

прямоугольную систему координат (х, у) с обозначением мест расположения
хозяйств на карте: 1, 2, 3,...,n. Спроектировав точки-пункты (Q1 Q2,...,Qn) на оси
координат, находят их значения х1, х2,..., хn и у1, у2,..., уn. Затем определяют
координаты искомой точки (ДП), к которой тяготеют объекты обслуживания с
учетом минимальных затрат на транспортировку ремонтного фонда. Такая
интерпретация приемлема лишь при условии, если искомая точка совпадает с
местом размещения базы хозяйства или ремонтного предприятия. На практике
вероятность такого совпадения очень мала в силу различной плотности
мастерских хозяйств по территории района. Поэтому в современной трактовке
нужно принять эту точку за опорную в поиске оптимального решения. Таким
образом, координаты искомой точки в большей степени определяют исходную
точку начала решения задачи. Цель решения задачи - оптимизация места
расположения ДП.
Расчеты проведены для 12 опорных пунктов (мест дислокации фермерских
хозяйств) Шпаковского района Ставропольского края. По данным отдела
статистики, в эксплуатации данных хозяйств находятся 265 ед. тракторов марки
МТЗ-80. Количественное распределение машин по хозяйствам известно.
Требуется определить хозяйство с наилучшей ремонтно-технической базой для
организации ПТО дилера при условии, что 100% работ по ТО-1 и ТО-2
выполняется с использованием передвижных средств.
Допустимое время отвлечения на ТО в напряженный период работы
составляет 6 ч при средней продолжительности рабочего дня 14 ч. Время,
потраченное на путь к ПТО ДП и обратно, можно определить из выражения:
t п = 6 - tто + tож,
где tто — время технического обслуживания машины, ч;
tож — время ожидания в очереди на обслуживание, ч.
Время, затраченное на весь путь, должно удовлетворять условию:
t п + tто + tож < 6,
Допустимое расстояние переезда в соответствии с установленными
временными рамками (радиус зоны обслуживания) для укрупненных расчетов
можно определить по формуле:
Rопт =

где Vcp =

Vcp ⋅ t п
2

,

2⋅S
, — скорость движения машины к ПТО своим ходом;
tn

S - путь, пройденный машиной от места работы к месту обслуживания, км.
Зона ТО-3 для указанной марки с учетом времени отвлечения и средней
скорости движения 18 км/ч составила в радиусе 37 км. Нами разработана
методика определения среднего допустимого расстояния переезда
передвижных авторемонтных мастерских (ПАРМ). Для различных марок
объектов обслуживания, приходящихся на площадь со средним расстоянием
переезда, программу работ по обслуживанию сельскохозяйственной техники
Ставропольского края будут характеризовать данные, приведенные в таблице.
Анализ показал, что с увеличением плотности объектов и одновременным
увеличением числа поступающих заявок повышается среднее расстояние
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переездов ПАРМ.

Таблица
Среднее расстояние переездов при обслуживании различных марок машин
Показатели
МТЗ-80
ДТ-75М
«Дон-1500»
2
Ny, ед/км
0,812
0,329
0,987
Rc, км
59,72
14,03
9,48
Программа ТО, ед.
5792,12
64,73
88,71

