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УДК 657.1
Андрусик Іванна
Науковий керівник: Нужна Оксана
Луцький національний технічний університет
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Моделювання в наукових дослідженнях, яке почали
застосовувати ще в глибоку давнину, охоплює нині все нові й нові
сфери наукових знань. Термін «модель» походить від латинського
слова «modulus» – зразок, норма, міра. Модель — це об’єкт, що
заміщує оригінал і відбиває найважливіші риси і властивості
оригіналу для даного дослідження, даної мети дослідження за
обраної системи гіпотез.
Математична модель – це абстракція реальної дійсності
(світу), в якій відношення між реальними елементами, а саме ті, що
цікавлять дослідника, замінені відношеннями між математичними
категоріями.
Основне призначення економіки – забезпечення суспільства
предметами споживання та послугами, котрі створюють умови для
життя та безпеки людини, родини, суспільства, країни.
Моделювання економіки як науковий напрям сформувався у
60-ті роки ХХ століття, хоча має давню й багату передісторію.
У його
основу,
окрім
економічних,
покладено
низку
фундаментальних дисциплін (математику, теорію ймовірностей,
теорію систем, інформатику, статистику, теорію автоматичного
управління тощо).
Неможливо уявити собі сучасну науку, зокрема економіку,
без широкого застосування математичного моделювання. Сутність
цієї методології полягає в заміні вихідного об’єкта його «образом»
– математичною моделлю – і подальшим вивченням моделі на
підставі аналітичних методів та обчислювально-логічних
алгоритмів, які реалізуються за допомогою комп’ютерних програм.
Постановка питання щодо математичного моделювання будь-якого
об’єкта породжує чіткий план дій, який умовно можна поділити на
три етапи: модель – алгоритм – програма.
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На першому етапі обирається (чи будується) «еквівалент»
об’єкта, що відображає в математичній формі найважливіші
(ключові) його властивості — закони, яким він підпорядковується,
зв’язки, що притаманні складовим його частинам, тощо.
Математична модель (чи її фрагменти) досліджуються
теоретичними методами, що дозволяє отримати важливі
(концептуального характеру) нові знання про об’єкт.
Другий етап – вибір (чи розроблення) алгоритму для реалізації
моделі на комп’ютері. Модель подається у формі, зручній для
застосування числових методів, визначається послідовність
обчислювальних і логічних операцій, котрі необхідно здійснити,
щоб отримати шукані величини із заданою точністю.
Обчислювальні алгоритми не повинні спотворювати основні
властивості моделі, а отже, вихідного об’єкта (оригіналу), бути
економними та адаптивними щодо особливостей розв’язання задач
і використання комп’ютерів.
На третьому етапі створюються програми, що «переносять»
модель і алгоритм на доступну комп’ютерну мову. До них також
висуваються вимоги економності та адаптивності. Їх можна назвати
«електронним» еквівалентом досліджуваного об’єкта, що є
придатним для безпосереднього експериментування на комп’ютері.
Створивши
тріаду:
«модель–алгоритм–програма»,
дослідник (системний аналітик) отримує універсальний, гнучкий і
відносно дешевий інструмент, який тестується в «пробних»
обчислювальних експериментах.
Якщо ж аналізувати проблеми моделювання економічних
систем, де необхідно брати до уваги «людський чинник», тобто
коли йдеться про аналіз слабоформалізованих об’єктів, то до цих
вимог необхідно додати ще низку, зокрема, акуратне розмежування
математичних і побутових термінів, завбачливе застосування вже
готового математичного апарату до вивчення явищ і процесів
(пріоритетним є шлях «від задачі до методу», а не навпаки) та інші.
Слід зазначити, що умовою розробки моделі є принцип так
званої інформаційної достатності. Це означає, що системний
аналітик повинен мати достатньо чітке уявлення про те, що
вважати за вхідні та вихідні змінні досліджуваної системи, які
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чинники суттєво впливають на процес її функціонування. Якщо
рівень інформаційної достатності низький, то створити модель, за
допомогою котрої можна було б отримати нові знання про об’єкторигінал, майже неможливо.
Становлення двох по суті різних наукових дисциплін –
економіки і математики – протягом багатьох століть проходило за
власними законами, що відображали природу цих дисциплін,
одночасно стикаючись один з одним.
УДК 657.1
Андрусів Н. І
Науковий керівник: Лемішовська Олеся
Національний університет «Львівська політехніка»
ГАРМОНІЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ З
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ: ПЕРЕВАГИ ТА
НЕДОЛІКИ
Сучасні
економічні
умови
діяльності
суб’єктів
господарювання такі як глобалізація фінансових ринків, розвиток
транснаціональних компаній, міжнародної торгівлі тощо,
вимагають взаємоузгодження у багатьох напрямах їх діяльності, що
диктує необхідність регулювання ведення бухгалтерського обліку.
Для цього розробляють спеціальні облікові стандарти, що
забезпечують визначені вимоги до методів та процедур ведення
бухгалтерського обліку. Облікові стандарти поділяють на
національні, регіональні та міжнародні.
Національні стандарти обліку є нормативами, що
розробляються кожною країною самостійно для внутрішнього
користування (П(С)БО в Україні, GAAP у США). Регіональні – це
стандарти, що діють в певних країнах, визначеного регіону
(європейські Директиви). Міжнародні облікові стандарти є
прийняті Радою з Міжнародних Стандартів Бухгалтерського Обліку
та включають в себе: Міжнародні стандарти фінансової звітності
(International Financial Reporting Standards); Міжнародні стандарти
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бухгалтерського обліку (International Accounting Standards);
Інтерпретації, розроблені Комітетом (Радою) з Міжнародних
стандартів фінансової звітності (International Financial Reporting
Interpretations Committee of the IASB) [1].
Гармонізація фінансової звітності в Україні передбачає
розроблення єдиної методології її складання, що забезпечить
отримання достовірної та правдивої інформації для прийняття
управлінських рішень.
У застосуванні Міжнародних стандартів фінансової звітності
можна виділити такі основні переваги:
 чітка економічна логіка та узагальнення світової практики;
 інформація МСФЗ дозволяє аналізувати наслідки
прийняття рішень, здійснювати прогнозування майбутнього
розвитку та виступає основою прийняття стратегічних рішень;
 показники
фінансової
звітності
підприємств
за
міжнародними стандартами характеризуються співставленістю, що
обумовлює підвищення інвестиційної привабливості даних
підприємств;
 фінансова звітність за міжнародними стандартами містить
не тільки кількісні показники діяльності підприємства, а й
характеристики здійснюваних процесів, які відображають як
масштаби, так і якість діяльності підприємства;
 фінансова звітність складена відповідно до вимог
міжнародних стандартів, є доступною для широкого кола
користувачів [2].
Серед основних недоліків застосування Міжнародних
стандартів фінансової звітності можна виділити:
- відсутність стандартизованих вимог щодо застосування
національних та Міжнародних стандартів фінансової звітності, а
також відсутність норм, які роблять використання МСФЗ
обов’язковими на практиці (у зв’язку з цим можуть виникати
труднощі при порівнянні фінансової звітності, яка буде складена за
різними підходами);
- відсутність достатньої кількості висококваліфікованих
фахівців для складання звітності відповідно до МСФЗ, а також
наявних засобів для підготовки таких спеціалістів;
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- відсутність чіткої нормативної бази для переходу до МСФЗ.
На сьогодні, відповідно до Закону «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні», підприємство самостійно
визначає доцільність застосування міжнародних стандартів (крім
випадків, коли обов'язковість застосування міжнародних стандартів
визначена законодавством). Положення ч. 2 ст. 12-1 зазначеного
Закону встановлює обов'язковість складання фінансової звітності та
консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами
для: публічних акціонерних товариств, банків, страховиків
(страхових компаній), а також підприємств, які провадять
господарську діяльність за видами, перелік яких визначається
Кабінетом міністрів. У випадках, коли підприємство не зобов'язане
подавати фінансову звітність за міжнародними стандартами згідно
з законодавством, воно має можливість прийняти самостійне
рішення про складання звітності за МСФЗ.
Міжнародні стандарти фінансової звітності розглядаються як
орієнтир для реформування системи бухгалтерського обліку та
фінансової звітності. Адаптація національних стандартів до
міжнародних забезпечить прозорість та однозначність інформації,
підвищить довіру до показників фінансової звітності.
1. Жолнер І.В. Фінансовий облік за міжнародними та національними
стандартами: Навч. посіб. – К.: НУХТ, 2012, 335 с.
2. Світлична В. Ю. Гармонізація національної фінансової звітності з
міжнародними стандартами: актуальність, порядок та перспективи / В. Ю.
Світлична,
,
С.
М.
Малик.
–
Режим
доступу: http:
//archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/kgm_econ/2011_100/234-241.pdf

УДК 371.3
Балашук Наталія
Науковий керівник: Садовська Ірина
Луцький національний технічний університет
ТРИ ПАРАДИГМИ ОБЛІКУ
Парадигма, зазвичай, базується на етичних і соціальнопсихологічних правилах і нормах. Розвиток нових парадигм
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обумовлюється не лише логічними критеріями наукової теорії, але і
філософськими думками під впливом інституційного середовища.
Парадигма – це модель постановки методів дослідження, які
переважають протягом певного історичного періоду у науковому
товаристві, вихідна концептуальна схемa.
Дослідженням проблем видозміни та розвитку займалося
багато вітчизняних та зарубіжних вчених і науковців. Зокрема, це
були С.Ф. Голов, Я.В. Соколов, Т.С. Кун, Н.М. Малюга та ін..
Соколов Я.В. зауважував, що під вивченням парадигми, як
розвитку науки розуміють сукупність поглядів, що характерні для
представників певного суспільства. Кун Т.С. розробив і
сформулював теоретичні основи парадигмальної концепції у праці
“Структура наукових революцій” і розглядав парадигму, як основу
функціонування наукового інституту, що являє собою сукупність
методологічних підходів, узагальнених ідей і гіпотез.
Парадигми, які розкривають закономірності розвитку
бухгалтерського обліку як науково-практичної діяльності, носять
об’єктивний міжнаціональний характер та відображають
специфічний інституційний вплив на середовище бухгалтерського
обліку.
В 14-15 століттях спостерігається співіснування трьох
парадигм: уніграфічної, камеральної та диграфічної. Уніграфічний
облік
заснований
на
ідеї
інформаційного
відтворення
господарських процесів, ідеї наївного натуралізму. Парадигма
уніграфічного обліку не була єдиною. У своєму розвитку вона
пройшла п’ять етапів: 1) інвентарний облік (фіксувалися тільки
залишки матеріальних цінностей); 2) контокорент (враховувалися
тільки розрахункові операції); 3) гроші (монета) виступали
об’єктом обліку; 4) гроші, як об’єкт обліку злилися з урахуванням
розрахунків; 5) гроші і контокорент поглинули і облік інвентарю
(це повна уніграфічна парадигма – всі рахунки ведуться в грошах).
Основними методами уніграфічного обліку переважно є
спостереження, перерахунок, оцінка, інвентаризація, зведення
даних.
Диграфічний облік народився з уніграфічного. Диграфічний
облік був першою спробою замінити концепцію, яка не
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здійснилася, наївного натуралізму ідеєю облікового реалізму. В
цьому випадку заздалегідь передбачається неповнота охоплення
фактів господарського життя і введення концептуальних логічно
штучних обмежень. Зокрема, подвійний запис забезпечив
можливість збереження вкладеної в справу власності і створив
основу для виконання контрольних функцій обліку. Поява
подвійного запису в обліку фактично перетворила простий облік на
бухгалтерський.
Камеральний облік існував паралельно з уніграфічним і
диграфічним. З точки зору прихильників камеральної парадигми і
уніграфізм, і диграфізм описують тільки те, що було, а в
камеральному обліку тільки те, що фіксується і те, що буде. У них
цент ваги в минулому, в історії, у нас – і в майбутньому. Далі, там
облік майна, тут облік господарського обороту. У камеральному
обліку обороти каси зазвичай велися в двох регістрах: один для
приходу, інший на витрати. Суттєвим в камеральному обліку було
те, що факти, ще тільки намічені, вводяться в єдину систему обліку
з фактами, які вже здійснилися.
Історія обліку 16-першої половини 20 століття – це історія
диграфічної парадигми, її зростання, її внутрішнього дроблення.
Особливо важливі для історії обліку 16-18 століття - час бурі і
натиску диграфічної парадигми – подвійної бухгалтерії.
В сучасних наукових працях автори, як правило, вказують на
нагальну необхідність перегляду наявних парадигм і пропонують
власні підходи до формування нових парадигм.
Так Н.М. Малюга наводить п’ять парадигм бухгалтерського
обліку: проста натуральна бухгалтерія, камеральна бухгалтерія,
проста монетарна бухгалтерія, подвійна статична бухгалтерія,
подвійна динамічна бухгалтерія.
Пропонуючи нову парадигму бухгалтерського обліку, автор
пояснює її суть з точки зору зміни способів виробництва, техніки
обліку внаслідок використання нових інформаційних технологій та
появи нових облікових об’єктів та називає її подвійною
інформаційною динамікою. Автор в цілях визначення реальної
ринкової вартості підприємства підтримує оцінку активів
переважно за ринковою вартістю.
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УДК 657.1
Батієвич Дмитро
Науковий керівник: Жураковська Ірина
Луцький національний технічний університет
ПОБУДОВА КРИВОЇ ЛАФФЕРА ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ
ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
Одним з найвагоміших податків, який виконує важливу
соціальну функцію, є податок з доходів фізичних осіб. В Україні
він пройшов довгу історію трансформацій та перетворень. Задля
наповнення пустої державної скарбниці в нашій країні було
апробовано і прогресивну, і пропорційну системи оподаткування
особистих прибутків. Але пошуки найоптимальнішого варіанту
наразі не увінчались помітним успіхом.
Податок на доходи фізичних осіб колись мав назву
прибутковий податок з громадян . До кінця 80-х років прибутковий
податок з громадян справлявся за системою 40-х років. До 1990
року прибутковий податок із громадян справлявся за комбінованою
шкалою ставок. З 1990 року була введена регресивне- прогресивна
шкала ставок податку з розміром ставок 13,15, 20, ЗО, 40, 50 і 60%
залежно від величини доходу. Вже із середини1991 року було
запроваджену систему прибуткового оподаткування з громадян в
України за наслідком ухвалення Закону Української РСР «Про
прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних
громадян та осіб без громадянства» від 5 липня 1991 року. З 1992 р.
до 1 січня 2004 року система оподаткування фізичних осіб
регулювалась Декретом Кабінетом Міністрів України "Про
прибутковий податок з громадян", який діяв до 1 січня 2004 року.
За цей період досить часто відбувалась зміна ставок прибуткового
податку з громадян - іноді по кілька разів на рік. В травні 2003 р.
було ухвалено Закон України "Про податок з доходів фізичних
осіб", яким передбачено суттєві зміни в механізмі справляння
податку з доходів фізичних осіб. З 2010 року, ставка податку
встановлюється Податковим кодексом України
Нами проаналізовано динаміку податку з 1995 року по 2017
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рік. Ставки податку були різні, а надходження в бюджет з кожним
роком збільшувалися (табл.1). Для усунення фактору інфляції при
побудові кривої Лаффера нами взято середньорічний курс долара,
визначений НБУ. На рис.1 наведено криву Лаффера, яка показує
взаємозв’язок ставки податку та надходження в бюджет.
Таблиця 1
Ставки податку та надходження в бюджет податку з доходів
фізичних осіб
Роки
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Ставка
податку,
%
35
23
23
23
23
23
23
23
23
13
13