Максимальное значение предварительного критерия оптимальности равно
1, а обеспеченность технологическим оборудованием варьирует в пределах Кс
=0,18-0,54.
На основании методики размещения и поиска оптимальной программы
ремонтно-обслуживающего предприятия (станций технического обслуживания,
технических центров сервиса), а также учитывая специфику работы дилерского
предприятия предполагается, что качество услуг существенно определяется
плотностью размещения по их региону, которую можно оценить специальным
коэффициентом КП.
Таким образом, геомаркетинговый подход в планировании и организации
сервиса сельскохозяйственной техники обеспечивает высокую степень
территориального охвата и конкурентоспособность дилерских предприятий в
наиболее выгодных зонах обслуживания с точки зрения эффективности ведения
бизнеса на рынке технических услуг в аграрной сфере.
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Анотація. В роботі розглядається проблема закупівель за державні
кошти за допомогою електронної системи закупівель ProZorro (Прозоро).
Ключові слова: державні закупівлі, державні кошти, кошти місцевих
бюджетів, електроні закупівлі, електронна система закупівель ProZorro
(Прозоро).
Abstract. This paper considers the problem of tender through e-procurement
system ProZorro (Transparent).
Key words: public procurement, state funds, local budgets, e-procurement, eprocurement system ProZorro (Transparent).
Вступ.
Навесні 2015 року на одному з засідань Національної ради реформ в
Україні було прийнято рішення про необхідність підключення всіх міністерств
та інших органів виконавчої влади до системи «ProZorro» для здійснення
допорогових закупівель.
Електрона система державних закупівель створена з метою забезпечення
прозорості процесу державних закупівель, підвищення довіри бізнесу та
боротьбі з корупцією Бюджетні кошти в Україні є достатньому на фінансовому
ринку, тому створення реальної конкуренції в цьому сегменті є нагальною
потребою української економіки. Електронна система спрощує доступ малого і
середнього бізнесу до державних торгів, дозволяє економніше витрачати
бюджетні кошти та забезпечує громадський контроль за процесом торгів.
Кожен журналіст, громадський активіст, пересічний громадянин зможе
побачити, хто виграв тендер, якими були інші пропозиції та чи було укладено
контракт з компанією, яка запропонувала найвигідніші умови. Запуск системи
ProZorro став результатом роботи групи громадських активістів, ІТкомпаній та комерційних
електронних
торговельних
майданчиків за
підтримки державних органів [2].
Основний текст. Система «ProZorro» загалом складається з єдиної бази
даних, яка використовує відкритий код NOSQL, та єдиної централізованої
системи електронних аукціонів, доступ до якої здійснюється через шість
окремих комерційних майданчиків, які отримують дохід за рахунок зборів, які
сплачують суб’єкти господарювання-учасники аукціонів.
Електронні державні закупівлі передбачають використання електронних
засобів на кожному етапі закупівельного процесу — від визначення вимог,
подання пропозицій до здійснення платежів та потенційного управління
контрактами. Фактично це передбачає використання Інтернету та
інтерактивних веб-додатків [3].
Електронні закупівлі передбачають чотири етапи. Кожному наступному
етапу передуватиме широке ознайомлення більшості замовників зі здобутками
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попереднього етапу з метою поступового нарощування потенціалу державного
та приватного секторів.
Закупівля відбувається наступним чином:
1. На першому етапі замовники (бібліотека) , на підставі плану закупівель
та додатку до нього, затвердженого тендерним комітетом бібліотеки подає на
електронний майданчик в Інтернеті об’яву про те що хоче закупити або які
послуги потрібно отримати. Після розміщення об’яви кілька днів триває період
уточнень.
2. На другому етапі проводяться електроні аукціони де учасники зніжують
ціни. Замовник не має змоги впливати на ці процеси.
3. На третьому етапі замовник визначає переможця торгів. Основним
критерієм при визначенні переможця є ціна. Учасники торгів можуть
оскаржувати торги в АМКУ.
4. Завершальним четвертим етапом торгів є укладання договору з
переможцем, поставки товарів, виконання робіт і послуг та оплата [4].
Результатом впровадження системи «Прозоро» є — мінімізація впливу
людського фактору на результати закупівель, адже відбір кращої пропозиції
відбувається автоматично. Також це зниження вартості товарів та послуг,
оптимізація видатків з бюджету, збільшення оперативності та прозорості
процедури, розширення ринку потенційних покупців, залучення максимальної
кількості нових постачальників. Робота в системі вимагає фахівців, що постійно
підвищують власний рівень навиків та знань.
Держава – головний покупець товарів, робіт і послуг на ринку України. З
метою проведення реформування закупівель за державні кошти в грудні 2015
року Верховна Рада України прийняла закон «О публічних закупках». Закон
дозволяє створювати в сфері тендерів відкриту конкуренцію, підвищити
прозорість торгів, запобігає корупції в держзакупівлях, і головне економить
бюджетні кошти.
Основна ідея, що закладено в систему Прозоро( ProZorro) при ії створенні
– «Всі бачать все». Оприлюднену на торгах інформацію, мають можливість,
бачити і аналізувати не тільки учасники торгів, а і журналісти, громадські
активісти і решта Інтернет – користувачів.
Головні переваги системи Прозоро(ProZorro) для потенційних учасників
торгів:
- відмова від корупційних схем і рівні умови для всіх потенційних
постачальників. На Прозоро (ProZorro) всі можуть бачити учасників торгів,
цінові пропозиції та ціну переможця. Кожен може перевірити кваліфікацію
переможця і оскаржити результати торгів;
- простий доступ до держзакупівель для кожного підприємця. Надання
тендерної документації можливо після онлайн – аукціона. Як що потенційний
переможець не може підтвердити власну кваліфікацію, замовник перевіряє
наступну вигідну цінову пропозицію;
- обов’язковий аукціон, шо відбувається в три раунди. Учасники аукціону
мають можливість прийняти участь в аукціоні і знизити власну ціну для
перемоги.
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При час закупівель товарів, робіт і послуг бюджетні установи, що
фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, повинні
дотримуватися законодавства України щодо принципів здійснення публічних
закупівель . При здійснення закупівель можуть використовувати електронну
систему закупівель з метою відбору постачальника товару, надавача послуги та
виконавця робіт для укладання договору [1].
Комунальний заклад культури «Дніпропетровська обласна універсальна
наукова бібліотека імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія ” як
бюджетна установа, що фінансується з місцевого (обласного) бюджету в
вересні 2015 року прийняла рішення про участь у пілотному проекті, щодо
впровадження процедури електронних закупівель товарів. Таким чином
бібліотека зареєструвалася та стала учасником торгів Прозоро (ProZorro). З
січня 2016 року через систему закупівель Прозоро (ProZorro) додатково
проводяться і закупівля послуг і робіт.
За чотири місяці 2015 року бібліотека провела 10 закупок товарів через
систему Прозоро ( ProZorro). Заявлена сума оголошених торгів складала 90845
грн., за результатами проведених торгів сума за укладеними договорами 82422
грн. Економія від проведення закупівель товарів в 2015 році склала 8423 грн.
або 10% від заявленої суми закупівлі.
За дев’ять місяців 2016 року кількість торгів на придбання товарів і послуг,
що були оголошені і відбулися, склала 48 закупівель. Заявлена сума на
закупівлю товарів робіт і послуг передбачалася в сумі 774003 грн. В результаті
проведених торгів було укладено договори на придбання товарів і послуг на
суму 560474 грн. Економія від проведення торгів в системі Прозоро ( ProZorro)
за дев’ять місяців 2016 року склала 174814 грн. або 23% від заявленої суми на
торги.
Висновки. Одним з джерел поповнення бюджету бібліотеки в 2016
році стало впровадження в дію держзакупівель за допомогою електронної
системи закупівель Прозоро (ProZorro). Зекономлені кошти залишають в
бібліотеці і використовуються на інші потреби. Таким чином потрібно
продовжувати проведення закупівлі товарів, робіт і послуг для КЗК «ДОУНБ»
в системі Прозоро (ProZorro).
На мій погляд існує три переваги системи закупівель Прозоро (ProZorro).
Перша – чім більше учасників торгів, тим менша ціна, тому що є конкуренція.
Друга – переконати бізнес, що держава надійний партнер. Третя – реформи
починаються з кожного з нас. Державу потрібно реформувати всім разом.
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Аннотация. Грамотная постановка документооборота на предприятии
выступает одной из основных составляющих эффективного управления
гостиничной индустрией. Система внутреннего документооборота является
неотъемлемой частью финансового и управленческого учета, но ее нельзя
рассматривать в отрыве от специфики бизнес-процессов гостиниц. В связи с
чем, в данной статье рассмотрены практические аспекты организации
документооборота, принципы его построения, специфика оформления,
движения и хранения документов в сфере гостиничного бизнеса.
Ключевые слова: документооборот, первичные документы, график
документооборота, учетная политика, бухгалтерский учет, гостиничный
бизнес.
Abstract. Competent posing of document interchange in companies is one of the
main components for effective management in the hotel business. The system of
interior document interchange is an essential part of financial and managerial
accounting, but it can not be seen in isolation from the business process specific
hotels. In this connection, this article examines the practical aspects of workflow,
principles of construction, the specific registration, movement and storage of
documents in the hospitality industry.
Key words: document interchange, primary accounting documents, the schedule
of document interchange, accounting policy, accounting, hotel business.
Основной текст
Специфика ведения бухгалтерского учета в любой организации
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предполагает необходимость формирования и обработки внушительного
количества самых разнообразных документов. Сами же документы как
носители информации выступают объектом и результатом труда в бухгалтерии.
В процессе работы сотрудники бухгалтерии имеют дело с различными видами
документов: нормативно-правовыми, расчетно-денежными, организационнораспорядительными, информационно-справочными и первичными учетными
документами, отражающими факты хозяйственной жизни организации.
Согласно Положению о документах и документообороте в бухгалтерском
учете от 29 июля 1983 г. №105 под документооборотом понимается движение
первичных документов (создание или получение от других предприятий,
учреждений, принятие к учету, обработка, передача в архив).
До принятия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря
2011 г. №402-ФЗ предприятиями гостиничного хозяйства в обязательном
порядке использовалось более десяти бланков типовых унифицированных
форм первичных учетных документов, из которых часть заполнялась на основе
расчетов с населением за оказанные услуги, например, счет, кассовый отчет,
расчеты по оплате за бронирование и проживание по безналичному расчету,
квитанция о возврате денег, автостоянка, акт о порче имущества гостиницы,
квитанция на предоставление дополнительных платных услуг. Остальная часть
бланков использовалась для учета прочих фактов хозяйственной жизни. Среди
них анкета, журнал регистрации иностранных граждан, карта гостя, заявка на
бронирование мест, квитанция на прием вещей в камеру хранения.
В настоящее время в гостиничной индустрии специальные формы
первичных отраслевых документов Росстатом не разработаны. Более того,
информационное письмо Министерства финансов РФ от 22.08.08 г. поясняет,
что организации либо индивидуальные предприниматели, занимающиеся
предоставлением услуг населению, имеют право использовать самостоятельно
разработать формы строгой отчетности, в которых должны быть указаны
обязательные реквизиты, установленные положением.
Бланки строгой отчетности должны быть выпущены в печатном виде.
Серия бланков присваивается гостиницей самостоятельно в момент сдачи
заказа в печать. Номер конкретной формы бланка в пределах допустимой серии
ставит типография. Так как на каждом бланке присутствует типографский
номер, то непригодные для учета бланки должны быть перечеркнуты и
сохранены.
Одним из первых документов, который может быть заполнен
сотрудниками сразу по прибытии гостей, служит анкета или профиль клиента.
Данный формуляр определяет основную информацию о постояльце на
основании документа, удостоверяющего личность. Тем не менее, многие
современные фирмы зачастую отказываются от такого рода документа в пользу
электронной справки о посетителе, что позволяет поддерживать клиентскую
базу в удобном для работников формате, а также дает возможность легко
вносить различные корректировки, экономя время на перепечатывании,
переоформлении документа.
Совсем недавно специалисты гостиничной индустрии даже не могли себе
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представить, что предусмотренный законодательством рутинный процесс
постановки и снятия с миграционного учета иностранных гостей окажется
достаточно легким и быстрым. Ранее регистрация иностранных граждан в
гостиницах предполагала целый ряд мероприятий по заполнению требующихся
бумажных формуляров (журнал регистрации иностранных граждан формы), а
также отправку их в территориальные подразделения УФМС, то в настоящее
время информацию о прибытии и отъезде иностранных гостей представляется
возможным отправлять в государственный орган в электронном виде в режиме
реального времени. Для передачи данных в УФМС предприятия гостиничного
хозяйства используют специальные современные программы.
Нынешние гостиницы применяют, как правило, два основных типа
расчетов с гостями за проживание — наличный и безналичный расчет.
Наличные денежные средства поступают в основном от частных лиц. Если же
отель предоставляет спектр услуг юридическому лицу, то последний ведет
расчет за предоставленные услуги путем перевода денежных средств на
расчетный счет гостиницы. Для оплаты по безналичному расчету могут также
использоваться дорожные и именные чеки.
Нужно отметить, что в последние годы в России обрел популярность такой
вид расчета, как расчет пластиковой картой, однако для таких целей гостиница
должна иметь соответствующее оборудование — электронный терминал.
Если отель не использует контрольно-кассовую технику, то в таком случае,
предприятие должно составлять бланк строгой отчетности, форму которого ему
необходимо разработать самостоятельно. Данный документ может носить
любое название (квитанция, гостиничный чек, счет, ваучер и т. п.).
Кассовый отчет отеля дает возможность контролировать точность и
своевременность выставления счетов за проживание, данные которых должны
согласовываться с итогом кассового отчета. Также в кассовом отчете
необходимо представлять информацию, которая так или иначе касается и
других расчетов с постояльцами, например, расчет с клиентом за порчу
имущества гостиницы или возврат денежных средств.
Форма на возврат денежных средств может быть составлена в случае
выдачи материальных средств проживающему, который принял решение
досрочно выехать из гостиницы. В дополнение к регистрации, в случае
возврата необходимо сравнить подписи гостя в анкете и квитанции, а в
выписанных счетах за проживание проставить отметку о произведенном
возврате.
В гостиницах также имеет место быть составление акта о порче
имущества, на основании которого к посетителю предъявляется требование по
возмещению нанесенного ущерба. В нем указываются все фактические
обстоятельства, раскрывающие существенность полученного ущерба, а также
его выражение в стоимостной оценке. Составленный акт, оформленный в
нескольких экземплярах, подписывается гостем заведения и работниками
гостиницы.
Каждая гостиница вправе разработать свою квитанцию на предоставление
дополнительных оплачиваемых услуг при наличном расчете за такие услуги,
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как организация питания в номере, заказ билетов в аэропорт, оплата услуг
переводчика, заказ такси. Однако, как показала практика, данная форма в
гостиницах используется крайне редко, поскольку владельцы гостиничного
хозяйства предпочитают не усложнять документооборот, а включать
предоставление большинства дополнительных услуг своего заведения в
итоговый счет за проживание, который предусматривает различные
сопутствующие гостиничным виды услуг.
Принимая во внимание все вышесказанное, фирма вправе сама разработать
собственные формы первичных документов с учетом специфики своей
деятельности.
Важно также учесть тот факт, что на каждом современном предприятии
гостиничного бизнеса необходимо наличие такой уникальной системы, как
бронирование, поскольку именно с этого процесса начинается обслуживание
гостей. Под бронированием понимается предварительное резервирование
номеров и мест в отеле. В соответствии с правилами предоставления
гостиничных услуг в Российской Федерации, предприятие имеет право
заключить договор на бронирование мест в гостинице посредством составления
соответствующего документа, подписанного двумя сторонами, а также путем
оформления заявки на бронирование при помощи почтовой, телефонной и иной
связи, дающей достоверное представление о том, что заявка исходит от
потенциального заказчика.
Следующим элементом документооборота после первичных документов
выступают учетные регистры. Список данных регистров предприятие выбирает
самостоятельно и указывает в своей учетной политике, которая является
контрольным
документом
при
исполнении
норм
бухгалтерского
законодательства. В основном, используемая в организации технология
обработки учетной информации генерирует в первую очередь показатели для
составления отчетности. В то же время система регистров может
использоваться в качестве основы для организации налогового и
управленческого учета предприятия.
В соответствии с Положением о документах и документообороте в
бухгалтерском учете от 29 июля 1983 г. №105 работу по составлению графика
документооборота организует главный бухгалтер. График документооборота
устанавливается приказом руководителя организации. Он может быть
представлен в виде схемы или перечня работ по созданию, улучшению и
контролю документов, проделываемых каждым структурным подразделением
предприятия, а также всеми исполнителями с указанием их взаимосвязи и
сроков выполнения этих работ.
Однако не стоит забывать и о конфиденциальности информации, которая
имеет место в отдельных документах, следовательно, необходимо принять
меры по ограничению доступа к ней и защите от несанкционированного
использования. Предприятиям гостиничного бизнеса нужно обратить внимание
не только на график документооборота, но и на контроль за его
осуществлением, а также за правильным составлением первичных документов,
учетных регистров и финансовой отчетности.
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Заключительный этап работы с документами — подготовка дел к
длительному хранению. В соответствии с установленными правилами
документы должны храниться в бухгалтерии в течение установленных сроков.
После чего дела передаются в архив организации, либо уничтожаются в
установленном порядке или передаются в государственный архив.
Следует отметить, что рынок гостиничного бизнеса высокотехнологичен, и
сегодня трудно представить себе компанию, которая не использует в своей
деятельности какого-либо программного комплекса.
Рано или поздно, успешно развивающиеся организации встречают на
своем пути проблему, связанную с обработкой большого объема учетной
документации. Одним из возможных путей решения данной проблемы
признается внедрение системы электронного документооборота. В
гражданском обороте посредством современных технологий и сети Интернет
возможности обмена информацией в электронной цифровой форме повышают
продуктивность работы как сотрудников гостиничного бизнеса, так и
предприятия в целом.
Преимущества электронного документооборота очевидны. С его
реализацией сотрудникам организации не придется тратить время на поиск
нужных документов: в электронной базе данных найти их будет намного проще
и быстрее, поскольку информационно-поисковые возможности практически не
ограничены. При этом каждый сотрудник при желании руководителя сможет
иметь доступ ко всем необходимым электронным документам.
Благодаря электронному документообороту, меньше времени займет
процесс согласования, утверждения и регистрации документов, а также
передача их между подразделениями, подготовка отчетов о движении
документов.
И наконец, с введением электронного документооборота на предприятии
гостиничного хозяйствования важно внести корректировки в учетную
политику, разработать внутренние положения, должностные инструкции.
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Антонація. Розглянуто особливості формування Положення про облікову
політику підприємства енергетичної галузі, що переходить на Міжнародні
стандарти фінансової звітності (МСФЗ), на прикладі ПАТ «Центренерго».
Досліджено порядок відображення змін у бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності, що нададуть можливість здійснювати найбільш
ефективне управління підприємством. Надано пропозиції щодо вдосконалення
досліджуваної облікової політики ПАТ.
Ключові слова: облікова політика, положення про облікову політику,
обліково-аналітична інформація, МСФЗ, МСБО, види діяльності за КВЕД.
Abstract. The features of formation of the Regulations on the accounting policies
of the energy sector, which goes on Mfzhnarodni Financial Reporting Standards
(IFRS), the example of PJSC "Centrenergo." Studied the order of the changes in the
accounting and financial reporting, which will enable to carry out the most efficient
management. The proposals for improving the study of accounting policies PJT.
Key words: accounting policies, the provision of accounting policies,
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accounting and analytical information, IFRS, LAS, activities for NACE.
Вступ. Для роботи будь-якого підприємства однією з основних умов є
лаконічно складена облікова політка даного суб’єкта господарювання, яка б
відповідала усім регулятивам, виду діяльності підприємства і в свою чергу
забезпечувала користувачів достовірною і правдивою обліково-аналітичною
інформацією, а це, як правило, власники, інвестори, державні органи тощо.
Ступінь розробки питань дослідження у літературі. Методикою
формування облікової політики на підприємствах, напрямів і проблем її
впровадження та удосконалення, приділяють увагу такі автори, як Р. Алборов,
В. Базилевич, Т. Барановська, М. Білуха, Ф. Бутинець, Г. Голубнича, П.
Житній, М. Кужельний, А. Пилипенко, М. Пушкар, В.Швець – та інші.
Безумовно більшість праць приділяється вирішенню проблем формування
облікової політики великих підприємств, проте у цьому питанні ще є ряд
невирішених проблем. Особливо загострюються такі проблеми у період
впровадження МСФЗ. Досліджуючи досвід впровадження міжнародних
стандартів, Голубнича Г.П. відмічає позитивні сторони цьго процесу,
підкреслюючи, що нова звітність за МСФЗ має багато переваг. [5, с.99] Але
практика свідчить про значні протиріччя в процессі впровадження МСФЗ,
окремі з них і розглядаються у роботі.
Метою даного дослідження є вивчення облікової політики підприємства
енергетичної галузі та з’ясування того, чи є в ній недосконалі моменти і
запропонувати напрями їх усунення. Предметом дослідження є методика і
організація розробки облікової політики великого підприємства в умовах
впровадження МСФЗ та особливості надання обліково-аналітичної інформації в
нових умовах. Об’єктом даного дослідження є процес формування облікової
політики ПАТ «Центренерго». ПАТ є одним з найбільших державних
конкурентних компаній в енергетичній галузі. Товариство було створено 23
липня 1998 року, шляхом корпоратизації1. Сумарна встановлена потужність
виробничих активів - 7665 МВт, що дорівнює близько 14% від загальної
потужності електростанцій України.
Викладення матеріалу. Відповідно до Закону облікова політика - це
сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються
підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання і подання
фінансової звітності. [1] В економічній літературі наводяться також і інші
визначення облікової політики. [3,6,7,9,11]
В умовах переходу на МСФЗ відбуваються суттєві зміни в локальній
системі бухгалтерського обліку і фінансовій звітності. Одним з таких суттєвих
напрямів змін є формування облікової політики підприємства, тому для
досягнення мети дослідження необхідно взаємопов’язані такі процеси: поперше. перехід на МСФЗ; по-друге, формування локальної системи
бухгалтерського обліку і фінансовій звітності на підприємстві; по-третє, зміни в
організації. Для формування облікової політики необхідно мати опис бізнесу 1

До складу Товариства входять три теплові електростанції: Трипільська ТЕС у Київській області, м. Українка,
Зміївська ТЕС у Харківській області, смт. Комсомольське, Вуглегірська ТЕС у Донецькій області, м.
Світлодарськ та відокремлений підрозділ "Ременерго", що розташований у м. Черкаси.
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бізнес-середовища, в якому здійснюється діяльність підприємства. Види
діяльності ПАТ «Центренерго» за КВЕД - це виробництво електроенергії
(40.11.0); постачання пари та гарячої води (40.30.0); будівництво будівель
(45.21.1.); будівництво енергетики, добувної та обробної промисловості
(45.21.5.); діяльність зв’язку (64.20.0.); розподілення та постачання
електроенергії (40.13.0.)
Об'єктами облікової політики є господарські засоби, джерела їхнього
формування та господарські процеси, основні з них мають наступні
характеристики:
Основні засоби (тис. грн)
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (тис. грн)
Зареєстрований капітал (тис. грн)
Векселі видані (тис. грн)
Чистий дохід від реалізації продукції (тис. грн)

2 881 854
1 572 977
480 229
37 256
2 855 331

Джерело: складено автором, за даними ф. №1 і ф. №2 за 1 півріччя 2016 року

За своєю структурою Положення про облікову політику ПАТ складається з
28 розділів. Найбільшими з них є Розділ 9 «Основні засоби» і Розділ 13
«Фінансові інструменти», що відповідає вимогам практики і теорії переходу на
МСФЗ. Розділ 9 «Основні засоби» являє собою правила формування облікової
інформації на основі МСБО 16 «Основні засоби», детальну характеристику
поняття, об’єктів, груп ОЗ, їхньої оцінки і визнання. Справедливу вартість для
оцінки ПАТ не застосовує. Також визначено прямолінійний метод нарахування
амортизації. Що до 13-го розділу «Фінансові інструменти», то можна зробити
висновок, що ПАТ для надання обліково-аналітичної інформації використовує
правила і принципи МСФЗ: МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання»,
МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», МСФЗ 7 «Фінансові
інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», які
застосовуються у ПАТ з початку 2012 року для фінансової звітності згідно
норм ст. 12-1 Закону України.[3]
Значення переходу на МСФЗ. Значущим аспектом переходу українських
підприємств на МСФЗ є те, що їм надається можливість залучення до
міжнародних ринків капіталу. Для закордонних інвесторів головним є прозора
інформація, яка надається у звітах, щоб мати можливість простежити і
зрозуміти через фінансову звітність те, як використовується наданий
інвестований капітал. У своїй статті Голубнича Г.П. підкреслює складність
поняття прозорості: “Поняття «прозорість» історично пов'язане з розвитком
корпоративних форм організації господарської діяльності та управління нею,
особливо з введенням колективної відповідальності членів правління компанії.
Починаючи з 70-х років XX століття, з прийняттям Четвертої Директиви Ради
ЄЕС прозорість вже розглядається як базова категорія процесу забезпечення
користувачив якісною інформацією для прийняття рішень.…в сучасній
економічній літературі поняття прозорості використовується у наукових
дослідженнях за різними напрямами: від прозорості інформаційного
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забезпечення до прозорості діяльності суб'єктів господарювання і прозорості
фінансового ринку. [4, с.27]
Перша фінансова звітність, у якій ПАТ застосовує МСФЗ шляхом чіткого
та беззастережного твердження про відповідність МСФЗ, була складена станом
на 31.12.2013 р. На дату переходу на МСФЗ 01.01.2012 р. ПАТ виконало всі
необхідні коригування у відповідності до МСФЗ 1 „Перше застосування
Міжнародних стандартів фінансової звітності”. В таблиці наведено результати
аналізу застосування ПАТ МСФЗ.
Товариство
МСФЗ
застосовує