Надходження в
бюджет, млн.
дол.
871,7
1417,0
1770,6
1469,4
933,2
768,4
2015,6
2030,8
2536,9
2483,6
3383,8

Роки
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Ставка
податку, %
13
15
15
15
16
16
16
16
16
15
18
18

Надходження
в бюджет,
млн. дол.
4513,1
6887,5
8708,9
5710,5
6426,8
7556,5
8522,2
9030,2
6324,9
4578,0
5431,8
5952,9

Рис.1. – Крива Лаффера щодо податку з доходів фізичних осіб в
Україні
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З рис.1 видно, що при чим більша ставка податку (35% та
23% в 1995 та 2000 році ) надходження в бюджет були
найменшими.
Оптимальним
варіантом
для
забезпечення
надходження грошових коштів в бюджет від податку доходів
фізичних осіб є ставка 16-17%. Це було в 2013 році при ставці
податку 16%, надходження становили 9030,2 млн. доларів. Уроки
історії і теорії визначення оптимальних ставок податків слід
врахувати
при
подальшому
вдосконаленні
податкового
законодавства в Україні.
УДК 657

Бруцька Віталіна
Науковий керівник: Ткачук Ірина
Луцький національний технічний університет
ЗМІСТ, ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО
АНАЛІЗУ
В наш час складно уявити прийняття якихось складних
рішень без попереднього аналізу виробництва, наявності резервів
та виробничого чи капітального потенціалу. Не зважаючи на те, що
свій початок економічний аналіз бере ще у Давній Греції, його
піком розвитку можна назвати XX-XXI століття. Адже, як не дивно
саме метод економічного аналізу, який базується на аналітичних
дослідженнях в епоху комп’ютеризації стає більш зручним у
використанні.
Грабовецький Б.Є. визначає зміст економічного аналізу, як
комплексне всебічне дослідження всіх сторін діяльності
підприємства на основі використання відповідних джерел
інформації, вивчення окремих елементів економічної роботи,
виявлення і вимірювання впливу факторів на результати діяльності
підприємства, зіставлення витрат і результатів, узагальнення
результатів аналізу і, нарешті, обґрунтування альтернативних
варіантів управлінських рішень з метою вибору оптимального [1].
Як і будь яка наука, економічний аналіз має ряд основних
функцій до яких можна віднести: оцінювальна, діагностична,
пошукова. Кожна з функцій відповідає за певний аналітичний
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процес. Оцінювальна – визначає відповідність фактичних даних
потенційним, діагностична – економічне значення факторів та їх
кількісний вплив, а пошукова спрямована на виявлення резервів та
пошуку варіантів їх оптимального використання.
Серединська В.М., Загородна О.М., Федорович Р.В.
зазначають, що значенням, предметом економічного аналізу
визначаються і завдання, які стоять перед ним. До найбільш
загальних належать [2]:
1) Оцінка ефективності функціонування об'єкта через
систему економічних показників. Дане завдання передбачає оцінку
ситуації, яка склалася, а саме: вивчення рівня показників і їх
динаміки, порівняння з показниками аналогічних підприємств,
визначення місця, яке займає підприємство на ринку, рівня
використання ресурсів і виробничого потенціалу і т.п.
2) Вивчення причинно-наслідкових зв'язків об'єкта і
побудова його факторної моделі.
3) Дослідження характеру причинно-наслідкових зв'язків і
вибір методів їх кількісного виміру. У сучасних умовах
економічний аналіз володіє багатим арсеналом методів кількісного
виміру причинно-наслідкових зав'язків, а саме: традиційними,
математико-статистичними і евристичними.
4) Виявлення умов, що позитивно чи негативно впливають
на результати діяльності об'єкта.
5) Пошук варіантів рішень, які б сприяли покращенню
діяльності об'єкта аналізу.
6) Порівняння варіантів рішень.
7) Підготовка одного або кількох варіантів рішень для
керівництва.
Отже з його основних функцій та завдань можна зробити
висновок, що економічний аналіз став невід’ємною частиною при
прийнятті стратегічно важливих рішень на виробництві та
управлінні.
1. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз: навчальний посібник / Б. Є.
Грабовецький. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 85 с.
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2. Серединська В.М. Економічний аналіз: навчальний посібник / В.М.
Серединська, О.М. Загородна, Р.В. Федорович [за ред. Р.В.Федоровича.] –
Тернопіль: Астон, 2010. – 592 с.

УДК 657.1
Василюк Володимир
Науковий керівник: Бродська Ірина
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН
Процес підготовки кваліфікованих спеціалістів у сфері
бухгалтерського обліку, аудиту і оподаткування в Україні є
невід’ємною складовою набагато масштабнішої категорії, як
«українська освіта», а тому й проблемні питання методики
викладання варто розглядати через призму недоліків української
освіти в цілому.
Основною проблемою вітчизняної освіти є те, що вона все ще
залишається рудиментом радянської системи. Форми навчання і
організації
навчального
процесу,
закріплення
рівня
компетентностей і навичок – далекі від досконалості.
Традиції освіти в цілому, побудовані на парадигмі, основою
якої є тріада «знання — уміння — навички». При цьому основна
увага приділяється засвоєнню знань, які, відповідно до теорії, є
потенціалом розвитку. Проте , як показує практика, за такого
підходу до освіти завжди існує проблема застосування знань.
Одним із основних завдань навчального процесу у вищих
навчальних закладах, які здійснюють підготовку з економічних
спеціальностей, є цілеспрямована і планомірна підготовка
майбутніх спеціалістів до професіональної діяльності у сучасному
суспільстві.
Найважливішим завданням сьогодення у розбудові освіти
України є запровадження передових педагогічних технологій
навчального процесу. Технологізація забезпечення навчального
процесу у вищих навчальних закладах являє розробку та
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запровадження систем засобів і навчально- методичного
забезпечення, раціональних методів, організаційних форм занять,
комп’ютерних технологій, що є в основі ефективної організації
навчального процесу. Особливі вимоги до запровадження нових
технологій навчального процесу проявляються у диференціації
навчання й можливості вибору майбутньої професії, змін форм і
методів організаційно-комунікативної діяльності студентів та
педагогів, толерантності й виховання молоді.
Упровадження інноваційних підходів, інформаційних систем
і технологій у навчальний процес є важливим складником для
підготовки спеціалістів, а викладачі також мають пам’ятати, що
вони покликані довести до студентів новітні методи і форми
роботи, які сьогодні суспільство диктує спеціалістам нової
генерації з урахуванням міжнародних стандартів, правил та
принципів.
Специфіка організації процесу підготовки фахівців облікових
професій полягає в максимальному наближенні навчальних занять
до умов практичної діяльності. У зв’язку з цим максимально
посилюються під час навчання різноманітні форми практичних
занять, виникає ціла низка методичних проблем: поєднання
викладання нового матеріалу, ілюстрацій і практичних робіт; підбір
матеріалу для практичних робіт та порядок їх проведення тощо.
Для отримання дійсно професійної підготовки студент,
озброєний теоретичними знаннями, повинен власноручно
усвідомлено виконати на практичному занятті під керівництвом
викладача облікові роботи: скласти первинні та зведені
бухгалтерські документи, здійснити їх перевірку, бухгалтерську
обробку, запис до облікових регістрів, скласти звітність
підприємства тощо.
Інноваційно-зорієнтована професійна підготовка бухгалтерів
являє собою педагогічну систему, спрямовану на підготовку
майбутнього фахівця з обліку та аудиту до інноваційної діяльності.
Основною відмінною ознакою такої моделі є її цільова
зорієнтованість на підготовку майбутнього фахівця до життя в
умовах сучасного, динамічного суспільства, що забезпечує його
становлення як активного суб’єкта змін та інновацій, здатного до
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самостійної ініціації та реалізації інноваційної діяльності. Такий
підхід особливо актуальний для економістів-обліковців, оскільки
вони працюють в умовах постійних змін законодавства,
методичних підходів в обліку, впровадження міжнародних
стандартів обліку та звітності тощо.
Одним із найважливіших моментів організації підготовки
фахівців у галузі економіки та обліку є відповідність педагогічної
науки реаліям життя, правомірність прямого перенесення наукових
принципів і закономірностей у площину практичної діяльності.
УДК 657.1
Видрич Ольга
Науковий керівник: Талах Тетяна
Луцький національний технічний університет
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ» ТА
«ЛІКВІДНІСТЬ»
Поняття
«платоспроможності»
є
складним
і
багатофакторним, зумовлюється економічним середовищем, в
межах якого здійснюється діяльність підприємства, а також
результатами
його
функціонування.
Оцінювання
платоспроможності дозволяє визначити, наскільки ефективно
здійснюється фінансовий менеджмент на підприємстві [3].
Підходи
науковців
до
визначення
сутності
платоспроможності підприємства можна звести до таких трьох
підходів:
1)
платоспроможність визначається наявністю власних
обігових коштів та здатністю покривати збитки (західні науковці Й. Ворст, П.Ревентлоу, Дж. Депалленс та Дж. Джоборд);
2)
платоспроможність визначається як здатність
підприємства виконувати свої зобов’язання (російські вчені – В.В.
Ковальов, М.М. Крейніна, М.С. Абрютина, А.В. Грачов);
3) платоспроможність представлена як важливий показник
фінансової стійкості (Н.В.Тарасенко, В.І. Іващенко, М.А. Болюх,
Є.В. Мних, В.М.Мельник – вітчизняні науковці) [1].
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Водночас зауважимо, що, розглядаючи названі підходи щодо
сутності платоспроможності підприємства, деякі фахівці, з одного
боку, ототожнюють платоспроможність з ліквідністю, а з другого –
навпаки, наголошують на нетотожності [4].
Існуючі
відмінності
в
трактуваннях
поняття
«платоспроможність» викликані, скоріше за все, змішуванням двох
поглядів на поняття ліквідності: ліквідності як однієї з
характеристик фінансової стійкості підприємства і, так званої,
ліквідності балансу. При зміні підходу змінюються і пріоритети:
якщо мова йде про ліквідність балансу, то платоспроможність
виступає як умова погашення всіх боргових зобов’язань
підприємства наявними в його розпорядженні активами; якщо мова
йде про оцінку фінансової стійкості підприємства, то навпаки –
ліквідність є однією з часткових характеристик платоспроможності,
що відображає можливість погашення зобов’язань ліквідними
активами [2].
Дж. Кейнс вважав, що умову ліквідності задовольняє
наявність грошей [4].
Лахтіонова Л.А. у своєму дослідженні провела групування
думок вчених стосовно визначення поняття «ліквідність суб’єкта
господарювання».
Загалом, поняття ліквідність є комплексним і воно включає:
ліквідність активів, ліквідність балансу, ліквідність підприємства.
Поняття «ліквідність» пов’язане з структурою балансу: це
відповідність активів та пасивів відповідної терміновості як
можливість вивільнення з обороту засобів у грошовій формі для
погашення боргових зобов’язань або достатність засобів для
покриття зобов’язань та їх відповідність по строкам утворення.
Однак це погляд на ліквідність тільки з вузької точки зору.
У більш широкому розумінні ліквідність означає здатність
цінностей
перетворюватися
в
грошові
кошти.
Вона
характеризується наявністю в підприємства ліквідних засобів у
формі залишку грошей у касі, грошових коштів на рахунках у банку
та тих елементів оборотних активів, що легко реалізуються.
Ступінь ліквідності визначається тривалістю часового
періоду, протягом якого ця трансформація може бути здійснена.
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Чим коротший період, тим вища ліквідність цього виду активів.
Дана характеристика важлива для кредиторів та інвесторів так як
вона показує «запас стійкості» підприємства.
Тому визначення ліквідності – необхідний елемент
кредитоспроможності потенційного клієнта, який дозволяє
встановити чи достатньо засобів у даного суб’єкта для своєчасного
і повного розрахунку зі своїми вже існуючими кредиторами
(банками, контрагентами тощо), учасниками та акціонерами і
наскільки велика вірогідність того, що ця здатність не погіршиться
при потенційному збільшення кількості кредиторів.
1.Богацька Н.М. Методичні підходи до оцінки платоспроможності
сучасних підприємств / Н.М. Богацька// Економічний простір. – 2015, – №41. –
С.212-222
2.Котляр М.Л. Платоспроможність та ліквідність в системі фінансової
стійкості підприємства / Котляр М.Л. // Економічний простір – 2015. – №11. –
С.192-199
3.Макарчук І.М. Сутність, склад і структура ліквідності підприємств / І.М.
Макарчук //Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 3. – C. 71 – 79
4.Огерчук М.О. Ліквідність банків України в умовах фінансової
нестабільності / Огерчук М.О. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії
та практики: Збірник наукових праць. – 2014. – №1(8). – С.39-45