МСФЗ 1. Перше застосування Міжнародних стандартів
фінансової звітності

МСФЗ 2. Платіж на основі акцій
ні
МСФЗ 3. Об’єднання бізнесу

МСФЗ 5. Непоточні активи, утримувані для продажу, та
припинена діяльність

МСФЗ 7. Фінансові інструменти: розкриття інформації

МСФЗ 8. Операційні сегменти

МСФЗ 9. Фінансові інструменти
ні
МСФЗ 10. Консолідована фінансова звітність
ні
МСФЗ 13. Оцінка за справедливою вартістю
Хоча ПАТ «Центренерго» і перейшло на МСФЗ з 01.01.2012 року, але вого
застосовує лише 6 стандартів МСФЗ. (1,2,5,7,8,9). Про застосування П(с)БО в
Положенні про облікову політику ПАТ «Центренерго» не вказано, але багато
об'єктів обліку і звітності залишилося поза межами МСФЗ та МСБО. Очевидно,
підприємство в процесі їхнього обліку використовує національні стандарти.
Одним із недоліків, виявлених у ході дослідження стала відсутність МСФЗ 3 і
МСФЗ 10, які взаємопов'язані між собою. Так до складу ПАТ входить 3 теплові
електростанції, відокремлений підрозділ, що здійснює формування
консолідованої фінансової звітності материнською компанією, якою виступає
ПАТ «Центренерго». Також щоб підвищити доречність, достовірність і
зіставність інформації, яку суб'єкт господарювання подає у своєму фінансовому
звіті про об'єднання бізнесу та його результати, ПАТ повинно дотримуватися
принципів МСФЗ 3. Вагомим мінусом також є відсутність МСФЗ 13 «Оцінка
справедливої вартості». Згідно з видами діяльності підприємства цей МСФЗ має
бути обо'язковим, так як основна мета стандарту - визначити ціну, за якою
відбувалася б звичайна операція продажу актива чи передачі зобов'язання. [2]
Висновки та пропозиції. Розробка Положення про облікову політику на
підприємстві - це трудомісткий і відповідальний процес, оскільки йому у
подальшій діяльності доведеться дотримуватися і враховувати свої активи і
зобов’язання згідно з розробленою ним обліковою політикою. Це вимагає
зосередженого підходу для розробки облікової політики, яка б відповідала
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специфіці підприємства. Таким чином, кожна організація повинна досконало
вивчити законодавство, акти, декларації, відповідно до яких срозробляється
облікова політика. В іншому випадку – контролюючі органи накладають
штрафні санкції. Також слід приділяти увагу всій системі обліку і звітності, яку
здійснює ПАТ. Все це дасть можливість вести бухгалтерський облік прозоро та
полегшити облікову роботу на підприємстві. Зміни в обліковій політиці
регулюються відповідно до МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових
оцінках та помилки». Стандарт не містить обмежень що до корегування. Воно
може відбуватися, щоб інформація була: доречною для потреб користувачів;
достовірною; вільною від упереджень; повною у всіх суттєвих аспектах. У ході
дослідження також стало зрозумілою необхідність внесення змін ПАТ
«Центренерго» у Положення про облікову політику що до застосування МСФЗ.
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Анотація. У роботі досліджується перехід фінансової звітності
українських підприємств на міжнародні стандарти, виокремлюються етапи
цього процесу. Стандартизація і гармонізація фінансової звітності
розглядаються як підготовка умов для впровадження МСФЗ і удосконалення
процесів їхнього подальшого застосування; а також процеси якісних змін
обліково-аналітичної інформації, яка міститься у фінансовій звітності
українських підприємств. Аналізується гармонізація обліку і звітності як з
МСБО та МСФЗ, так і з Директивами ЄС. Досліджується практика
впровадження МСФЗ українськими підприємствами.
Ключові слова: обліково-аналітична інформація, Міжнародні стандарти
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Abstract. In this paper we study the transition of financial statements of
Ukrainian companies to international standards, distinguish stages of the process.
Standardization and harmonization of financial reporting are seen as preparing the
conditions for the implementation of IFRS and the enhancement of their further use;
and processes of qualitative changes in accounting and analytical information
contained in the financial statements of Ukrainian companies. We analyze the
harmonization of accounting and reporting with both IAS and IFRS and EU
Directives. We investigate the practical implementation of IFRS by Ukrainian
enterprises.
Key words: accounting and analytical information, International Financial
Reporting Standards (IAS / IFRS), harmonization, standardization, transformation,
disclosing of accounting information, accounting system and financial reporting.
Вступ. Актуальність дослідження обумовлена тим, що обліковоаналітична інформація за МСФЗ вважається найбільш якісною інформацією для
забезпечення потреб управління інвестиційними процесами. [6, с.293] Мета
дослідження полягає у виокремленні етапів переходу фінансової звітності
українських підприємств на міжнародні стандарти та їхній характеристиці.
Об’єкт дослідження - це реформування фінансової звітності українських
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підприємств на базі Концептуальних основ складання фінансової звітності і
МСФЗ (IAS/IFRS). Предметом дослідження є методичні та організаційні засади
переходу фінансової звітності українських підприємств на МСФЗ.
Для досягнення визначеної мети необхідно розглянути такі питання. Поперше, стандартизація і гармонізація фінансової звітності як підготовка умов
для впровадження МСФЗ і удосконалення процесів їхнього подальшого
застосування. Перехід на МСФЗ здійснюється в умовах гармонізації та
стандартизації. Окремо в наукових дослідженнях не надається визначення
понять гармонізації і стандартизації звітності. Науковці розглядають ці процеси
відносно до бухгалтерського обліку. Так, Гадзевич О.І. визначає гармонізацію
обліку як узгодження вимог до ведення бухгалтерського обліку в країнах світу,
натомість Петрук О.М. - як процес уніфікації методів і принципів
бухгалтерського обліку у формі стандартів [2, с.43]. Сафарова А.Т. розглядає
стандартизацію, як встановлення єдиних показників, за якими можна було б
зіставити дані бухгалтерського обліку різних країн [2, с. 68]. У свою чергу,
В.В.Рєзнікова і О.С.Орлова пропонують наступні напрями гармонізації системи
обліку і звітності в Україні: 1) гармонізація обліку і звітності з МСБО та МСФЗ;
2) гармонізація обліку і звітності з Директивами ЄС; 3) гармонізація обліку і
звітності всередині країни. [9, с.211]. Але на нашу думку, заслуговують уваги
тільки перший і другий напрями. Це пояснюється тим, що національний
бухгалтерський облік і звітність гармонізують із МСФЗ та Директивами ЄС.
Голубнича Г. пропонує «…окремим історичним етапом розвитку фінансової
звітності вважати прийняття і впровадження порядку формування та складу
фінансової звітності фінансових корпорацій». [3, c.10]
Постільки українські стандарти не відповідають в повній мірі потребам
сучасних користувачів фінансової звітності - інвесторів, акціонерів, фінансових
інститутів та ін., їх потрібно удосконалювати і надалі, використовуючи
інструментарій гармонізації і стандартизації. Однозначним є твердження, що
МСБО базуються на правилах, а МСФЗ – на принципах. «Правила деталізують,
розкривають механізм дії принципів в конкретних умовах здійснення
господарської діяльності.» [5, с. 88]
По-друге, процеси якісних змін обліково-аналітичної інформації, яка
міститься у фінансовій звітності українських підприємств, відбувається під
впливом Директив Ради ЄС. Рада Міністрів ЄС приймає акти, які регулюють
бухгалтерський облік і є обов’язковими для застосування країнами-членами
ЄС. Варто звернути увагу на доволі суттєвий момент: Директива 2013/34/ЄС
встановлює нові умови складання, подання та оприлюднення фінансової
звітності та консолідованої фінансової звітності, а також новий порядок
визнання та оцінки певних видів активів та зобов’язань, доходів та витрат і
відміняє дію 4 і 7 Директив. Також суттєвим є те, що положення Директиви ЄС
в окремих випадках відмінні від принципів МСФЗ. В нормативно-законодавчих
актах в останні роки пропонуються такі новації. Імплементація актів
законодавства ЄС у сфері бухгалтерського обліку та аудиту як впровадження
кращих практик, які пройшли апробацію й закріплені в нормативних актах
Європейського Союзу. [8] Враховуючи законодавчі вимоги Євросоюзу
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(Директиви 2013/34/ЄС), Програми діяльності Кабінету Міністрів та Стратегії
сталого розвитку «Україна–2020», міністерство розробило законопроект, який
передбачає внесення низки змін до Закону «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні»: мають з`явитися такі терміни: звітний період,
звіт про платежі на користь держави, звіт про управління, таксономія
фінансової звітності, підприємства, що становлять суспільний інтерес. [7]
Метою зазначених нововведень є підвищення якості обліково-аналітичної
інформації, її прозорості, і довіри до фінансової звітності компаній.
По-третє, для визначення етапів переходу фінансової звітності українських
підприємств на МСФЗ важливе значення мають дослідження практики
впровадження МСФЗ підприємствами. В Україні з 1 січня 2012 р. фінансову та
консолідовану звітність за МСФЗ повинні складати публічні акціонерні
товариства, банки, страховики; з 1 січня 2013р. - суб’єкти, які надають
фінансові послуги, крім страхування та пенсійного забезпечення, за винятком
діяльності з управління активами, а також ті, що здійснюють недержавне
пенсійне забезпечення;з 1 січня 2014 р. - суб’єкти, які здійснюють допоміжну
діяльність у сферах фінансових послуг і страхування. На початкових етапах для
складання фінансової звітності за МСФЗ застосовувався такий метод як
трансформація, але поступово підприємства почали формувати свою систему
обліку відповідно до МСФЗ, що стало базою сучасної фінансової звітності.
МСБО встановлюють лише мінімальний перелік статей, які слід наводити
безпосередньо у фінансових звітах, виходячи з цього необхідні відповідні
рекомендації щодо можливих варіантів подання та розкриття статей, наведених
у формах фінансових звітів за П(С)БО.
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Анотація. У даній статті розглядається процес формування облікової
політики, його особливості, а також його основні аспекти. Крім того, у ній
розглянуто нормативні документи, що регулюють його. Окрема увага
приділяється недолікам нормативно-правової бази та її брак на даному етапі.
На сьогоднішній це є важливою проблемою процесу формування облікової
політики підприємства. Крім того, у роботі пропонуються шляхи та методи
удосконалення процесу облікової політики на основі уже існуючих документів
та можливого створення нових у майбутньому. Аналіз теперішнього
становища свідчить про те, що зміни необхідні задля недопущення більш
серйозних проблем.
Abstract. In this paper discusses the formation of accounting policy, its features
and its main aspects. In addition, it considers regulations governing it. Special
attention is paid to deficiencies in the legal framework and the lack of it at this stage.
Today it is an important issue process of forming accounting policies. In addition, in
the proposed ways and means of improving the process of accounting policies based
on existing documents and create new potential in the future. Analysis of the current
situation shows that changes are needed to prevent more serious problems.
Ключові слова: облікова політика підприємства, нормативні документи,
фінансова звітність, Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку,
Міжнародні стандарти фінансової звітності.
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Вступ.
Дотримання підприємствами загальних принципів і правил формування
облікової політики, що наводяться у нормативних національних актах та
МСФЗ, є надзвичайно важливим. Адже облікова політика створюється для
надання підприємствами повної, об’єктивної та достовірної інформації, яка б
була корисною для прийняття управлінських рішень, а також її розкриття
забезпечило б надходження інвестицій: «Розкриття обліково-аналітичної
інформації в умовах глобалізації бізнесу, про що свідчить практика, стає такою
якісною характеристикою, яка має найбільший попит серед користувачів, що
об’єктивно пов’язано з потребами забезпечення прозорості їхньої діяльності
також». [5, с.9-10] Але наразі слід визнати, що сучасні нормативні документи,
відповідно до яких накопичується первинна поточна облікова інформація та
інформація у звітності, мають ряд недоліків, усунення яких підвищить якість
процесу формування облікової політики щодо формування обліковоаналітичної інформації. Тому дослідження нормативно-законодавчого
забезпечення як одного з напрямів удосконалення формування облікової
політики є важливим та актуальним. Вивченням та аналізом сутності, а також
недосконалості питань облікової політики займалися такі економісти як М.Т.
Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Верига, С.Ф. Голов, Г.П. Голубнича, М.Я.
Дем’яненко, І. В. Жиглей, З.В. Задорожний, Я.В. Соколов, М.С. Пушкар, В.Г.
Швець. Між тим, ще існує потреба у комплексних дослідженнях нормативних
документів і методик формування облікової політики підприємства.
Основний текст.
Національна нормативно-правова база на разі має декілька недоліків:
недостатня розмежованість між такими поняттями як «облікова політика» та
«облікова оцінка»; використання таких елементів (термін корисного
використання, вартісний критерій, методи амортизації та переоцінка основних
засобів); брак пояснень окремих частин таких як незавершене виробництво чи
готова продукція; відсутність пояснення для застосування відповідних
прийомів, методології (плюси, мінуси та як це вплине на фінансові показники);
не наведені важливі вказівки та рекомендації про використання та
відображення господарських операцій; незатверджений певний типовий
документ про ведення процесу облікової політики, що вирішує проблему
підприємств складати його в довільній формі. Наслідком цього є те, що процес
формування облікової політики для підприємств створює низку проблем. Одна
з них виникає при остаточному вибору методології, а також принципів
бухгалтерського обліку з вже до цього моменту існуючої нормативної бази. В
багатьох наказах про облікову політику часто знаходять схожий або зроблений
на основі іншого перелік певних елементів, так як більшість бухгалтерів
сприймають принципи, прийоми та методи, прописані в стандартах
обов’язковими для всіх, що є невірним, так як облікова політика покликана
відображати позицію підприємства стосовно тих елементів обліку, щодо яких
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нормативні документи дають право вибору. Тобто, при накозовій формі вона не
повинна знаходити свого відображення в обліковій політиці відповідної
установи, адже це не належеть до його облікової політи. Інша проблема - це
необов’язковісь або формальну важливість наказу про облікову політику. Тому
що багато підприємств розробляють його на базі вже існуючого, що
використовується в іншому підприємстві, що звичайно є не правильно.
Облікова політика має рахуватися із специфікою кожного окремого суб’єкта
господарювання і створюватися виключно під його особливості та аспекти. [13]
Слід зазначити що іноді є проблема з серйозними прорахунками які
спровоковані використанням організації чи установи тих елементів, яких які їм
не характерні та не будуть взагалі використовуватися у їхній практиці. Це
стається якщо певне виробниче підприємство бере для використання схожий
наказ про облікову політику, наприклад, торгового підприємства або навпаки.
Отже підприємства зможуть використовувати свою облікову політику
якісно та ефективно тільки тоді, коли будуть внесені зміни в нормативноправову базу: узгодити вимоги окремих нормативних документів; детальніше
розкрити суть та аспекти в нормативних документах, характерні особливості
застосування, плюси та мінуси певних елементів облікової політики; приділяти
значну увагу використанню автоматизованого обліку, графікам документообігу,
посадовим інструкціям; встановити стійкі вимоги до змісту, почерговості
складання та підтвердження, строків і порядку внесення змін до Наказу про
облікову політику. [13]
Актуальним питанням у вирішенні ряду проблем в сфері нормативноправового забезпечення облікової політики залишається гармонізація
національних стандартів з міжнародними.
Висновки.
В результаті виконаної роботи можна відзначити, що основними
проблемами формування якісної облікової політики підприємств є: відсутність
чіткого розмежування між основними поняттями облікової політики, брак
пояснень окремих елементів, недостатність розкриття сфери застосування
окремих прийомів та методів. На сьогодні в Україні є недостатньо нормативноправових документів, які б регулювали процес формування облікової політики
на підприємствах. Більш ефективної організації цього процесу можливо досягти
за умови гармонізації національних стандартів з міжнародними.
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Abstract. Analyzed aspects of the practical application of IFRS (IAS) 41
"Agriculture" in the agricultural organizations; the necessity of the introduction of
the accounting practices of the agricultural organizations of international standard.
Key words: accounting, international financial reporting standards, accounting
policies, agricultural.
Аннотация. Проанализированы аспекты практического применения
МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» в сельскохозяйственных организациях;
обоснована
необходимость
внедрения
в
учетную
практику
сельскохозяйственных организаций положений международного стандарта.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, международные стандарты
финансовой отчетности, учетная политика, сельское хозяйство.
Introduction. Now, the unit of the agricultural organizations of Stavropol
Territory is used in the preparation of financial statements International Financial
Reporting Standards (IFRS). Basically, the use of IFRS forced the owners of
organizations, especially - foreign, as a key factor for the exit to the western capital
markets is a requirement to submit financial statements in IFRS format). However,
today, in the conditions of development of agro-industrial complex of Stavropol
region increases the value of the methodology of accounting using IFRS. Most of the
agricultural enterprises of the region are not required to prepare financial statements
in IFRS format. But, in our opinion, to provide objective, comprehensive, accurate
information about its activities, it is appropriate to apply certain provisions and IFRS
standards, even if the data reporting standards is not formed (the current legislation in
the field of accounting will not be disturbed). This position can significantly increase
the investment attractiveness of the agricultural organizations. The introduction of
certain principles and IFRS accounting methods in the practice of agricultural
organizations should be implemented through its accounting policy.
By specificity agricultural production organization of the agricultural sector
have the characteristic only for them accounting objects as plants, animals, ready to
crop and livestock production, feed and seeds of own production. As part of the
accounting, "Accounting for fixed assets" following Russian standards apply these
assets for accounting (Provision on accounting 6/01) (perennial crops, livestock),
"Accounting of inventories" (Provision on accounting 5/01) (animals in growing and
fattening, agricultural crops, seeds and animal feed), "accounting organization"
(Provision on accounting 4/99) (reflection information about these accounting objects
in accounting financial statements). However, these documents cannot provide
regulation of the accounting process with the facts of economic life such assets in the
amount of required user. That is why the organization of the accounting process of
accounting items to be applied the provisions of IFRS.
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Complete International Financial Reporting Standards have industry standard
IAS 41 - «Agriculture» / IFRS (IAS) 41 "Agriculture". Earlier in the Russian
Federation has been developed draft regulations on accounting, "Accounting for
biological assets and agricultural products" (as standard to date and have not
accepted) and "Guidelines for the accounting of biological assets and the results of
their biotransformation in agriculture" (developed under the auspices of the Russian
Ministry of agriculture).
IFRS (IAS) 41 "Agriculture" [1] is used to account for the following objects
related to agricultural activity:
- biological assets;
- agricultural produce at the point of harvest (product of biological assets);
- government grants related to biological assets.
In accordance with the standard of agricultural activity is carried out by the
organization and management of the biological transformation of biological assets
collected for sale or processing in agricultural products, or into additional biological
assets. Biological transformation comprises the processes of growth, degeneration,
production, and reproduction that result in qualitative or quantitative changes occur in
a biological asset.
In living animals or plants are considered as biological assets.
Biological assets and the process of biotransformation necessarily be reflected in the
accounting records, t. To. The agricultural activity involves observation, monitoring
and evaluation of the qualitative and quantitative changes of the physical properties
(biotransformation) assets.
The object of accounting crop biological assets are the kinds of crops; livestock
- animal species (cattle, pigs, poultry, etc...) or a homogeneous group of biological
assets, which consist of a certain age or technology groups [1].
Methodical basis of recognition and reflection in accounting and financial
reporting of biological assets is the correct classification of any species. For example,
IFRS (IAS) 41 "Agriculture" highlights the group of biological assets, such as noncurrent and current; mature and immature; consumables and fruiting. In addition, it
seems appropriate in respect of the assets to allocate their individual groups and types
(eg, perennial plants, basic herd animals, animals in growing and fattening, work in
progress, al.).
Biological assets are recognized in the accounting for homogeneous groups or
subgroups. Thus, we can conclude that for the formation of accounting information
on biological assets and results of biotransformation in the agricultural organizations
require the proper organization of their synthetic and analytical account to separate
inventory accounts, providing a generalization of the necessary information about the
presence, movement and biotransformation of biological assets in their individual
species.
Another important aspect of the organization of accounting of biological assets
is their initial and subsequent measurement. IFRS (IAS) 41 "Agriculture" [1]
prescribes recognize registered biological asset or agricultural produce, only when the
following conditions are mandatory:
1) the organization gains control of the asset because of past events;
Научный взгляд в будущее