УДК 519.86
Виштикалюк Яна
Науковий керівник: Нужна Оксана
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ
ОБЛІКУ
У бухгалтерському обліку моделювання виступає як опис
найбільш загальних аспектів, властивих обліку в різних галузях та
на різних підприємствах. У цьому полягає головна відмінна риса
моделювання від інших методів дослідження.
Модель, побудована на загальних принципах, дає методику
дослідження, методику обліку, прийнятну для всіх галузей та
підприємств, при цьому галузеві методики можуть бути
представлені як окремі випадки загальної моделі.
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Модель – це логічний, або математичний опис компонентів і
функцій, що відображають істотні властивості модельованого
об’єкту. Будь-яка модель є якоюсь абстракцією реальної системи.
Вперше про моделювання, в його сучасному розумінні,
стосовно бухгалтерського обліку, писав Е.К. Гільде. Він же і
побудував перші моделі нормативного обліку, орієнтовані на
технологічні процеси, а не на галузі промисловості. Його підхід
дозволяє розглядати моделювання як метод бухгалтерського
обліку, спосіб інформаційного відображення фактів господарського
життя. Е.К. Гільде розглядав моделювання як засіб опису
господарської діяльності підприємства, указував на принципову
відмінність між задачами обліку витрат і калькуляцією фактичної
собівартості, показав умовний характер останньої і зробив висновок
про можливість відмови від її практичного використовування. Е.К.
Гільде показав, що всі облікові об’єкти пов’язані інформаційними
потоками по схемі: вхід – вихід, і розглядав бухгалтерський облік
як базовий засіб всієї системи управління підприємством.
Розглядаючи систему моделювання у бухгалтерському обліку
з точки зору її практичної реалізації, ми виділяємо дві складові:
– методику – як впорядковану систему застосування
існуючих методів бухгалтерського обліку щодо конкретного
господарського об’єкта чи процесу;
– методичні рекомендації – деталізована сукупність дій, що
визначають послідовність реалізації методики обліку в конкретних
специфічних умовах господарювання.
Моделювання як всеохоплюючий метод науки з
бухгалтерського обліку є важливою складовою розвитку його теорії
й практики та передбачає, окрім іншого, і розробку методик й
методичних рекомендацій.
Розробка методик (як впорядкованої системи застосування
методів обліку для відображення певного процесу чи явища), або
методичних рекомендацій (як сукупності алгоритмів, що
визначають послідовність реалізації методик) є важливою та
невід’ємною складовою інституціонального забезпечення розвитку
бухгалтерського обліку.
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У національній системі обліку процесу моделювання не
приділяється належної уваги. Помилково вважається, що
моделювання має здійснюватись у практичному сегменті обліку
власниками та менеджерами підприємств. При цьому ігнорується
факт інституціональної неготовності останніх до моделювання
облікового розкриття господарських процесів та явищ не кажучи
вже про потреби облікових реакцій на виклики глобальної
економіки.
Щодо фінансової звітності, існує краща мотивація розвитку
моделювання, в першу чергу, від державних регуляторних органів з
бухгалтерського обліку.
Управлінський облік, як окрема предметно-облікова система
підприємства, потребує окремої державної мотивації розробки
методичного забезпечення. Останнє зумовлено зростанням
значення обліку в управлінні, необхідністю оперативного надання
інформації виходячи з індивідуальних інформаційних потреб.
Підводячи підсумок, можна зробити висновок, що завдяки
моделюванню судять про господарську діяльність не по самому
підприємству, а по його інформаційному зображенню. Дійсно,
якщо схочеться побачити насправді реальний прибуток, то він не
знайдеться, бо прибуток - це всього лише символ приросту майна.
Отже, моделювання в бухгалтерському обліку – це
комплексне застосування його методів та наукових підходів для
відображення господарських процесів й явищ не прямо чи
безпосередньо, а через специфічно створені символи та описання.
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УДК 330.8:333.77.01
Войтюк Алла
Національний науковий центр
«Інститут аграрної економіки»
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ
КРЕДИТУ
Теорія кредиту має досить значну та різнобарвну історію, в
ході якої були розроблені основні концепції, що утворюють на цей
момент її термінологічну та методологічну базу.
Формування наукової теорії кредиту починається з ХVIII
століття де йде дослідження механізму зв'язку кредиту з суспільним
виробництвом. Всі теорії кредиту, з історії економічної думки
діляться на натуралістичну та капіталотворчу. Представниками
натуралістичної теорії являються А. Сміт, Д. Рікардо, Ж. Сей, Ф.
Бастія, Ж.Ш.Л. Симонд і Дж. Р. Мак-Куллох. Відповідно до цієї
теорії об’єкт кредиту – це натуральні (тобто не грошові) речові
блага; що кредит є переміщення речей з одних рук в інші, спосіб
перерозподілу існуючих капіталів; позичковий капітал тотожний
реальному, його накопичення є накопиченням цього капіталу, а рух
першого повністю збігається з його рухом; оскільки кредит виконує
пасивну роль, то комерційні банки – всього лише посередники.
Відмінною рисою даної теорії є те, що вона відводила кредиту
незначну роль в економічному житті суспільства. На думку
натуралістів, кредит не створює реального капіталу, а з'являється
тільки в процесі виробництва. Вони виявили залежність кредиту від
виробництва та підкреслювали залежність відсотка від коливання і
динаміки прибутку.
Капіталотворча теорія кредиту почала розвиватися з середини
XIX століття. ЇЇ представниками стали Дж. Ло, Г. Маклеод, А. Ган,
Й. Шумпетер, Дж. Кейнс, Р. Гоутри, Ш. Коклен та ін., вони
визначали самостійну роль кредиту по відношенню до сфери
виробництва. Основні концепції цієї теорії були сформовані Дж.
Ло, який віддав кредиту вирішальну роль у розвитку економіки та
ототожнював кредит з грошима і багатством, рахував, що він здатен
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привести в рух всі невикористані виробничі можливості, а банки є
творцями капіталу. Ця концепція зводилася до організації
емісійного банку, за допомогою якого можна привести в рух всі
продуктивні сили суспільства і цим можна бистрими шагами
збагатити країну. Однак ці ідеї на практиці зазнали поразки.
Г. Маклеод стверджував, що кредит має купівельну силу,
являється продуктивним капіталом, так як приносить прибуток, а
банки - «фабрики кредиту», так як вони створюють кредит, а
значить і капітал.
Експансіоністська теорія кредиту своє зародження получила
на початку ХХ ст. її представниками є А. Ган та Й. Шумпетер, які
вважали, що банки всесильні, зокрема кредит створює депозити, а
отже, і капітал. Згідно концепції Й. Шумпетера кредит є феноменом
економічного розвитку тобто економічний розвиток держави
неможливий без кредиту. Завдяки банківському кредиту підприємці
мають успіх у підприємницькій діяльності. Недоліками цієї теорії є
те, що вона виправдовувала кредитну експансію і інфляцію,
сприяла загостренню протиріч капіталістичного відтворення.
Криза 1923-1933 рр. показала повну неспроможність
капіталотворчої теорії. Однак основні постулати даної теорії були
визнанні Дж. Кейнсом при обґрунтуванні принципів кредитного
регулювання економіки, завдяки чого кредит визначає економічний
розвиток, а стимулювання виробництва і споживання необхідно
сприяти розширенню інвестицій шляхом зниження позичкового
відсотка, що в результаті збільшить виробничий і споживчий попит
та знизить безробіття. Дж. Кейнс прирівнював позичковий капітал
до грошей і визначав рівень відсотка від кількості грошей в обігу.
Він визнавав, що грошова маса впливає на відсоток до певного
рівня, а інвестиції не завжди реагують на позичковий відсоток.
Послідовниками концепції Дж. Кейнса в післявоєнні роки
виступили неокейнсіанці – П. Самуельсон, Л.Лернер, С. Харріс, Е.
Хансен. Вони в подальшому розвивали ідею про активне втручання
держави в економічні процеси, в тому числі за допомогою кредиту,
де ставка ставиться на
регулювання економіки зокрема на
бюджетне фінансування, тобто зростання державних витрат та на
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здатність національного банку визначати грошово-кредитну
політику шляхом зміни облікової ставки.
Теорія монетаризму або антиінфляційна теорія ( М. Фрідмен,
Р. Руза, А. Бернс, Р. Роз, О. Файт, Ж. Рюефф). зводиться, що
основними інструментами регулювання економіки є зміни грошової
маси і процентних ставок, це дає застосовувати кредитну експансію
і рестрикцію. Встановлення середньорічних темпів зростання
грошової маси в поєднанні з певним рівнем процентних ставок
дозволяє впливати на динаміку виробництва і цін. Особливу увагу
привертає концепція М. Фрідмена її ідея полягає в стримуванні
зростання грошової маси і збільшення відсоткових ставок.
Виклики сьогодення гостро сформували проблематику суті
наповнення кредиту. У вітчизняних наукових працях, кредит
визначається елементарними певними економічними відносинами,
зокрема це усталене застигле поняття, що позбавлене розвитку і є
однаковим, незалежним від впливу соціально-економічного
зростання. На цій концептуальній основі ми визначаємо, що кредит
це певний позичковий капітал в грошовій або в товарно-речовій
формі певного суб’єкта, що передається в тимчасове користування
на засадах строковості, платності, забезпеченості, поверненності та
цільового спрямування.
УДК 657
Гаврилюк Богдан
Науковий керівник: Чудовець Віталій
Луцький національний технічний університет
ЗМІНИ В ОПОДАТКУВАННІ В НЕПРИБУТКОВИХ
ОРГАНІЗАЦІЯХ
Неприбуткова організація – це організація, метою якої є не
отримання прибутку для його присвоєння та розподілу. Прикладом
таких організацій можуть бути суспільні організації, лікарні,
релігійні організації.
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Згідно з п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 ПКУ неприбутковою
організацією може вважатись організація, яка одночасно відповідає
таким вимогам:
- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом,
що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
- установчі документи якої містять заборону розподілу
отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників
(учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати
їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів
управління та інших пов'язаних з ними осіб (визначення доходу
наведене у ст.14 ПКУ);
- установчі документи якої передбачають передачу активів
одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду
або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної
особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або
перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на
об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних
будинків;
- внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових
установ та організацій.
Зміни в законодавстві торкнулись статуту, а точніше нових
вимог до його складання. Термін для внесення змін триває до 1
січня 2017 року включно. Саме до цієї дати всі неприбуткові
організації мають право переглянути свої установчі документи,
зробити висновки щодо їх вдосконалення, внести деякі правки
згідно актуального законодавства, якщо ті будуть необхідні, та
зробити перереєстрацію. У випадку, якщо організація цього не
виконає, її буде виключено з реєстру неприбуткових організацій.
Організація може вести діяльність непередбачену статутом. В
такому разі така неприбуткова організація зобов’язана подати у
термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду,
звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової
організації за період з початку року по останній день місяця, в
якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно
нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток.
Податкове зобов’язання розраховується, виходячи із суми операції
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нецільового використання коштів. Така неприбуткова організація
виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових
установ та організацій.
У разі невиконання неприбутковою організацією вимог,
визначених цим пунктом, така організація зобов’язана подати у
термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду,
звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової
організації за період з початку року по останній день місяця, в
якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно
нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток.
Податкове зобов’язання розраховується, виходячи із суми
операції нецільового використання коштів. Така неприбуткова
організація виключається контролюючим органом з Реєстру
неприбуткових установ та організацій.
З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому
вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року
неприбуткова організація зобов’язана щоквартально подавати до
контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність
(з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати
податок у термін, визначений для квартального періоду.
З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова
організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує
податок на прибуток.
Встановлення контролюючим органом відповідно до норм
цього Кодексу факту використання неприбутковою організацією
доходів (прибутків) для цілей інших не передбачених в статуті, є
підставою для виключення такої організації з Реєстру
неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового
зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних
санкцій і пені відповідно до норм цього Кодексу. Податкові
зобов’язання, штрафні санкції і пеня нараховуються, починаючи з
першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення.
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УДК 657
Гаврилюк Марія
Науковий керівник: Ткачук Ірина
Луцький національний технічний університет
ПРЕДМЕТ, ОБ`ЄКТИ І СУБ`ЄКТИ ЕКОНОМІЧНОГО
АНАЛІЗУ
Економічного аналіз як наука відображається у її категоріях.
Одними з головних категорій є предмет, об’єкт і суб’єкт
економічного аналізу.
Вагомий внесок у дослідження внесли такі вітчизняні
науковці: Є.В. Мних, Г.І. Кіндратська, М.Г. Чумаченко, М.С. Білик,
Ф.Ф. Бутинець та інші. Серед зарубіжних учених були такі, як А.В.
Малєєва, М.В. Мельник, А.Д. Шеремета та інші.
Розглянемо що ж таке предмет економічного аналізу. Цей
термін розуміють як господарську діяльність суб'єктів
господарювання, яка полягає у сукупності економічних відносин у
зв'язку з виробничо-фінансовими ресурсами, навколишнім
середовищем, міжнародною співпрацею та з соціальною і
політичною атмосферою й відображається у системі економічної
інформації.
Застосування та вивчення стану і динаміки зміни технікоекономічних показників та чинників, що на них діють, дозволяють:
встановлювати тенденції економічного розвитку; мотивувати
управлінські
рішення;
здійснювати
контроль
виконання
встановлених завдань вимірювати й оцінювати величину резервів
збільшення ефективності господарської діяльності; розробляти
конкретні заходи щодо мобілізації визначених резервів та
оцінювати фактичну результативність впроваджених управлінських
рішень.
Об`єктом економічного аналізу є все те, що підлягає
дослідженню і аналізу, в свою чергу суб’єкт - це виконавець
економічного аналізу, той хто досліджує об’єкт.
До об’єктів економічного аналізу ми можемо віднести:
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- виробнича, інвестиційна, фінансова, маркетингова та інші
види діяльності;
- ресурси всіх видів діяльності;
- виробничі та управлінські структури;
- організація виробництва, праці, менеджменту, тощо;
- форми господарювання і власності, тощо.
До суб’єктів економічного аналізу відносимо: власники,
податкові органи, банки,акціонери, партнери, кредитори, фондові
біржі, страхові компанії, аудиторські фірми.
Організація аналітичної роботи - це сукупність заходів, які
спрямовані на якісне, повне та своєчасне виконання функцій
менеджменту. Організація аналітичної діяльності складається з:
проектування та удосконалення аналітичних процесів, організації
роботи аналітиків, оптимального розподілу аналітичних функцій,
удосконалення методик та інформації аналітичної роботи та
аналізу, теперішнього і майбутнього стану зовнішнього
середовища. Все це не може існувати без категорій економічного
аналізу, таких як предмет, суб’єкт та об’єкт.
УДК 371.3
Герасимук Анастасія
Науковий керівник: Нужна Оксана
Луцький національний технічний університет
ЛОГІЧНИЙ БАР’ЄР У ВЕРБАЛЬНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
Бар’єри комунікації – це психологічні бар’єри на шляху
адекватної передачі інформації між партнерами по спілкуванню. У
ході вербальної комунікації можуть виникати різні бар’єри, одним з
яких є логічний бар’єр.
Подібний бар’єр виникає найчастіше у партнерів з
неоднаковим видом мислення, коли логіка міркування того хто
говорить або занадто складна для розуміння слухаючого, або
здається йому неправильною.
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Кожна людина бачить світ, ситуацію, проблему під своїм
кутом зору. Крім того, ті самі слова в тій чи іншій ситуації можуть
мати зовсім інший зміст, який завжди є індивідуальноособистісним.
Під час передачі інформації на кожному етапі ланцюжка
«задумав – висловив – почув – розкодував – зрозумів – сприйняв»
відбувається витік, чи перекручування інформації (залишається
приблизно 30%).
Типова помилка в оцінці процесу спілкування формується
так: «Я сказав те, що хотів сказати він зрозумів те, що я сказав».
Насправді партнер розуміє все по-своєму та по-іншому.
Таким чином, логічний бар’єр у вербальній комунікації
виникає кожен раз, коли партнери розрізняються за особливостями
розумової діяльності і не вважають за потрібне враховувати
специфіку партнера по спілкуванню.
Перебороти логічний бар’єр можна лише одним шляхом: йти
відпартнера, намагаючись зрозуміти, як він будував свої умовиводи
й з чого складаються розбіжності.
Багато чого у розумінні інформації залежить від того,
наскільки грамотно, ясно й лаконічно ми викладаємо свої думки,
здійснюючи вербалізацію.
УДК 657.1
Герасимук Анастасія,
Балашук Наталія, Губиш Яна, Журбук Оксана
Науковий керівник: Жураковська Ірина
Луцький національний технічний університет
ПОБУДОВА КРИВОЇ ЛАФФЕРА ЩОДО ПОДАТКУ З
ДОХОДІВ ФІЗИЧИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
Податок
на
доходи
фізичних
осіб
(ПДФО)
–
загальнодержавний податок, що стягується з доходів фізичних осіб,
які отримують доходи з джерел їх походження в Україні. Система
оподаткування доходів населення в Україні за роки незалежності
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зазнала серйозних змін, а саме у законодавстві відбулися значні
зміни при формуванні ПДФО.
Характерною рисою розвитку системи прибуткового
оподаткування в Україні в 90-х роках була постійна зміна
інтервалів та ставок прогресивного оподаткування. Із середини
1991 року в Україні була прийнята власна система прибуткового
оподаткування населення. З січня 1992 року розмір ставок
прибуткового податку змінювалися п’ять разів. З 1 січня 1993 року
Декретом КМУ «Про прибутковий податок з громадян», була
введена нова система оподаткування доходів всіх осіб, які постійно
проживають в Україні. З 1 січня 2004 по 1 січня 2007 року ставку
податку встановлено на рівні 13% від об’єкта оподаткування. З
2007 по 2010 роки ставка податку була стабільною і сягала 15%. З
2011 по 2015 роки ставка ПДФО щодо доходів у формі заробітної
плати становила 15% бази оподаткування. У разі, якщо загальна
сума доходів, перевищувала десятикратний розмір мінімальної
заробітної плати, ставка податку складала 17% суми перевищення.
З 2016 року ставка ПДФО більше не залежить від розміру доходів, а
є сталою і становить 18%. На даний час головна ставка ПДФО 18%.
Проаналізуємо надходження в Державний бюджет податку з
доходів фізичних осіб, враховуючи середньорічний курс долара,
встановлений НБУ. На основі даних нами побудовано криву
Лаффера