68

Том 6. Выпуск 4

Экономика

2) it is probable that future economic benefits associated with the asset
(obtaining agricultural products from the asset, receipt of additional assets
(offspring), receipt of proceeds from the sale of an asset or a product obtained);
3) the fair value or the actual value of the asset can be measured reliably.
Because of the biological asset management and results in the process of
biotransformation of agricultural activity is changing their physical characteristics
(height, degeneration, production, and reproduction) which lead to an increase /
decrease in the amount or quality of assets and the production of agricultural
products. All of this entails a change in value of biological assets at each reporting
date. Evaluate the assets must be measured at fair value less estimated costs to sell,
unless fair value determined with a sufficient degree of reliability cannot be.
Agricultural products because of biotransformation of biological assets is recognized
in the accounting records at the time of acquisition (receipt) of plants and animals
(after the adoption of agricultural products for accounting purposes in the future, it is
considered by the rules established to account for the material - industrial stocks, the
Accounting Regulations 5/01 "Accounting material - industrial stocks"). Evaluation
of biological assets and agricultural produce at fair value allows more objectively
assess the performance of agricultural organizations. However, the absence of an
active market difficult to determine the fair value of biological assets and agricultural
produce. Therefore, alternative methods may be used for calculating the fair value.
Procedure for assessment of biological assets and the results of their
biotransformation should be reflected in the order of accounting policies agriculture
organization.
Besides, the accounting policies of the organization is a question of organization
and synthetic and analytical accounting of biological assets and the results of their
biotransformation. Thus, the synthetic and analytical account of these facilities can be
arranged by:
- to crops (crop groups), species and groups of animals on the synthetic account
20 "Primary production" sub-accounts 20.1 "Crop" and 20.2 "Animal"; for
agricultural products in the accounts 43 "Finished goods" and 10 "Materials",
depending on the adopted accounting options;
- types biological assets in the accounts 01 "Fixed assets" sub-accounts "Mature
biological assets (animal meat / dairy / tribal areas)," "Mature biological assets
(plants)," 02 "Depreciation" subaccount "Depreciation of the mature animal
biological assets / crop accounted for the actual / fair value", 08 "Investments in noncurrent assets "on the sub-accounts, which reflect the channels of receipt of assets, for
example," The acquisition of mature biological assets ", 11 "Animals in growing and
fattening "in the respective sub-accounts for the animal species and areas use, such as
"Immature biological assets beef / dairy / tribal areas";
- revenues, expenses and results of operations of the biological assets of the
ninth group of the Plan of Accounts accounts - following the IFRS standards (IAS)
41 "Agriculture" may be released apart on the respective sub-accounts group on
accounting income accounts, expense to account for the results of the agricultural
activity.
In conclusion, we note that every agricultural organization determines in its
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accounting policies specific procedure for the formation of accounting information on
biological assets and the results of their biotransformation.
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для фінансового стану підприємства комбікормової галузі ТОВ «Завод
«Екорм». Розглянуто методику аналізу показників в умовах переходу на МСФЗ,
фінансової кризи і нестабільності економіки. За даними фінансової звітності
підприємства за 2013-2015 роки проаналізовано структуру грошових потоків
від реалізації продукції та проведено аналіз платоспроможності за 2015 рік.
Ключові слова: фінансові показники, грошові потоки та надходження,
фінансовий стан підприємства, готова продукція, товари.
Abstract. Studied the financial performance of implementation and their
consequences for the financial situation of the company feed mill industry "Plant"
Ekorm". The method of analysis of indicators in the transition to IFRS, the financial
crisis and economic instability. According to the financial statements for the years
2013-2015 analyzes the structure of the cash flows from sales and the analysis of
solvency for 2015.
Keywords: financial performance, cash flows and earnings, financial position,
finished products, goods.
Вступ. Актуальність даного дослідження обумовлена тим, що обліковоаналітична інформація має велике значення для прийняття рішень про
подальший розвиток підприємства і відповідно про інвестиції. [1, 2] У свою
чергу, інвестиції завжди пов'язані із грошовими потоками, тому інформація про
них об'єктивно необхідна. За допомогою фінансових показників від реалізації, і
в першу чергу грошових потоків, можна спостерігати динаміку розвитку
підприємства. Для підтвердження цього використано фінансову звітність ТОВ
«Завод «Екорм» і відповідні методи аналізу її показників.
Таблиця 1
Структура грошових потоків від реалізації ТОВ «Завод Екорм»
Галузі і
продукція
БМВД
(комбікорм)
Комбікорм
гранульований
Кімбокорм
розсипний
ВСЬОГО по
підприємству

2013р.

2014р.

Відносне відхилення,
%

2015р.

тис.
грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

2015р. до
2013р.

2015р. до
2014р.