Крива Лаффера характеризує залежність державних доходів
від податкових ставок у країні. На даній кривій ми бачимо, що
стала ставка 13 % в період з 2004 по 2006 роки стабільно
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збільшувала надходження в державний бюджет. Після збільшення
податкової ставки ПДФО до 15% у 2007 році надходження в
державний бюджет зросло майже вдвічі. Така ж динаміка
збільшення надходжень прослідковувалась у 2008 році. При
підвищенні ставки податку надходження в державний бюджет
спочатку зростають, як ми бачимо на кривій. Але через 5 років
доходи від податків різко знижуються, це ми прослідковуємо у
2009 та 2015 роках. В період з 2010 року по 2013 рік, за рахунок
незначних змін у ставці податку, надходження в державний бюджет
знову поступово збільшуються. Проте при досягненні тієї ж деякої
межі у 2013 році доходи держави знову різко знижуються. При
збільшенні ставки податку до 18 % у 2016 році надходження у
державний бюджет почали поступово зростати. При такій же
динаміці через 2 роки в Україні можна знову очікувати на зміну
ставки.
УДК 371.3
Герасимчук Ірина
Науковий керівник: Нужна Оксана
Луцький національний технічний університет
ЦІЛІ ТА ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОГО СЛУХАННЯ
Як
показує
практика
ділової
взаємодії,
вміння
цілеспрямовано, активно слухати інших має велике значення для
нашого взаєморозуміння.
Уміння слухати – це необхідна умова правильного розуміння
позиції партнера, підстава успішної ділової комунікації, мета якого
реалізується в предметі діяльності і полягає в розкритті смислових
зв'язків, осмисленні надходить на слух мовного повідомлення,
виробленого мовцем, у відновленні і розумінні цієї думки.
Слухання має певні види:

слухання – співпереживання, коли ми чуємо слова, але
насправді не слухаємо;

слухання з тимчасовим відключенням, коли ми
відволікаємось на власні думки і не чуємо мовця.
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Кожен із нас впевнений, що є гарним слухачем, но ніхто не
задумувався про те, що уміння слухати має не аби які труднощі,
такі як: відключення уваги, висока швидкість розумової діяльності,
антипатія до чужих думок, вибірковість уваги, потреба репліки,
оточення чи пейзаж, обмеженість у часі, відчуття, що регламент
вичерпано, ставлення до співрозмовника та багато інших.
Слухаючи ефективно, ви можете більшою мірою впливати на
ситуацію і на її результат. Таке уміння дає можливість зрозуміти,
що саме було сприйнято неправильно, і вчасно зупинитися, щоб
щось прояснити.
Щоб стати гарним слухачем, потрібно виконувати наступні
рекомендації: перестаньте розмовляти, створіть умови, покажіть,
що ви хочете слухати, зведіть до мінімуму відволікаючі фактори,
поставте себе на місце мовця, будьте терплячі, утримуйте свої
емоції, будьте акуратні з аргументацією і критикою, задавайте
питання, перестаньте розмовляти, слухайте, щоб виявити ключові
слова, слухайте, щоб виявити ключові ідеї, слухайте, щоб
визначити вузькі місця, слухайте, щоб знайти можливість маневру,
слухайте, щоб вловити протиріччя.
УДК 657
Глива Ірина
Науковий керівник: Чудовець Віталій
Луцький національний технічний університет
ОБЛІК ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ
ВАРТІСТЬ АВАНСІВ
Податок на додану вартість завжди був в центрі уваги
підприємців, представників органів державної влади, науковців та
пересічних
громадян.
ПДВ
є
одним
із
основних
бюджетоутворюючих податків, а також найбільшим джерелом
податкових надходжень зведеного бюджету. Незважаючи на таку
фіскальну значимість цього податку, дуже часто трапляються
випадки ухилення від сплати.
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У загальній системі податків та обов’язкових платежів ПДВ
посідає особливе місце. Цей податок охоплює найбільшу кількість
суб’єктів господарювання і є одним з основних джерел наповнення
Державного бюджету України.
Головна проблема, яка виникає при відображенні ПДВ в
бухгалтерському обліку пов’язана з тим, що правило першої події,
яке використовується для визначення ПДВ не співпадає з моментом
визнання доходів та витрат в бухгалтерському обліку.
Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків,
облік авансів, наданих іншим підприємствам, ведеться на
субрахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами».
Датою віднесення сум податку до податкового кредиту
вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання
коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів
та послуг; дата отримання платником податку товарів та послуг.
Датою
виникнення
податкових
зобов'язань
виконавця
довгострокових договорів (контрактів) є дата фактичної передачі
виконавцем результатів робіт за такими договорами (контрактами).
Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному
реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює
операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких
товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що
відносяться до податкового кредиту. Відсутність факту реєстрації
платником податку - продавцем товарів/послуг податкових
накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних не дає права
покупцю на включення сум податку на додану вартість до
податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку
включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій
накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний
період.
На субрахунку 681 «Розрахунки за авансами одержаними»
ведеться облік одержаних авансів під поставку матеріальних
цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої
оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за
продукцію і виконані роботи.
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Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання
товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період,
протягом якого відбувається дата зарахування коштів від
покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як
оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі
постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів
у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації
готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку.
Датою виникнення податкових зобов'язань виконавця
довгострокових договорів (контрактів) є дата фактичної передачі
виконавцем результатів робіт за такими договорами.
Податкова накладна складається на кожне повне або часткове
постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на
поточний рахунок як попередня оплата (аванс).
У разі якщо частка товару/послуги не містить відокремленої
вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів
зазначається в додатку 1 до податкової накладної і в повній
вартості враховується у податковій накладній та загальних
податкових зобов'язаннях.
В
ході
проведеного
дослідження
з’ясовано,
що
бухгалтерський облік податку на додану вартість здійснюється у
відповідності до Податкового кодексу України. Бухгалтерський
облік податку на додану вартість здійснюється методом подвійного
запису із застосуванням бухгалтерських рахунків і субрахунків
визначених в Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій № 291.
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УДК 338.242.2
Гринюк Ірина
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу
ОБГРУНТУВАННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ УПРАВЛІННЯ
ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ
Ефективне управління оборотним капіталом необхідно для
виживання більшості компаній. Управління оборотним капіталом
відноситься до управління активами і зобов'язаннями. Оптимізація
залишкового оборотного капіталу сприяє мінімізації витрат
пов'язаних з управлінням оборотним капіталом і збільшує вільний
грошовий потік компанії. Неефективна політика управління
оборотним капіталом виникає через слабке корпоративне
управління, яке має негативний вплив на вартість компанії.
Ефективне корпоративне управління є важливим механізмом в
управлінні резервами компанії. Згідно з теорією Кінза [1], компанії
зберігають кошти для попереджувальних, спекулятивних і
транзакційних мотивів. На думку Кіма [2] попереджувальні та
транзакційні мотиви відіграють важливу роль в прояві
визначальних факторів грошових потоків. Надлишок готівки на
рахунках компанії не завжди вигідний для компанії. Надлишок
готівки може бути причиною слабкого корпоративного управління.
Теорії рівноваги, ієрархії і вільних потоків грошових коштів
застосовуються для пояснення рівня готівки, який утримується на
підприємстві. Відповідно до теорії рівноваги, оптимальний рівень
готівки, який доцільно утримувати на підприємстві досягається за
рахунок середньозважених маржинальних витрат і доходів від
коштів, що утримуються
Витратами, пов’язаними з утриманням грошових коштів на
балансі підприємства є витрати, пов’язані з втратою можливості
інвестувати в оборотні активи. Для фінансування інвестицій, в
першу чергу компанії вдаються до накопиченого прибутку і
внутрішніх резервів, а потім використовують кошти від чистих і
сумнівних боргів і, нарешті, використовують фінансування через
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запаси для того, щоб мінімізувати витрати інформаційної асиметрії
та інших фінансових витрат. Підтримка оптимального рівня
ліквідності є необхідною для підприємства, щоб забезпечити
безперебійну роботу компанії. Рівень утримуваних грошових
коштів залежить від політики керівництва компанії щодо
управління
оборотним
капіталом,
грошовими
потоками,
дивідендами, інвестиціями та активами.
Серед складових оборотного капіталу, грошові кошти
вважається найбільш важливим активом, який є критерієм здатності
компанії виконувати свої зобов'язання. Хоча утримувані грошові
кошти мають важливе значення для погашення зобов'язань, простій
грошових коштів не додає цінності для компанії. Проте, компанії
необхідно підтримувати відповідний рівень резерву грошових
коштів для забезпечення позитивного грошового потоку в період
оборотності грошових коштів. Таким чином, оптимальний рівень
утимуваних запасів є життєво важливим елементом, який дозволяє
компаніям розширювати свій бізнес.
Корпоративне управління відіграє важливу роль в процесі
контролю за управлінням оборотним капіталом за рахунок
регулятивної політики. Не можливо ігнорувати роль ради
директорів, наглядової ради, часток управлінського персоналу і
служби внутрішнього аудиту.
1.
Gill, A. and Shah, C. (2012), "Determinants of corporate cash holdings:
evidence from Canada", International Journal of Economics and Finance, Vol. 4 No. I,
pp. 70-79.
2.
Kim, J„ Kim, H. and Woods, D. (2011), "Determinants of corporate cashholding levels: an empirical examination of the restaurant industry". International
Journal of Hospitality Management, Vol. 30 No. pp. 568-574.
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УДК 371.3
Губиш Яна
Науковий керівник: Нужна Оксана
Луцький національний технічний університет
СТИЛІ СЛУХАННЯ ТА ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК У
СПІЛКУВАННІ
Виділяють чотири види слухання.
1) Спрямоване, критичне слухання. За такого виду учасник
спілкування спочатку аналізує повідомлення, а потім робить спробу
його розуміння.
2) Емпатичне слухання. За цього виду учасник велику увагу
приділяє «зчитуваню» почуттів, розумінню того, як людина
ставиться до того, що говорить.
3) Нерефлексивне слухання. Цей вид припускає мінімальне
втручання у мовлення співрозмовника та максимальне
зосередження на ньому.
4) Активне рефлексивне слухання. За цього виду всі
висловлюються, перевіряють і уточнюють власне розуміння. При
такому виді слухання встановлюється зворотній зв’язок, що
допомагає усунути перешкоди, перекручування інформації.
Виділяють чотири прийоми встановлення зворотного зв’язку.
1) Розпитування – пряме звертання до мовця за допомогою
різних питань, спрямоване на те, щоб полегшити власне розуміння.
2) Перефразування - висловлення тієї ж думки, але іншими
словами.
3) Відображення почуттів – увага приділяється почуттям
мовця, емоційній складовій його висловів.
4) Резюмування (узагальнення) – зв’язані окремі частини
почутої інформації в одне ціле.
Перший компонент активного слухання – це вислухати
абсолютно усе, що говорить співрозмовник.
Другий компонент – відповідь на почуття, які ви чуєте.
Третім компонентом є необхідність звертати увагу на все, що
використовує співрозмовник для передачі свого повідомлення.
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Встановлено, що ефективність слухання зростає, якщо
слухачу вдається сформулювати мету отримання інформації. Дуже
часто проблема поганого слухача пов’язана з його нездатністю
визначити рівень, який відповідав би конкретній ситуації.
УДК 519.86
Гура Ірина
Науковий керівник: Нужна Оксана
Луцький національний технічний університет
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ
СИСТЕМ
Математичне моделювання слугує дієвим інструментом при
розробці та прикладному використанні методів оптимального
керування різними організаційними системами.
До організаційних систем відносяться:
- промислові підприємства різних форм власності;
- виробничі об’єднання;
- концерни;
- акціонерні й приватні підприємства;
- економіка
народногосподарського
комплексу
з
її
структурними складниками.
Розглянемо
характерні
особливості
математичного
моделювання економічних процесів.
По-перше, математичне моделювання як методологія
наукових досліджень поєднує в собі надбання різних галузей науки
про природу та суспільство, а саме: прикладної математики,
інформатики
та
системного
аналізу
для
вирішення
фундаментальних проблем, які мають важливе макроекономічне
значення. Розрахункові експерименти з допомогою математичних
моделей дають вихідні дані для оцінки показників ефективності
функціонування об’єкта. Тому математичне моделювання як
методологія організації наукової експертизи великих проблем є
незамінним при прийнятті макроекономічних рішень.
По-друге, за своєю суттю математичне моделювання є
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методом розв’язання нових складних проблем, тому дослідження з
його допомогою повинно бути упередженим: треба заздалегідь
розробляти нові методи та готувати спеціалістів-аналітиків, які
зможуть зі знанням справи використовувати ці методи для
розв’язання нових прикладних задач.
По-третє, ті, від кого залежить розподіл ресурсів, ще не
повністю усвідомили, що методи математичного моделювання
мають велике народногосподарське значення і від їх розвитку
залежить розвиток соціально-економічного та науково-технічного
прогресу країни. Досвід показує, що відносно компактні, але добре
структуровані математичні моделі дають можливість отримувати
нетривіальні розв’язки складних економічних проблем.
Процес
розробки
математичних
моделей
досить
трудомісткий, але ще важче досягнути високого ступеня
адекватності об’єкта дослідження та моделі.
При виконанні своєї головної функції економічна система
здійснює такі дії: розміщує ресурси, виробляє продукцію,
розподіляє предмети споживання та здійснює нагромадження.
Економіко-математична модель дозволяє об'єднати складні, а
іноді й нечітко визначені фактори, пов'язані з проблемою
прийняття рішень, у логічно чітку схему, яку можна детально
проаналізувати.
Такий аналіз дозволяє одержати й оцінити альтернативні
можливості функціонування економічної системи та передбачити
наслідки управлінських рішень.
Економічним системам притаманна низка властивостей, які
необхідно враховувати в їх моделюванні. Серед цих властивостей
зазначимо такі:
- цілісність системи:
- динамічність економічних процесів:
- невизначеність щодо розвитку економічних явищ:
- неможливість
ізолювати
економічну
систему
від
зовнішнього середовища.
Економіко-математичне моделювання як самостійна дисципліна,
що вивчає процеси побудови, інтерпретації та використання
математичних моделей економічних систем для розв’язання задач
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аналізу, синтезу та прогнозування їх діяльності, за останні роки
почала розвиватися досить інтенсивними темпами.
При цьому об’єктом дослідження та предметною областю
економіко-математичного моделювання служить система, яка
об’єднує у собі як економічну теорію, так і економічну політику та
господарську практику.
Тому самі економіко-математичні моделі, а також процеси їх
побудови, верифікації та інтерпретації служать поєднуючою
ланкою в тріаді економічна теорія-економічна політикагосподарська практика і на них покладена функція забезпечення
цілісності економічної системи.
УДК 657
Гурська Юлія
Науковий керівник: Бродська Ірина
Луцький НТУ
ФУНКЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ: ПРОБЛЕМИ
ЗАСТОСУВАННЯ
Праця є основою функціонування та розвитку будь-якого
людського суспільства, незалежно від будь-яких суспільних форм
умова існування людей, це постійна природна необхідність, без якої
неможливе саме людське життя. Винагородою за людську працю є
заробітна плата.
Згідно з Законом України «Про оплату праці», заробітна
плата – це винагорода, обчислена у грошовому виражені, яку за
трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за
виконану ним роботу. Інакше кажучи, заробітна плата – це ціна, що
виплачується за використання праці.
Проблему сучасного стану заробітної плати досліджували
та продовжують досліджувати багато науковців, а саме - В.С.
Василенко, О.С. Ветлужська, А.О. Гордіюк, Ю.М. Іванечко, П.М.
Матюшко, Т.В. Сизикова, С.В. Цимбалюк та ін. У своїх працях
наукові діячі та фахівці-економісти розглядають найважливіші
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проблеми оплати праці в умовах вітчизняної економіки, що
склалися на сьогоднішній день.
Сутність заробітної плати розкривається у функціях, які
вона повинна виконувати в процесі суспільного відтворення. У
науковій літературі зустрічається велика кількість тлумачень
функцій оплати праці. Більшість науковців приділяють найбільшу
увагу таким функціям заробітної плати:
1) відтворювальна функція заробітної плати — полягає у
забезпеченні працівників та членів їх сімей необхідними життєвими
благами для відтворення робочої сили;
2) стимулююча або мотивуюча функція заробітної плати —
полягає у встановленні залежності її розміру від кількості й якості
праці конкретного працівника, його трудового внеску в результати
роботи підприємства;
3) регулююча або ресурсно-розміщувальна;
4) соціальна функція заробітної плати — відображає міру
живої праці при розподілі фонду споживання між найманим
працівником і власником засобів виробництва;
5) функція формування платоспроможного попиту
населення
—
її
призначення
полягає
в
узгодженні
платоспроможного попиту, під яким прийнято розуміти форму
виявлення потреб, забезпечених грошовими коштами покупців, з
одного боку, і виробництва споживчих товарів — з іншого.
Крім вищезазначених функцій, які відображають сутність
заробітної плати, розглядаються ряд інших: вимірювальнорозподільча, ресурсно-розміщувальна та функція формування
платоспроможного попиту населення.
Але в сучасних умовах становлення ринку в Україні
заробітна плата не має можливості повністю виконувати свої
функції. На сьогодні вона зберігає зайнятість, запобігає безробіттю
ціною заниження заробітної плати, сприяє забезпеченню
соціальних гарантій, здійснює перерозподіл зайнятих за галузями і
сферами економіки та посилює мобільність робочої сили.
Причинами загострення проблеми державного регулювання
оплати праці є відсутність дієвого контролю з боку держави за
політикою оплати праці, недосконалість науково-методичного
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забезпечення процесу регулювання оплати праці та невиконання
чинного законодавства.
На мою думку, наша держава повинна користуватись
досвідом зарубіжних країн у виплаті заробітної плати для того, щоб
покращити стан соціального захисту населення.
Отже, вдосконалення систем оплати праці, пошук нових
рішень, вивчення досвіду зарубіжних країн може допомогти
вирішити в Україні цілу низку проблем, пов’язаних із заробітною
платою та її функціями, якісно поліпшити її стан та створити
підґрунтя для підвищення зацікавленості працівників до
високопродуктивної праці.
УДК 657
Дубовський Ввалентин
Науковий керівник: Бродська Ірина
Луцький національний технічний університет
ПРИНЦИПИ НАЧАННЯ ТА ДИДАКТИЧНІ ПРАВИЛА:
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ
Метою даного дослідження є узагальнення теоретичних
положень щодо реалізації і використання принципів навчання.
З'ясувати, які саме проблеми методики викладання облікових
дисциплін існують на вітчизняних теренах, у чому їхня суть.
Методика та принципи навчання є предметом дослідження
таких вчених, як Я.А. Коменський, Макаренко А.П., Бондур Т.О та
інші.
Слово "принцип" латинського походження, означає "опора",
"основа", "керівництво". Принципи навчання — керівні ідеї,
головна вимога до діяльності, поведінки. Кожен викладач повинен
усвідомити, що будувати навчальний процес ефективно — це
значить цілісно й у взаємозв'язку застосовувати педагогічні
закономірності, принципи і дидактичні правила, творчо
використовувати їх під час розв'язання нових завдань у сучасних
умовах.
47

Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України

За всю історію педагогіки запропонували, обґрунтували,
відкрили більше 300 принципів навчання і виховання. Викладачу,
готуючись до заняття, потрібно орієнтуватися на класичні
дидактичні принципи, тобто на ті, що визнаються всіма
дослідниками й обґрунтовані у всіх теоретичних системах. До них,
зокрема, належать: свідомість, наочність, систематичність,
міцність, доступність, науковість навчання, а також зв'язок теорії з
практикою.
1. Принцип свідомості. Він полягає, в тому, щоб студенти
отримували не лише міцні знання, а й переконання, навички
навчальної діяльності. Завданням є — перетворити студента з
пасивного об'єкта навчання і виховання на його активного суб'єкта,
активізувати учнів у процесі навчання.
2. Принцип наочності В основі цього принципу лежить
наукова закономірність про те, що ефективність засвоєння знань
залежить від залучення до процесу пізнання різних органів чуття.
Відомо, що органи зору "пропускають" у мозок майже в п'ять разів
більше інформації, ніж органи слуху.
3. Принцип послідовності і систематичності. Цей принцип
спирається на закономірності психологічної науки про те, що під
час дотримання логічних зв'язків навчальний матеріал
запам'ятовується в більшому обсязі і більш міцно. Недотримання
системи в навчанні та вихованні спричиняє сповільнення процесу
розвитку студентів.
4. Принцип міцності. Міцність знань, умінь, навичок
виявляється насамперед у довготривалій пам'яті учнів, вона
залежить: від змісту і структури навчального матеріалу, від
ставлення самих учнів до навчального матеріалу, навчання вчителя;
від організації навчально-виховного процесу, застосування різних
форм і методів.
5. Принцип доступності викладання. Цей принцип
заснований на дидактиці, він вимагає, щоб педагог застосовував
точну мову, рухи, жести, викликав зачарування в студентів,
викладав яскраво, емоційно, щоб студенти розуміли вчителя. Цей
принцип опирається на закономірність психології про необхідність
урахування реальних пізнавальних можливостей людини.
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6. Принцип науковості дуже важливий, він вимагає зв'язку
між наукою і навчальним предметом, щоб учні засвоювали лише
глибоко обґрунтовані наукою знання, Науковість забезпечують
програми і підручники, вона залежить від соціального і науковотехнічного прогресу.
7. Принцип зв'язку навчання з життям спирається на
гносеологічні, соціологічні, загально-педагогічні і психологічні
закономірності, а саме: практика — критерій істини, джерело
пізнавальної діяльності; навчальна і трудова діяльність студентів —
універсальний і ефективний засіб формування особистості. Зв'язок
теорії з практикою здійснюється через зміст навчання, організацію
навчально-виховного процесу.
Принципи навчання тісно взаємопов'язані, жоден з них не
може бути використаний без урахування інших. Зокрема,
правильно поєднати теорію з практикою можна лише за умови, що
навчання є водночас доступне, наукове й систематичне, що
викладач спонукає до творчої діяльності та ін. Отже, у процесі
навчання викладач повинен керуватися всіма принципами.
УДК 657
Дунь Василина
Науковий керівник: Ткачук Ірина
Луцький національний технічний університет
ТРАДИЦІЙНІ ТА ЕВРЕСТИЧНІ МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОГО
АНАЛІЗУ
Метод означає шлях дослідження, сукупність принципів і
способів дослідження процесів, явищ і предметів у природі і
суспільстві. Метод економічного аналізу – це систематичний,
комплексний підхід до дослідження економічних процесів і явищ,
що реалізується в господарській діяльності економічних об’єктів,
характеристику яких складає система показників.
Метод аналізу реалізується через його науковий апарат, тобто
через сукупність прийомів дослідження. В економічному аналізі є
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можливість використання двох типів методів, таких як традиційні
та евристичні [1].
Основними традиційними методичними прийомами є [2]:
1. Порівняння
2. Розрахунок відносних та середніх величин
3. Групування та класифікація
4. Деталізація та узагальнення
5. Заліковий метод
6. Елімінування
7. Балансовий метод
8. Сальдовий метод
9. Інтегральний метод
10.Індексний метод.
Евристичні методи є універсальними, і їх застосовують у всіх
сферах науки і практики. Їх широко використовують також в
економічному аналізі. Можна стверджувати, що оволодіння
евристичними методами визначає мистецтво аналізу. Евристичні
методи звичайно протиставляють формалізованим, що спираються
на точний математичний опис явищ. Соціально-економічні явища і
процеси цілком або частково не піддаються математичній
формалізації, тобто для них неможливо чи дуже важко розробити
адекватну модель. Це пов'язано з труднощами кількісного
оцінювання політичних, соціальних і психологічних факторів, що
визначають господарську діяльність людей; численністю таких
виробничих процесів, збір репрезентативних зведень про які
потребує великих витрат часу і засобів; обмеженою придатністю
інформації про минуле для прогнозування майбутнього.
До інтуїтивних (евристичних) методів можна віднести
методи, що засновані на індивідуальній чи колективній думці
спеціалістів та інших осіб, зацікавлених в ефективному розвитку
прогнозованої ситуації. До них відносять [3]:
1. Метод “експертних оцінок”
2. Анкетування
3. Інтерв’ю
4. “Мозковий штурм”
5. Морфологічний метод
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6. Метод “семикратного пошуку”
7. Метод “асоціацій та аналогій”
8. Метод “колективного блокноту”.
Отже, дослідивши евристичні та традиційні прийоми, які
застосовуються в економічному аналізі, можна стверджувати, що
вони є значним фактором у пошуку розв’язання різного роду
економічних задач.
Для пошуку нових рішень і заходів, що забезпечать їх
втілення у життя необхідно активізувати творче мислення фахівців.
Цьому сприяє застосування в аналізі евристичних методів, що є
сукупністю правил і процедур, які стимулюють вирішення творчих
завдань.
1. Івахненко В.М. Теорія економічного аналізу: навч. посіб. – К.:
Видавничий Дім «Слово», 2010. – 352с.
2. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: навч. посіб. – Львів: «Новий світ –
2000», 2006. – 344с.
3. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб`єктів господарювання.
Монографія. – К.: КНЕУ, 2008. – 387 с.

УДК 519.86
Євчук Аліна
Науковий керівник: Нужна Оксана
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ
АНАЛІЗІ
Метою економічного аналізу є вивчення результатів
діяльності всіх підприємств і господарських організацій,
визначення впливу факторів на показники їх роботи для виявлення
в подальшому недоліків резервів, а також розробка заходів,
спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва та
реалізації, підвищення ефективності їх діяльності.
Будь-яке управління складається з двох етапів:
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– на першому етапі на підставі відповідно інформації та її
аналітичного опрацювання оцінюють стан і динаміку того чи
іншого процесу;
– на другому етапі, якщо аналіз визначить необхідність
втручання з метою зміни якихось параметрів у процесі, –
приймається відповідне управлінське рішення. Причому аналітик
може підготувати для менеджера навіть проект цього рішення.
Моделювання є важливим інструментом наукової абстракції,
що допомагає виокремити, уособити та проаналізувати суттєві для
даного об’єкта характеристики (властивості, взаємозв’язки,
структурні та функціональні параметри).
Для економіки, де неможливе будь-яке експериментування,
особливого значення набуває математичне моделювання. Завдяки
застосуванню потужного математичного апарату воно є
найефективнішим і найдосконалішим методом.
У свою чергу, математичні методи не можуть
застосовуватися безпосередньо щодо дійсності, а лише щодо
математичних моделей того чи іншого кола явищ.
Прикладами економічних моделей є моделі споживчого
вибору, моделі фірми, моделі економічного зростання, моделі
рівноваги на товарних, факторних і фінансових ринках тощо.
Розв’язання конкретного завдання аналітичного дослідження
передбачає використання відповідно економіко-математичної
моделі.
Загальний порядок (послідовність) розробки імітаційної
моделі включає виконання таких робіт:
1)
визначення змісту господарського завдання;
2)
збирання і систематизація необхідної інформації;
3)
побудова імітаційної моделі;
4)
перевірка функціонування моделі;
5)
уточнення моделі;
6)
використання моделі для розв’язання завдання
Ефективний
автоматизований
процес
розв’язання
аналітичних завдань передбачає оптимальний варіант поєднання
трьох найважливіших його елементів:
1)
економічної інформації;
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2)
формалізованої постановки завдання;
3)
математичної моделі розв’язання завдання.
Узагальнена економічна модель розв’язання завдання є
логічним поєднанням певних локальних математичних моделей в
єдиному цілісному алгоритмі з метою одержання очікуваного
результату, тобто кількісних характеристик зміни продуктивності
праці одного працівника промислово-виробничого персоналу
внаслідок дії як першого, так і другого факторів.
Логічним сполученням необхідних локальних математичних
моделей у комплексному алгоритмі можна розв’язати проблему
розробки аналітичної інформації для обґрунтування управлінських
рішень щодо досягнення певних результатів господарської
діяльності цілісних об’єктів їхніх структурних підрозділів.
Прикладом узагальненої характеристики господарської
діяльності підприємства є модель уніфікованого алгоритму
економічного й фінансового аналізу фірми, запропонована
К. Хеддервіком.
Вона включає десять локальних розрахункових моделей, що
висвітлюють чотири найважливіші аспекти господарювання фірми:
1)
Рентабельність (дві моделі).
2)
Ефективність діяльності (три моделі).
3)
Можливість потенційного зростання в майбутньому
(дві моделі).
4)
Рівень фінансової стійкості (три моделі).
Застосування певних економіко-математичних моделей, які
висвітлюють конкретні аспекти господарської діяльності
підприємств, правомірно порівнювати за значенням із
впровадженням системи міжнародних стандартів.
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СУТНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТОВАРНИХ
ОПЕРАЦІЙ ЯК ФУНКЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Забезпеченню ефективності діяльності торговельного
підприємства багато в чому сприяють впровадження і правильна
організація системи внутрішнього контролю, що пояснює інтерес
до досвіду зарубіжних країн щодо організації внутрішнього
контролю.
В Україні, країнах СНД і практика, і теорія поки що далекі
від світових тенденцій організації і здійснення внутрішнього
контролю.Ефективність функціонування внутрішнього контролю
на підприємстві визначається рівнем його організації. За
визначенням професора М. Т. Білухи «організація контролю – це
сукупність певних елементів, спрямованих на раціональне
виконання процесу контролю» [1, С.93]. Тобто, при організації
внутрішнього контролю як системи виділяються структурні
елементи її побудови. В економічній літературі питання організації
внутрішнього контролю розкрито недостатньо. Виділимо існуючі
думки щодо структурних елементів побудови контролю. М.Т.
Білуха вважає, що до елементів організації контролю можна
віднести: комплектування кадрів; забезпечення основними
засобами, рекламно-інформаційні елементи, складання договорів та
планування їх виконання [1, С. 93].
Вчені А. Кузьмінський, В. Сопко та В. Завгородній
виділяють: предмет і метод організації; організація технології
процесу; організація праці; забезпечення функціонування; розвиток
та вдосконалення контролю [4]. Вчені М. Пушкар, Г. Журавель, Ю.
Литвин виділяють: організацію процесу; організацію апарату;
організацію праці виконавців [2]. Професор В. Рудницький у
питанні організації внутрішнього контролю вважає за доцільне
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виділити: предмет, об’єкт і методи організації; організацію процесу
контролю; організацію комунікаційних зв’язків [3].
Внутрішній контроль є унікальною діяльністю, оскільки
поєднує в собі декілька управлінських функцій, збирає і аналізує
широкі масиви інформації, яка формується в різних підсистемах, і
посідає особливе місце в інформаційно-аналітичній системі
управління товарними операціями.
Сутність внутрішнього контролю в загальному вигляді
розкривається в його безпосередньому зв’язку із завданнями
управління підприємством, а отже необхідним є визначення місця
внутрішнього контролю в управлінні товарними операціями.
Внутрішній контроль в управлінні товарними операціями на
підприємствах торгівлі – це система, яка складається із елементів
входу (інформаційне забезпечення внутрішнього контролю),
елементів виходу (інформація про об’єкт управління (товарні
операції), отримана в результаті проведення внутрішнього
контролю) і сукупність наступних взаємопов’язаних складових:
сфера контролю в управлінні товарними операціями (напрямки),
взаємопов’язані центри відповідальності, техніка проведення
контролю (методика та методи проведення перевірок, застосування
інформаційно-обчислювальної техніки і технологій), умови
проведення контролю, система обліку процесу операцій з товарами.
Кожна складова – це наявність правил, процедур, методики і
документації, розроблених для захисту своїх коштів, отримання
надійної інформації, підвищення ефективності роботи і дотримання
відповідних вимог. У поєднанні всі перераховані елементи
структури внутрішнього контролю забезпечують підприємству
зниження небажаного ризику торговельної діяльності, а також
ризику помилок у бухгалтерському обліку.
Функції внутрішнього контролю в управлінні товарними
операціями повинні полягати у забезпеченні захисту від помилок і
зловживань, визначенні «зони ризику» і усуненні майбутніх
недоліків, допомагаючи відповідним працівникам підприємства
виконувати свої обов’язки максимально кваліфіковано й ефективно,
ідентифікувати і усувати слабкі місця в системі управління та
знаходити ті принципи управління, які були порушені.
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Проблеми внутрішнього контролю можуть бути вирішені при
узгодженні законодавчих актів і при зацікавленні адміністрації
підприємства здійснювати внутрішній контроль з метою
дотримання нормативної бази по всіх питаннях та недопущенню
недоліків не тільки в обліковій політиці підприємства, але і
стосовно всіх господарських операцій.
1.
Білуха М.Т. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: Підручник./ М.
Білуха// – К.: Українська академія оригінальних ідей. – 2005. – 888 с.: іл.
2.
Пушкар М.С. Національні стандарти бухгалтерського обліку
України./ М.С. Пушкар – Тернопіль: Лілея, 2000. – 100с.
3.
Сметанко О.В. Внутрішній аудит товарних операцій в акціонерна
товариствах України / О.В. Сметанко. Вісник Запорізького національного
університету
№2(10), 2015 .[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.nbuv.gov.ua/portal/.../171-177.pdf
4.
Сопко В. Організація бухгалтерського обліку економічного
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ПОЗИТИВНІ І НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ
ЗБІЛЬШЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Важливою темою для обговорення всіх громадян є питання
оплати праці. Проблеми величини заробітної плати є тісно
пов`язаними з її мінімальною межею, яку встановлює держава.
Роботодавці завжди старались встановити заробітну плату рівну цій
межі, адже не є секретом те, що більшість з них старається
ухилитися від податків. З цього і випливла проблема заробітної
плати в «конвертах».
У 2017 році вводяться нові механізми контролю в сфері
зайнятості та оплати праці, вводяться штрафи за недопуск
державного інспектора до перевірки оформлення трудових
договорів.Також, Верховна Рада прийняла закон, за яким
56