3119,00

13,21

4837,00

17,89

8981,00

25,54

187,94

85,67

15656,00

66,33

18105,00

66,96

22265,00

63,33

42,21

22,98

4827,00

20,45

4095,00

15,15

3912,00

11,13

(18,96)

(4,47)

23602,00

100,00

27037,00

100,00

35158,00

100,00

48,96

30,04

За результатами аналізу можна зробити висновки, що грошові потоки в
цілому по підприємству у 2015р. порівняно з 2013 та 2014рр. відповідно
збільшились на 48,96% (11556 тис. грн.) та на 30,04% (8124 тис. грн). У
структурі грошових потоків найбільшу частку становлять потоки від реалізації
комбікорму гранульованого, відповідно у 2013р. 66,33% (15656 тис грн.), у
2014р. 66,96% (15656 тис грн.), у 2015р. 63,33% (22265 тис грн.) Найменшу
частку займають БМВД, відповідно у 2013р. 13,21% (3119 тис грн.), у 2014р.
17,89% (4837 тис грн.), у 2015р. 25,54% (8981тис грн.). Хоча відносне зростання
грошових надходжень від реалізації БМВД за останні три роки є найбільшим
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порівняно з комбікормом гранульованим та розсипним: у 2015р. порівняно з
2013 та 2014рр. грошові надходження від реалізації БМВД зросли на 187,94%
(5862 тис грн.) та на 85,67% (4144 тис грн.); грошові потоки від комбікорму
гранульованого за аналізований період також зросли відповідно на 42,21%
(6609 тис грн.) та на 22,98% (4160 тис грн.). А от грошові потоки від
комбікорму розсипного знизилися відповідно на 18,96% (915 тис грн.) та на
4,47% (183 тис грн.). Тому вимагається додатково проаналізувати ефетивність
виробництва цієї продукції. Комбікорм гранульований всі три роки є
продукцією, яка визначає спеціалізацію підприємства, оскільки реалізація цієї
продукції більше 20% всіх грошових потоків; також у 2015р. зросли грошові
потоки від реалізації БМВД, і даний вид продукції також забезпечує більше
20% сумарного грошового потоку. Тому вірним управлінським рішенням буде
подальше нарощування виробництва і реалізаціїї цих двох видів продукції.
Подальший аналіз стосується впливу грошових потоків від реалізації на
платоспроможність підприємства (табл. 2) або ефективності грошових потоків.
Таблиця 2
Аналіз платоспроможності ТОВ «Завод Екорм» за 2015 рік
Платіжні засоби

Сума тис.грн.

на поч.
року
1. Грошові кошти
2. Поточні фінансові інвестиції
3. Всього (стр.1 + стр.2)
4. Дебіторська заборгованість за
товари, роботи і послуги
5. Дебіторська заборгованість за
розрахунками
6. Готова продукція
7. Товари
8. Поточні біологічні активи
9. Всього (стр.3+…8)
10. Всього виробничих активів
(підсумок другого розділу А).

2,00
0,00
2,00
1561,00

на кін.
року

Платіжні
зобов’язання

11,00 1. Поточні
зобов’язання (усього
за розділом ІІІ П)
0,00
11,00
1972,00

390,00

506,00

507,00

751,00

146,00

103,00

0,00

0,00

2606,00

3343,00

8220,00

7829,00

Сума тис.грн.

на поч.
року

на кін.
року

9283,00 7018,00

За
результатами
аналізу
можна
зробити
висновок
про
неплатоспроможність підприємства за 2015 рік. Коефіцієнт абсолютної або
миттєвої платоспроможності показує частку платіжних зобов’язань, яку
підприємство може сплатити найбільш мобільними коштами. Оптимальна його
величина складає не нижче 0,2. Для ТОВ на початок року він становить 0,0002,
що менше оптимального показника в 1000 разів, на кінець року – 0,002, що
менше оптимального показника в 100 раз. Тобто, підприємство не в змозі
погасити свої поточні зобов’язання найбільш ліквідними активами
підприємства, що знижує його загальну платоспроможність. Оптимальна
величина коефіцієнта швидкої платоспроможності повинна бути не менша 1.
На початок року він становить 0,28, що менше оптимального показника в 3,6
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разів, а на кінець року - 0,48, що менше оптимального показника в 2,1 разів.
Тобто, суми найліквідніших активів підприємства та активів, що швидко
реалізуються, буде недостатньо для погашення поточних зобов’язань
підприємства. Оптимальна величина коефіцієнта загальної платоспроможності
повинна бути не менша 2. Даний показник для ТОВ на початок року становить
0,89, що менше оптимального показника в 2,2 разів, а на кінець року - 1,12, що
менше оптимального показника в 1,8 разів. Тобто, оборотних активів
підприємства, буде також недостатньо для погашення поточних зобов’язань
підприємства. Отже, розраховані показники платоспроможності підприємства,
вказують на те, що фінансовий стан підприємства є слабким, адже всі
розраховані показники платоспроможності підприємства є значно меншими, від
їхніх оптимальних значень, що є негативним явищем, які вказують на
неспроможність підприємства своєчасно сплачувати свої поточні зобов’язання
платіжними засобами. Але про позитивну динаміку показників
платоспроможності підприємства зменшення поточних зобов’язань на кінець
року на 2265 тис. грн., та відповідно збільшення суми найліквідніших активів
на 9 тис. грн., та активів, що швидко реалізуються на - 737 тис. грн. Отримані
результати аналізу треба скоригувати на вплив зовнішнього середовища
функціонування підприємства, а саме фінансову кризу [6, с. 7]; результати
додаткового аналізу інвестицій у основні засоби [4, 5] та залучення позик. Для
покращення показників підприємства ТОВ «Завод «Екорм» можна
рекомендувала збільшення виробництва ефективних складових готової
продукції шляхом модернізації основних засобів; зменшити використання
позик для покращення фінансового стану підприємства.
Висновки. Застосована у досліджені методика аналізу може бути
використана у якості аналітичної інформації, необхідної для прийняття
інвестиційних рішень; як інформаційно-аналітичне забезпечення уточнення
облікової політики підприємства. [3, с. 78]
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DESCRIPTION OF TOURISM ACTIVITY FOR THE PURPOSES OF
ACCOUNTING
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Kyiv, Vasylkivska 90A, 03028