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і
студентів (м. Луцьк, 1 квітня 2017 р.)

мінімальна зарплата з 1 січня 2017 року складає 3200 грн. Така її
величина суттєво відрізняється від попередньої, а саме на 1600
гривень.
Однією з причин, які викликали збільшення мінімальної
заробітної плати є інфляційний ефект. Проектом бюджету на
наступний рік запланував подальшу девальвацію гривні до як
мінімум 27,2 за доллар, а це обов'язково спровокує інфляційний
виток.
Крім того, багато громадян
отримують субсидії,
підвищення мінімальної зарплати обов'язково має зачепити і це
питання. Тільки не в 2017 році, а з 2018 – якщо заразом уряд не
змінить механізми нарахування субсидій. Бо зараз вони
нараховується відповідно до доходів за попередній рік. Тобто у
2016 відповідно до доходів 2015 року, а в 2017 відповідно до
доходів 2016-го. Якщо ж це буде скасовано, і субсидії почнуть
нараховувати, приміром, відповідно до актуальних доходів, частина
українців їх втратять.
І головне питання – якою буде купівельна спроможність у
цих вищих доходів. Що б не казав з цього приводу прем'єр, але
поки що реальна інфляція, яка буде відбуватись після такого
різкого підвищення мінімальної зарплати і інших соціальних
платежів, є абсолютно непрогнозованою. Ціни можуть зрости
настільки, що це підвищення буде малопомітним.
О. Бетлій, економіст Інституту економічних досліджень і
політичних консультацій вважає, що ініціатива уряду з підвищення
мінімальної зарплати справді виведе з «тіні» частину зарплат,
оскільки «компанії, які виплачують зарплати в «тіні», будуть
змушені піднімати офіційну зарплату» своїм працівникам. З нею,
по суті, погоджуєтьсяспеціаліст відділу продажів боргових цінних
паперів Dragon Capital С. Фурса. Отже, це сприятиме збільшинню
надходжень у державну казну.
А старший аналітик Міжнародного центру перспективних
досліджень О. Жолудь, навпаки вважає що, скоріше можна
очікувати зворотний результат – збільшення тінізації економіки.
Тобто той бізнес, який міг платити колишню мінімальну зарплату,
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відтепер не зможе платити підвищену мінімальну зарплату і піде у
тінь.Адже, не кожне підприємство, особливо малого бізнесу зможе
потягнути це фінансово.
Натомість директор економічних програм Центру
Разумкова В. Юрчишин зазначив кореспондентові Deutsche Welle:
«Детінізація мало залежить від різного роду податкових ставок,
вона найбільше залежить від довіри до влади, до послідовності,
чіткості, прозорості, прогнозованості її дій».
Крім тінізації деякі фахівці попереджають про можливе
зростання безробіття і виникнення масової заборгованості
підприємств перед робітниками. Так, за словами голови правління
Української
асоціації
підприємств
легкої
промисловості
«Укрлегпром» Т. Ізовіт, середня зарплата по цій галузі становить 3
400 грн у 2016 р. (у 2015 – 2 900 грн), і в багатьох областях реальна
зарплата є меншою за 3200 грн. У таких умовах різке підвищення
мінімальної заробітної плати, на думку голови «Укрлегпрому»,
може викликати скорочення зайнятості та повернення такого явища
як заборгованість з виплат зарплат навіть на економічно активних
підприємствах.
Отже, наслідки не є однозначними. Можливі як і позитивні,
так і негативні наслідки.
1. Кулицький С. Про ймовірні економічні наслідки встановлення
мінімальної зарплати в Україні у 3200 гривень з початку 2017 року (Закінчення,
початок у № 23) [Електронний ресурс] / С. Кулицький // Україна: події, факти,
коментарі. – 2016. – № 24. – С. 42–50. – Режим доступу:
http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2016/ukr24.pdf.
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УДК 657
Зубчик Вадим
Науковий керівник: Нужна Оксана
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІКО - МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ
Тенденції
щодо
зростання
конкурентної
боротьби
вітчизняних підприємств за ринки збуту істотно підвищили роль
маркетингового менеджменту в забезпеченні їх стабільного
функціонування. Для прогнозування економічних результатів
маркетингових заходів широко використовуються економікоматематичні моделі. Загальна проблема підвищення ефективності
маркетингового менеджменту полягає у необхідності розробки та
цілеспрямованого застосування сучасних моделей і методів
управління маркетингом, здатних істотно підвищити ефективність
збутової діяльності підприємств та забезпечити їм досягнення
конкурентних переваг на ринку.
Економіко-математичне
моделювання
маркетингової
стратегії вимагає перш за все структуризації та параметризації
товарної пропозиції. Під час структуризації визначаються однорідні
за змістом та спрямованістю маркетингові заходи, завдяки яким
формується товарна пропозиція.
В практичній діяльності підприємств для маркетингового
планування досить давно застосовуються моделі споживчого
попиту. Вони підрозділяються на моделі макро- і мікропопиту.
Моделі макропопиту призначені для оцінки очікуваних
обсягів продажів у розрізі груп товарів однакового призначення.
Вони виражають кількісну залежність структури попиту від
зумовлюючих її факторів (розподілу доходів, рівня цін, ступеня
насиченості потреби в різних товарах, взаємозалежність і
взаємозамінність у споживанні окремих благ).
Моделі мікропопиту використовуються для оцінки попиту на
товари (моделі, марки товарів) одного й того ж самого призначення.
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Вони описують взаємозв'язок між обсягом збуту та одним чи
декількома елементами комплексу маркетингу.
Загальний недолік моделей мікропопиту полягає у тому, що
вони не відбивають купівельної поведінки, впливу на неї факторів
макросередовища, а також залежності збуту від дій конкурентів. Це
особливо чітко проявляється у відношенні до дискретних товарів,
тобто товарів попереднього вибору та тривалого використання, які
кожний окремий споживач купує поштучно, як правило, у
поодинокій кількості.
Покупці дискретних товарів передує оцінка споживачами
варіантів вибору, яку вони здійснюють на основі деяких моделей
(методів). Модель оцінки описує систему переваг споживачем
одних умов товарних пропозицій іншим. При цьому очікуване
задоволення споживачів від прийняття товарної пропозиції
змінюється в залежності від параметрів властивостей пропозицій.
Моделі попиту, які описують сукупну купівельну реакцію на
товарні пропозиції роздрібних торгових підприємств, називаються
моделями реакції ринку, у яких в інтегральній формі відбивається
сукупність індивідуальних моделей споживчих оцінок, знаходить
висвітлення зміст товарних пропозицій усіх підприємств, які діють
на ринку.мУ моделях реакції ринку, які описують вплив на збут
характеристик товарних пропозицій, можливо враховувати лише
поточні фактори та тенденції, які визначають майбутні обсяги
продажів. Вони безпосередньо не відбивають способи оптимізації
товарної пропозиції в умовах неповної визначеності впливу на збут
факторів мікро- та макросередовища фірми. Але ці моделі
створюють основу для побудови економіко-математичних моделей,
які описують зміни в обсягах продажів у результаті конкурентного
поводження підприємств, що діють на ринку.
Розробка і аналіз маркетингової стратегії потребує окремого
розгляду товарної пропозиції підприємства, з одного боку, та
процедур управління товарною пропозицією, з іншого. Заходи, які
забезпечують безпосередньо формування товарної пропозиції,
повинна визначати складова маркетингової стратегії, що
спрямовується на короткострокову перспективу. Складова
маркетингової стратегії на довгострокову перспективу повинна
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визначати правила формування товарної пропозиції, організацію
управління нею. Схема організації управління товарною
пропозицією потребує свідомого вибору, обґрунтованого з точки
зору економічної ефективності.
Формалізація
управління
товарною
пропозицією
з
кібернетичних позицій дозволяє виявити адекватні для конкретних
підприємств економіко-математичні моделі маркетингового
планування та концепції побудови маркетингових інформаційних
систем.
УДК 519.86
Капець Василь
Науковий керівник: Нужна Оксана
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ У БЮДЖЕТНИХ
УСТАНОВАХ
Запаси – оборотні активи у матеріальній формі, які належать
установі чи організації та забезпечують її функціонування (або
перебувають у процесі виробництва продукції виконання робіт,
надання послуг) і будуть використані, як очікується, протягом
одного року.
Строк очікуваної експлуатації запасів установи чи організації
встановлюється центральним органом виконавчої влади за
відомчою підпорядкованістю або (якщо такі нормативні документи
відсутні) установою самостійно в момент придбання запасу.
Для обліку запасів відведений 2 клас рахунків
бухгалтерського обліку «Запаси».
Запаси установ розподілені на групи:
– виробничі запаси;
– тварини на вирощуванні та відгодівлі;
– малоцінні та швидкозношувані предмети;
– матеріали та продукти харчування;
– готова продукція;
– продукція сільськогосподарського виробництва.
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Крім класифікації за функціональною ознакою, з метою
відображення усіх видів запасів використовується більш
деталізоване їх групування в розрізі:
– підгруп;
– субпідгруп;
– найменувань;
– сортів і т.п.
Кожному найменуванню, сорту, розміру матеріалів
привласнюють відповідний номенклатурний номер – постійно
діюче скорочене умовне позначення.
Номенклатурний номер – це умовний числовий код обліку,
який присвоюється групі предметів одного найменування якості та
ціни.
Номенклатурний номер має сім знаків:
– перші три знаки означають субрахунок;
– четвертий знак означає підгрупу;
– три останні знаки означають порядковий номер предмета у
підгрупі.
Крім номенклатурного номера, в ціннику відображаються:
– облікова ціна;
– одиниця виміру;
– сорт;
– розмір;
– найменування матеріалу.
Важливим моментом обліку запасів є їх оцінка.
Розрізняють методи оцінки для:
– оприбуткування надходження запасів;
– відпуску матеріалів у використання.
Розглянемо особливості оцінка запасів підприємства для
оприбуткування .
У бухгалтерському обліку установ і організацій запаси, у т.ч.
одержані та передані безоплатно у встановленому чинним
законодавстом порядку, оцінюються за балансовою вартістю, яка
поділяється на:
– первісну вартість;
– справедливу вартість;
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– відновлювальну вартість.
У Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку
запасів в пункті 12 розділу II відмічено: запаси, що надійшли від
постачальника і не відповідають критеріям визнання активу у
зв’язку з невідповідністю стандартам, умовам договорів, технічним
умовам, відображаються на позабалансових рахунках до
узгодження ціни з постачальником за справедливою вартістю або
ціною, вказаною в документах постачальника.
План рахунків не має спеціального рахунку для відображення
таких запасів.
Вчені-економісти та практики-бухгалтери пропонують:
завести окремий рахунок чи пристосувати один з існуючих,
відкривши окремий субрахунок.
Тому в обліковій політиці установи слід відобразити
вибраний варіант рахунку чи субрахунку
УДК 371.3
Капітула Денис
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ
Педагогічне спілкування передбачає наявність таких умінь: 1)
Оперативно і правильно орієнтуватися в умовах спілкування, що
постійно змінюються. 2) Правильно планувати і здійснювати
систему комунікації. 3) Швидко і точно знаходити адекватні
комунікативні засоби, що відповідають як творчій індивідуальності
педагога, так і індивідуальним особливостям виховання. 4)
Постійно відчувати та підтримувати зворотний зв’язок у
спілкування.
Найголовнішою позитивною якістю викладача є його
професійна компетентність. Секрет успіху _ у гарному
інформативному змісті, переданому яскравою, зрозумілою,
соковитою мовою. Якщо викладачу не вистачає матеріалу для і
інформації, він починає повторюватися чи говорити про
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малоістотні питання, втрачає логіку у викладі – увага аудиторії
буде втрачено, а викладач ризикує заслужити сумнівну славу
пустопорожнього оратора, «водокачки».
Часто помилкою викладача, особливо недосвідченого, є
погане почуття часу. Іноді воно призводить до надмірно швидкого
викладання матеріалу, коли здається, що стрілка годинника
завмерла, а говорити більше немає про що. Це викликає непотрібну
емоційну напруженість, розгубленість і фрустрацію. Частіше ж
часу не вистачає, і викладач змушений «жужмити» матеріал, аби
щось встигнути. Час треба тримати під контролем, а всі три
частини повідомлення мають бути в гармонійному сполученні.
Основний час треба приділяти основній частині. Крім того,
обов’язково треба готувати резервний матеріал, щоб скористатися
зайвим часом. Це підсилить авторитет педагога, продемонструє
його професійну компетентність.
Найголовніші якості педагога не обмежуються знанням свого
предмета. Він – митець комунікатор. Опанувавши власним тілом,
обличчям, інтонацією, учитель керує враженням, що справляє на
оточуючих. І в той же час, як свідчать дослідження 4,5 % молодих
учителів уважають, що їм « не даються» контакти з учнями.
Учителю треба зважати на очікування з боку своїх колег,
адміністрації школи, учнів і їхніх батьків – очікування, щ о
звичайно не збігаються. Учитель – людина маргінальна.
Незважаючи на загальновідому істину «переконливість педагога не
пропорційна голосності його голосу», багато педагогів
використовують у педагогічному спілкування саме вульгарний
лемент. Не так рідко педагогічне спілкування підміняється
повчальним марнослів’ям учителя, що викликає в учнів тільки одне
бажання, скоріше дочекатися його кінця.
Неправильне педагогічне спілкування породжує страх,
невпевненість, послаблення уваги, пам’яті, працездатності,
порушення динаміки мови і, як наслідок, появу стереотипних
висловів школярів, тому що у них знижується бажання й уміння
думати самостійно, збільшується комфортність поведінки. Кінецькінцем породжується стійке негативне ставлення до вчителя, а тому
і до його предмета. Спілкування вчителя з учнями повинно знімати
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такого роду емоції, викликати радість збагнення, спрагу діяльності,
сприяти
«соціально-психологічній
оптимізації
навчальновиховного процесу».
Забезпечення правильного стилю спілкування педагога, прояв
ним педагогічного такту в будь-якій діяльності вимагають
розвинутих комунікативних умінь, до яких А.А. Леонтьєв відніс
наступні : 1) Опанування соціальною перцепцію а також «читанням
по обличчю». 2) Розуміння, тобто адекватне моделювання
особливості учня, його психологічного стану за зовнішніми
ознаками. 3) Уміння «подавати себе» у спілкуванні з учнями. 4)
Уміння оптимально будувати власну мову в психологічному плані,
тобто уміння мовного спілкування, мовного і немовного контакту з
учнями. Викладання являє собою не лише мистецтво думати і
говорити. Це також мистецтво слухати і розуміти. При цьому
«слухати» означає не просто мовчати і не перебивати
співрозмовника.
Здатність до розуміння людини в педагога взаємозалежна зі
здатністю до активної взаємодії з нею, що характеризує динамізм
особливості педагога. Динамізм виявляється здатністю до
переконання і навіювання, це внутрішня енергія, гнучкість і
ініціатива в розмаїтості впливів. Ця здатність робить заняття
насиченими, мобільними, позиціями педагога при цьому
ініціативна, його слова здатні проникати в глибину свідомості і по
свідомості.
УДК 657
Клевецька Каріна
Науковий керівник: Ткачук Ірина
Луцький національний технічний університет
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
В умовах ринкового господарювання, відповідно до змін в
економічному і соціальному розвитку країни істотно змінюється і
політика в області оплати праці, соціальної підтримки і захисту
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працівників. Багато функцій держави щодо реалізації цієї політики
передані
безпосередньо
підприємствам,
які
самостійно
встановлюють форми, системи і розміри оплати праці,
матеріального стимулювання його результатів.
Нормативне регулювання діяльності підприємств і
організацій покликане забезпечити правильне й однакове ведення
бухгалтерського обліку.
Організація обліку оплати праці
регламентується значною кількістю нормативно-правових актів,
основні з яких наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Нормативна база організації обліку оплати праці
№
з/п