Анотація. Розглянуто основні особливості діяльності підприємств
туристичного бізнесу для потреб формування обліково-аналітичної інформації
в умовах застосування МСФЗ та фінансової кризи. Охарактеризовано
особливості ведення бухгалтерського обліку туристичної діяльності.
Проаналізовано порядок обліку операцій туристичного бізнесу.
Ключові слова: туристичний бізнес, суб’єкти туристичної діяльності,
туристичний оператор, туристичний агент, туристичний продукт,
туристичні послуги, агентські договори, бухгалтерські операції.
Abstract. The main features of tourism business enterprises for the purpose of
forming accounting and analytical information in terms of IFRS and financial crisis.
The features of accounting of tourism. Analyzed the accounting operations of
tourism.
Keywords: tourism business, subjects of tourism, tour operators, travel agents,
tourist product, tourist services, agency contracts, accounting operations.
Вступ. Сучасний розвиток як світової економічної системи, так і
економіки України характеризується випереджаючими темпами розвитку сфери
послуг, зокрема такого її різновиду, як туристичні послуги. Розвиток
туристичної діяльності логічно призвів до виникнення економікофілософського підходу до розуміння туризму в системі розвитку суспільства.
При такому підході цілий комплекс питань з управління розвитком туризму в
Україні, в тому числі удосконалення бухгалтерського обліку, звітності, аналізу,
контролю та аудиту туристичних послуг в загалі та в умовах застосування
МСФЗ і фінансової кризи, потребують своєї подальшої розробки. [2, с.100]
Основний текст. Поняття «туризм» визначається в законі України «Про
туризм» як тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в
оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення
оплачуваної діяльності в місці перебування (стаття 1). [1] Головною
метою
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підприємництва в туризмі є розроблення маршрутів, формуванні туристичних
потоків за обраними маршрутами, у виробництві туристичних товарів і наданні
туристичних послуг, комплектуванні туристичного продукту відповідно до
попиту споживачів з вигодою (прибутком) для себе. [6, с. 29 ] Законом
України «Про туризм» наступним чином визначено туристичний продукт:
«…попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не
менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за
визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги
розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і
розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку
та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо)». [1] Виробниками
туристичного продукту є туроператор, який веде облік і складає звітність
відповідно до існуючої нормативно-законодавчої бази для нефінансового
сектора економіки. Об'єктами обліку виступають такі процеси, господарські
засоби та джерела їхнього формування: організація та здійснення туристичних
подорожей, рекламна діяльність, реалізація путівок, туристичних подорожей,
посередницька діяльність щодо надання послуг туристам під час подорожей.
Також суб’єктами обліку є фірми-турагенти, які продають за певну винагороду
тури фірми-туроператора на підставі агентської угоди. Об’єктами обліку
турагента є реалізація турів, доставка туристів до місця початку подорожі,
контроль якості обслуговування, рекламна діяльність. Бухгалтерська служба
суб’єкта туристичної діяльності виконує по суті функції трьох підрозділів, а
саме фінансового, економічного та бухгалтерського, та здійснює такі основні
операції: 1) ведення касових операцій; 2) заповнення звітних документів; 3)
ведення обліку доходів та витрат; 4) ведення обліку оплати праці та заробітної
плати; 5) обчислення податків та інших платежів; 6) розрахунки з туристами та
постачальниками туристичних послуг, туроператорами (агентами), страховими
компаніями тощо. При веденні обліку використовуються національні ПСБО. [8,
с. 345 ]
Досі відсутній відповідний нормативний документ, який би містив
методичні рекомендації щодо обліку витрат підприємств туристичного бізнесу.
Отже, на практиці кожне підприємство самостійно вирішує завдання організації
обліку витрат, їх розподілу та визначення собівартості туристичного продукту
(послуги). При цьому підприємства спираються, в першу чергу, на положення
(стандарти) бухгалтерського обліку, зокрема П(С)БО 16 «Витрати», з
урахуванням змісту операційної діяльності туристичної фірми, конкретного
складу та характеру його витрат. [7, с. 73 ]
Висновок. Опис бізнесу туристичного підприємства в умовах
впровадження МСФЗ не відповідає потребам. [5, с. 112] Статистична
інформація про бізнес туристичної діяльності недосконала. Практично неможна
провести порівняльний аналіз діяльності туристичних фірм, що не відповідає
вимогам прозорості діяльності бізнесу на ринку туристичних послуг [3, с. 27] та
розкриття обліково-аналітичної інформації для потреб її користувачів з метою
прийняття управлінських рішень.
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Анотація. Розглянуто основні методи ведення бухгалтерського обліку в
діяльності туристичного підприємства. Розкрито специфіку обліковоаналітичної інформації, що формується в локальній системі бухгалтерського
обліку та фінансової звітності туристичних підприємств. Проаналізовано
специфіку, яка пов’язана з особливостями формування і продажу
туристичного продукту, договірними відносинами.
Ключові слова: туристичний продукт, суб’єкти туристичної діяльності,
туристичний оператор, туристичний агент, агентські договори, туристичні
послуги, контроль туроператорів і турагентів, звітність.
Abstract. The basic methods of accounting of tourism enterprises. The specific
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accounting and analytical information emerging in the local accounting system and
financial reporting of tourism enterprises. Specificity, which is associated with
features of the formation and sale of the tourist product, contractual relations.
Keywords: tourism product, the subjects of tourism, tour operator, travel agent,
agency contracts, travel services, travel agents and tour operators monitoring,
reporting.
Вступ. В сучасних умовах посилюється увага до особливостей
бухгалтерського обліку і фінансової звітності туристичних підприємств у
зв’язку із адаптацією законодавства України до вимог ЄС, зростанням обсягів
туристичного бізнесу, що вимагає дослідження питань туристичного бізнесу з
позицій вимог переходу на МСФЗ [2, с.99], формування прозорості їхньої
діяльності. [3, с.30] В роботах вітчизняних та іноземних науковців приділяється
увага таким питанням, як: облік витрат на виробництво туристичного продукту;
облік доходів від реалізації туристичних послуг; документальне оформлення
туристичних послуг; облік діяльності туроператора; облік діяльності турагента;
облік діяльності з надання туристичних послуг. Однак питання організації та
удосконалення методики обліку витрат не втратили своєї актуальності для
туристичних підприємств України і вимагають подальших системних
досліджень з урахуванням умов діяльності, галузевих особливостей,
міжнародних вимог і норм вітчизняного законодавства. [6] Між тим, ці напрями
необхідно доповнити дослідженнями особливостей впровадження міжнародних
стандартів на підприємствах туристичного бізнесу, формування правдивої
неупередженої інформації, що надають туристичні підприємства користувачам
про їхню діяльність, значення якої посилюється у зв’язку з фінансовою кризою,
банкрутством, нестачею інвестиційних ресурсів. [3, с.28; 4, с. 9]
Основний текст. Законодавчо-нормативне забезпечення бухгалтерського
обліку і фінансової звітності туристичних підприємств здійснюється на основі
Закону України «Про туризм», Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні». Основним об’єктом бухгалтерського обліку на
підприємствах туристичного бізнесу є туристичний продукт. В Законі «Про
туризм» визначено: «туристичний продукт – попередньо розроблений комплекс
туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що
реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу
якого входять послуги з перевезення, розміщення та інші туристичні послуги,
не пов’язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань
об’єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції
тощо)».[1]
Метою бухгалтерського обліку і фінансової звітності туристичної
діяльності є надання повної правдивої та неупередженої інформації про
туристичні послуги, їхнє формування і реалізацію. Існують наступні види
туристичних послуг для потреб бухгалтерського обліку туроператорами: власні
послуги туроператора; послуги інших суб'єктів господарювання; комбінований
продукт (складається з послуг двох попередніх видів) [6].
Для ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності
велике значення має розробка облікової політики підприємства туристичної
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діяльності. Оскільки більшість підприємств туристичної діяльності це малі
підприємства, то при розробці облікової політики підприємства, побудові
локальної системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності туристичного
підприємства необхідно керуватися вимогами Міжнародного стандарту
фінансової звітності для малих підприємств. [5, с.78]
Звітність підприємств туристичної діяльності складається із фінансової,
управлінської, статистичної, податкової. «Детальна інформація про обсяг
наданих туристичних послуг суб'єктами туристичної діяльності міститься в
спеціальних статистичних формах № 1-ТУР(к) «Звіт про діяльність туристичної
організації» та № 1-ТУР «Звіт про діяльність туристської організації»,
затверджених наказом Держкомстату України від 04.03.98 р. № 96. Інформація,
що вказується у звітах, використовується керівництвом туристичних
підприємств для аналізу та прийняття правильних управлінських рішень». [6].
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CATEGORIES " KNOWLEDGE OF BUSINESS " AND "BUSINESSMODEL» ENTERPRISE: CONTENT AND PRACTICAL IMPLICATIONS
Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Kyiv, Vasylkivskaуа, 90-A, 03022, Ukraine
Антонация. Рассмотрено содержание категорий «знание бизнеса» и
«бизнес-модель» предприятия с позиции требования метода пограничных
категорий. Исследована практическая составляющая содержания этих
категорий и значение её для принятия экономических и управленческих
решений в том числе.
Ключевые слова: знание бизнеса, бизнес-модель предприятия, учётноаналитическая информация, МСФЗ, описание бизнеса.
Abstract. Considered the content categories of "knowledge business" and
"business model" of the enterprise from the perspective of the requirements of the
method of boundary categories. We investigated the practical component of the
content of these categories, and it is important for making economic and management
decisions as well.
Key words: knowledge of the business, accounting and analytical information,
formation and disclosure information, business description.
Учётно-аналитическая информация является главной составляющей
информационного обеспечения управления бизнесом наряду с планированием
(бюджетированием, составлением смет), налогообложением, экономическим
анализом, контролем, аудитом. Описание бизнеса предприятия методами
бухгалтерского учёта и финансовой отчётности, как правило, касается
следующих объектов управления: во-первых, ограниченных ресурсов
предприятия: материальных, нематериальных, финансовых, трудовых (при
необходимости - интеллектуальных); во-вторых, основных хозяйственных
процессов: снабжения, производства и реализации; в-третьих, качества
продукции, товаров, работ и услуг. Поэтому во многих нормативных и
регулирующих учёт и отчётность документах большое внимание уделяется
знанию и описанию бизнеса. Это требование усиливается в связи с переходом
на МСФО, что требует изучения методик анализа процессов применения
МСФО в других странах; изучения инфраструктуры, необходимой для
применения МСФО; на практике; мотивации применения МСФО украинскими
предприятиями. [1, с.86; 2, с.99]
Для исследования категорий “знание бизнеса” и “бизнес-модель”
предприятия следует применять метод пограничных категорий, который описан
автором в разделе “Формы финансовой отчётности при использовании
Международных стандартов финансовой отчётности” в монографии:
“Нормативно-методическое обеспечение бухгалтерского учёта в условиях
применения Международных стандартов финансовой отчётности”. [10, с. 295;
11, с.118] В соответствии с данным методом “знание бизнеса” как
экономическое понятие представляет собой содержание конкретного труда
определённой категории работников, составляющих и раскрывающих учётноНаучный взгляд в будущее
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аналитическую информацию. Знание бизнеса также следует рассматривать и
как качественную характеристику рабочей силы этой категории работников.
Знание бизнеса является также и категорией финансового менеджмента,
образуя составляющую его информационной базы.
Знание бизнеса можно представить как двухуровневую интегрированную
систему. Во-первых, знание бизнеса конкретного предприятия; во-вторых,
знание бизнеса как внешней среды функционирования этого предприятия
(отрасли, региона, экономики страны в целом). В Концептуальных основах
финансовой отчётности 2010 года подчеркивается, что в большой мере
финансовые отчёты базируются не на точных описаниях экономических
явлений, а на оценках, суждениях, моделях: [3] Требование Концептуальных
основ к полному описанию: «…включает в себя всю информацию,
необходимую пользователю для понимания отображаемого экономического
явления, включая все необходимые описания и пояснения. Например, полное
отображение группы активов должно включать, как минимум, описание
характера активов, входящих в состав данной группы, числовое отображение
всех активов в составе группы, а также описание того, что представляет собой
данное числовое отображение (например, первоначальную стоимость,
скорректированную стоимость или справедливую стоимость). Для некоторых
объектов полное отображение также может предполагать объяснение их
значимых характеристик качества и характера, факторов и обстоятельств,
которые могут повлиять на это качество и характер, а также процесса,
использованного для определения числового отображения.» [3] В Директиве
2013/34 ЕС обращается внимание на четыре категории предприятий и три
группы предприятий: микро-, малые, средние и крупные предприятия и группы
малых, средних и крупных предприятий. В качестве критериев отнесения к
определённой категории предприятий взяты: общая сумма баланса, чистый
оборот и среднесписочная численность работников в отчётном году. [4] С
введением МСФО в практику составления финансовой отчётности вводится
понятие “бизнес-модель” предприятия, которое является ещё недостаточно
изученным. Однако, разработка этой категории необходима для обеспечения
более высокого уровня учётной политики. [6, с. 75; 7, с. 78] Знание бизнеса и
бизнес-модели предприятия в условиях современной практики представляет
собой составляющую информации для принятия решений о вложении
инвестиций. [9; 10, с. 293] Как известно, учётная информация является
ретроспективной. Однако, она обладает качеством прогнозного характера при
наличии определённых условий: должна быть составлена в соответствии с
правилами и принципами МСБО и МСФЗ. Например, значение прогнозного
баланса настолько велико, что крупные компании обращаются в аудиторские
фирмы с просьбой составить им прогнозную отчётность в первых числах
января для планирования показателей на финансовый год и корректировки
прогнозных показателей.
Обеспечение знания бизнеса и понимания бизнес-модели предприятия
базируется на научно-исследовательской компоненте подготовки специалистов
в области бухгалтерского учёта, финансов, финансовой отчётности, аудита в
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классических университетах. Её содержание включает «…специфічні методики
та організаційні засади формування і розвитку у студентів навичок науководослідної діяльності для сприяння їх професійному становленню і зростанню.
По-друге, розвиток науково-дослідної компоненти на сучасному етапі
організації навчального процесу знаходиться під вливом головним чином
стандартизації бухгалтерського обліку та бухгалтерської освіти в усьому світі,
підвищення вимог до практичного досвіду, необхідності забезпечення
постійного професійного розвитку та професійної компетенції, що дає
можливість сформувати такі якісні характеристики науково-дослідної
компоненти, як цілеспрямованість, поетапність, доступність, вимогливість,
керованість.» [8, с. 25] В дальнейшем для подтверждения квалификации, как
известно, необходимо проходить постоянно сертификацию в соответствии с
международными требованиями.
Выводы. Знание бизнеса следует рассматривать как описание, которое
должно включать в качестве объекта не только внутреннюю модель
предприятия (организационную структуру, правовую форму, отрасль, виды
деятельности, учётные оценки, классификации и другие характеристики), но и
внешнюю, отраслевую бизнес-модель. Частично такое описание можно найти в
положении (приказе) об учётной политике предприятия. Для описания
отраслевой бизнес-модели в большей мере используется статистическая
информация, макроэкономические, отраслевые и региональные показатели.
Знание бизнеса и описание его модели являются условиями обеспечения
прозрачности учётно-аналитической информации и прозрачности деятельности
предприятий на рынке, хотя «…Одночасно треба відмітити, що недосконалість
прозорого інформаційного забезпечення діяльності учасників фінансового
ринку в сучасних умовах посилюється процесами та наслідками глобальної
економічної кризи”. [5]
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Аннотация. В процессе предпринимательской деятельности предприятия
сферы обслуживания получают доходы, которые требуют своевременного и
достоверного отражения на счетах бухгалтерского учета в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Между тем,
специфика данной сферы оказывает влияние на построение и ведение
бухгалтерского учета доходов. В частности, момент потребления услуги, как
правило, совпадает с процессом ее формирования. В связи, с чем незавершенное
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производство отсутствует. Имеет место специфика показателей
эффективности труда работников, которые заняты выполнением своих
основных функций. Например, эффективность труда работников в туризме
определяется количеством туристов, которым оказаны услуги, а в гостиницах
— количеством предоставленных клиентам койко-суток.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, доходы, экономические выгоды,
сфера обслуживания.
Abstract. In the course of business activity of the entity of services industry gain
income which requires timely and reliable reflection on accounts of financial
accounting according to the current legislation of the Russian Federation.
Meanwhile, specifics of this sphere exert impact on creation and conducting financial
accounting of the income. In particular, the service consumption moment, as a rule,
matches process of its forming. In communication with what work in progress is
absent. Specifics of performance indicators of work of workers which are occupied
with accomplishment of the main functions take place. For example, efficiency of
work of workers in tourism is determined by the number of tourists to whom services
are rendered, and in hotels — the number of the room-night provided to clients.
Key words: financial accounting, income, economic benefits, services industry.
Основной текст
Необходимость выхода отечественной экономики из экономического
кризиса приводит к поиску новых источников получения поступлений в
государственный бюджет через оптимальное использование экономических и
природных ресурсов. Учитывая глобализацию экономики, необходимо
максимально использовать каждый источник дохода, и в ходе данного процесса
немалую роль играет бухгалтерский учет доходов по отраслям экономики, в
том числе и доходов от оказания услуг организациями сферы обслуживания.
В условиях нынешней ситуации в экономике Российской Федерации
получение прибыли и обеспечение рентабельной деятельности организации в
сфере обслуживания является необходимой составляющей, которая
обусловливает рост рыночной стоимости организации. В качестве основного
обобщающего показателя финансового результата деятельности предприятия,
прибыль — это важный источник формирования его капитала, обеспечения
финансовой устойчивости и платежеспособности. Прибыль является
следствием
разнонаправленного
движения
денежных
потоков,
характеризующихся доходами и расходами предприятия.
Доходы и расходы, как взаимосвязанные факторы образования прибыли
предприятия, должны исследоваться на всех этапах их формирования. В общем
определении доход — это увеличение экономических выгод в виде
поступления активов или уменьшения обязательств, которые приводят к росту
капитала (за исключением роста, обусловленного взносами собственников в
уставный капитал). Это определение соответствует требованиям к признанию и
классификации дохода от обычной деятельности предприятия, содержащиеся в
ПБУ 9/99 «Доходы организации». Итак, согласно п. 2 ПБУ 9/99 «Доходы
организации», доход определяется при увеличении актива или уменьшении
обязательства, что обусловливает рост собственного капитала (за исключением
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роста капитала за счет взносов участников предприятия), при условии, что
оценка дохода может быть достоверно определена [2].
Эффективное управление доходами от оказания услуг организациями
сферы обслуживания базируется на их классификации по предварительно
обоснованным признакам.
Изучая доходы от оказания услуг, стоит отметить разноаспектные подходы
к теоретическому понятию услуги. В целом, можно определить понятие
следующим образом: услуга — это вид деятельности, которую одна сторона
предоставляет другой на основе соглашения или договоренности за
соответствующее вознаграждение, в результате чего создается материальный
продукт, а в соответствии с тематикой исследования — невещественные блага.
Нужно отметить тот факт, что за последние годы динамика объема
платных услуг населению по данным государственной службы статистики
остается относительно стабильной [4].
Анализ различных аспектов деятельности предприятий сферы услуг
позволил
выявить
организационно-технологические
особенности
их
деятельности, влияющие на организацию и построение учета и контроля.
Наиболее существенными из этих особенностей являются: наличие
предприятий различных организационно-правовых форм и различной
производственной мощности, отсутствие незавершенного производства,
одновременное производство и потребление услуги, непосредственное участие
клиента в процессе производства услуги; недолгий операционный цикл,
невозможность использования счета «готовая продукция», совпадение
производственной себестоимости и себестоимости реализованной продукции,
вероятность предоставления гарантийных услуг; отсутствие разделения
подразделений на основные и обслуживающие; отсутствие отделов сбыта и
маркетинга, отсутствие посредников при реализации услуг; наличие
территориально обособленных приемных пунктов; гибкость; изменение
объемов производства и ассортимента услуг в зависимости от колебаний моды
и предпочтений клиентов.
В связи с вышеуказанными особенностями сферы услуг учет доходов
должен строиться так, чтобы можно было не только определить все факторы
производства, влияющие на результаты деятельности предприятия, но и
исследовать их объем, изменение структуры, уровень, динамику.
Внутри любой организации, которая предоставляет услуги в сфере
обслуживания, вполне может вестись свой учет доходов, который приемлем
для конкретной отрасли и рассчитан не только на удобство составителей (к
примеру, владельцев предприятий частного порядка), но и позволяет
определенным образом отразить необходимые статьи, не предусмотренные в
официальном бухгалтерском учете. А не предусмотрены они зачастую в силу
особой специфики и разнообразия сфер обслуживания.
Известно, что любые доходы способствуют увеличению капитала, в том
числе и доходы от продажи определенных услуг [6]. Так как капитал
отражается по кредиту в бухгалтерском учете, то, безусловно, и доходы
организации будут отражаться по принципу кредита. Относительно специфики
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сферы обслуживания стоит отметить, что доход признается значительно
сложнее. Причиной тому может быть недостоверность оценки дохода,
отсутствие поступлений экономических выгод в привычном их выражении.
Также стоит отметить субъективность оценки дохода и степень
завершенности конкретной услуги. К тому же, завершенность предоставления
услуги является опять-таки субъективным понятием со стороны потребителя.
Данный фактор влияет на признание дохода, так как завершенность оказания
услуги необходима на момент составления баланса.
Развитие экономики привнесло свои коррективы в учет и калькуляцию
данных относительно доходной и расходной частей баланса организаций,
предоставляющих услуги в сфере обслуживания. Однако, стоит отметить, что
учет данной категории в России имеет ряд проблем. Одной из проблем является
непрозрачность экономического сектора сферы услуг. Данная проблема
возникает в плане бухгалтерского учета и является, по сути, первоочередной,
так как буквально дублирует цели непосредственно учета доходов.
Помимо прочего, в организациях, которые предоставляют услуги, имеет
место использование достаточно устаревших методов учета доходов, что также
негативно сказывается на управлении доходами.
Основными
особенностями
деятельности
предприятий
сферы
обслуживания, которые нужно учитывать при организации бухгалтерского
учета доходов, являются следующие:
— момент потребления услуги, как правило, совпадает с процессом ее
формирования. В связи, с чем незавершенное производство отсутствует. Оно
может иметь место лишь в случае, когда услуги оказываются клиентам на
протяжении нескольких отчетных периодов;
— специфика показателей эффективности труда работников, которые
заняты выполнением своих основных функций в сфере обслуживания.
Например, эффективность труда работников в туризме определяется
количеством туристов, которым оказаны услуги, а в гостиницах количеством
предоставленных клиентам койко-суток;
— качество услуг, предоставляемых клиентам, может меняться, что
вызывает необходимость хорошо поставленного учета расчетов по претензиям
потребителей к качеству услуг.
Ссылаясь на наличие ряда проблем, можно отметить в сфере услуг
существенную трансформацию в индексах предпринимательской уверенности.
Расчет индекса предпринимательской уверенности производится как среднее
арифметическое значение балансов оценок фактического изменения спроса на
услуги, экономического положения организаций в текущем квартале по
сравнению с предыдущим кварталом, а также ожидаемого изменения спроса на
услуги в следующем квартале (в процентах).
Отражение доходов по счетам 90—99 является результатом финансовой
деятельности как предприятий, производящих товары, так и организаций,
предоставляющих услуги.
Показательным примером сложностей и особенностей отражения доходов
предприятия в сфере обслуживания является гостиничные услуги.
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Спектр услуг, представляющихся предприятиями гостиничного хозяйства,
— достаточно широкий, поэтому и перечень доходов от реализации также
относительно большой. В частности, это доходы от сдачи гостиничных
номеров, реализации бытовых услуг (стирка, химчистка, парикмахерские
услуги и т.д.), реализации экскурсионных услуг, реализации автоуслуг
(перевозка пассажиров), реализации услуг автостоянки, оказание услуг по
использованию сети Интернет, телефона и тому подобное [9].
Постановление Правительства РФ от 09.10.15 г. №1085 «Об утверждении
Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» подробно
и доступно регламентирует особенности осуществления хозяйственной
деятельности гостиницами.
Для обобщения информации о доходах, полученных от предоставления
гостиничных услуг, зачастую бухгалтер гостиницы может использовать счет, в
который для учета основных и дополнительных услуг, предоставляемых
отелем, открываются субсчета второго порядка. Учет доходов от
предоставления услуг другими подразделениями гостиницы также ведется с
открытием отдельных субсчетов второго порядка, а именно: «Химчистка»,
«Парикмахерская», «Транспорт», «Парковка», «Прачечная» тому подобное.
Доходы от предоставления услуг питания в своем ресторане (хотя, как
замечает автор, не каждое предприятие гостиничного типа имеет свое
заведение общественного питания) бухгалтер по личному усмотрению может
отражать либо включая в доходы от обычных видов деятельности, либо в
прочие доходы. Данный выбор предусмотрен пунктом 4 ПБУ 9/99 «Доходы
организации». Безусловно, нужно закрепить выбранный порядок в учетной
политике. Достаточное количество гостиниц доходы ресторана отражают в
составе прочих доходов, что дает возможность оценить рентабельность как
основной деятельности (предоставление номеров для проживания), так и
дополнительных услуг.
В последнее время во многих гостиницах предоставляется услуга
бронирования. Наряду с дополнительным доходом для предприятия данная
услуга привнесла в учет доходов гостиницы некую неопределенность. Связана
она с тем, что в законодательстве нет четкого правила относительно учетного и
налогового отношения к услуге бронирования. Таким образом, становится
неясным порядок налогообложения услуги брони номеров, а также
усложняется учет дохода от услуги определением счета в балансе.
Анализируя особенности бухгалтерского учета данной отрасли считаем
основной сложностью учета доходов от реализации гостиничного продукта
следующее.
Поскольку
большинство
вспомогательных
структурных
подразделений предприятий гостиничного хозяйства (служба питания, SPAцентр и т.п.), кроме внутренней реализации услуг (клиентам отеля), могут
осуществлять реализацию услуг сторонним посетителям, то такую
существенную особенность следует учитывать при построении учетных
регистров по учету доходов и результата деятельности.
Особенности и своя специфика бухгалтерского учета доходов сферы
обслуживания есть практически у каждого вида деятельности данной отрасли.
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Рассмотренные общие понятия, касающиеся тематики основ бухгалтерского
учета доходов, теоретического определения самой услуги и сферы
обслуживания дает фундамент представлений о проведении ревизии
деятельности данной сферы. Анализ учета доходов в гостинице позволил
определить специфику и основную, с его точки зрения, проблему отражения
доходов по счетам в соответствии с законодательством.
Таким образом, финансовый результат деятельности предприятия,
предоставляющего услуги в сфере обслуживания, в значительной мере зависит
от уровня управления его финансами, а бухгалтерский учет доходов является
элементом управления и повышения качества деятельности предприятия.
Поэтому именно его совершенствование является важным для каждой отдельно
взятой организации данной сферы деятельности и для экономики России в
целом.
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