Назва документу

Характеристика

1

2

3

1

Кодекс законів про
працю України.

2

Положення
(стандарт)
бухгалтерського
обліку 26 «Виплати
працівникам»

Регулює трудові відносини працівників усіх
підприємств незалежно від форми власності, виду
діяльності і галузевої приналежності.
Визначає методологічні засади формування в
бухгалтерському обліку інформації про виплати
(у грошовій і не грошовій формах) за роботи,
виконані працівниками, та її розкриття у
фінансовій звітності.

3

Закон України
«Про оплату праці»
[9]

4

Закон України «Про
колективні
договори і угоди»

Визначає економічні, правові та організаційні
засади оплати праці працівників, які перебувають у
трудових відносинах, на підставі трудового
договору
з
підприємствами,
установами,
організаціями
усіх
форм
власності
та
господарювання, а також з окремими громадянами
та сфери державного і договірного регулювання
оплати праці і спрямований на забезпечення
відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної
плати.
Визначає правові засади розробки, укладення та
виконання колективних договорів і угод з метою
сприяння
регулюванню
трудових
відносин
тасоціально-економічних інтересів працівників і
роботодавців.
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5

Закон України «Про
охорону праці»

6

Закон України «Про
індексацію
грошових доходів
населення»

7

Закон України «Про
відпустки»

Цей Закон визначає основні положення щодо
реалізації конституційного права працівників на
охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової
діяльності, на належні, безпечні і здорові умови
праці, регулює за участю відповідних органів
державної влади відносини між роботодавцем і
працівником з питань безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища і встановлює єдиний
порядок організації охорони праці в Україні.
Цей Закон визначає правові, економічні та
організаційні основи підтримання купівельної
спроможності населення України в умовах
зростання цін з метою дотримання встановлених
Конституцією України гарантій щодо забезпечення
достатнього життєвого рівня населення України.
Встановлює державні гарантії права на відпустки,
визначає умови, тривалість і порядок надання їх
працівникам для відновлення працездатності,
зміцнення здоров'я, а також для виховання дітей,
задоволення власних життєво важливих потреб та
інтересів, всебічного розвитку особи.

УДК 519.86
Ковальчук Оксана
Науковий керівник: Нужна Оксана
Луцький національний технічний університет
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ КІЛЬКІСНОГО
ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ РИЗИКУ
Оцінка рівня ризиків є одним з найважливіших етапів
економічного аналізу, оскільки для управління ризиком його
необхідно, перш за все визначити, проаналізувати і оцінити.
Ризик – це економічна категорія, котра відображає характерні
особливості сприйняття зацікавленими суб’єктами економічних
відносин об’єктивно існуючих невизначеності та конфліктності,
іманентно притаманних процесам цілепокладання, управління,
прийняття рішень, оцінюванні, що обтяжені можливими загрозами
та невикористаними можливостями.
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Наслідком прийняття рішень у цих умовах є невизначеність
результатів, тому доводиться ризикувати.
З іншого боку, ризик спричинений спонтанним і
суперечливим характером процесів, що відбуваються в складних
соціально-економічних системах, які неможливо адекватно і
описати (аналог – принцип невизначеності в сфері природничих
наук).
Таким чином, ризик слід розглядати як наслідок прийняття
рішень в умовах неповної, неточної і (або) суперечливої інформації,
тобто в умовах невизначеності або неповної визначеності.
Загальним підходом до кількісної оцінки ступеня ринку є,
чим досконалішим є метод визначення кількісної оцінки ризику,
тим меншим стає чинник невизначеності.
Оскільки альтернативи інноваційному шляху розвитку немає,
то виникає об’єктивна необхідність розробити способи запобігання,
зниження чи компенсації можливих негативних наслідків ризику.
Для цього необхідно спочатку кількісно оцінити величину
ризику конкретної інновації (як імовірності негативних наслідків,
так і величини можливих втрат), виділити і дослідити вплив і
частку кожного з факторів ризику в загальній сумі можливих втрат.
Результати оцінки ризику варто враховувати при прийнятті
суб’єктами господарської діяльності рішень про вибір стратегії і
тактики інноваційного розвитку, плануванні науково-технічної,
виробничо-збутової і фінансової діяльності.
Проблема ризику посідає важливе місце в ринкових
дослідженнях, що передують розробці і виведенню на ринок
інновацій зокрема і ринкової діяльності взагалі.
Серед способів кількісного визначення величини ризику
виділяють два основних підходи: теоретичний та емпіричний.
Теоретичний підхід виражає вимоги до результатів
визначення рішень, за умови розрахунку ризику шляхом логічних
міркувань, а не на основі минулого досвіду.
Емпіричний підхід екстраполює ризик, розрахований на базі
подій минулих періодів.
Аналіз ризику поділяють на два доповнюючих один одного
види – якісний і кількісний.
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Якісний аналіз має за мету визначення чинників ризику, що
впливають на результати прийнятих рішень і виконуваних робіт,
встановлення потенційних зон ризику й ідентифікацію ризиків.
Кількісний аналіз передбачає чисельне визначення розмірів
ризику (ймовірностей виникнення втрат і їх величин).
В економіці для кількісного аналізу ризику використовують
імовірнісний підхід, відповідно до якого, для того, щоб оцінити
ризик, необхідно знати всі можливі наслідки конкретного рішення
чи дії (або закон їхнього розподілу) і ймовірності цих наслідків.
Оцінюючи ризик, на практиці нерідко обмежуються
спрощеними підходами. При цьому спираються на одне значення
економічного показника, яке відображає найважливішу узагальнену
характеристику у даній конкретній ситуації. Якщо в якості такої
узагальненої характеристики виступає величина небажаних
наслідків(збитки, платежі тощо), то міра (ступінь) ризику невдачі (в
процесі досягнення мети) може визначатися як добуток ймовірності
невдачі (небажаних наслідків) на величину цих наслідків.
Оцінюючи ризик, на практиці нерідко обмежуються
спрощеними підходами.
Ризик має місце тільки там, як стверджують угорські вчені Т.
Бачкаї і Д. Месена, де може бути, як мінімум, два сценарії розвитку
подій (відповідно – два і більше можливих результати).
УДК 371.3
Коробка Юлія
Науковийкерівник: Нужна Оксана
Луцькийнаціональнийтехнічнийуніверситет
ХАРАКТЕРИСТИКА РИТУАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ
Стиль спілкування – це схильність до певного спілкування,
спрямованість, готовність до нього, що проявляється в тому, як
людина схильна підходити до більшості ситуацій.
Всі ситуації взаємодії можна розташувати на континуумі від
чисто соціального спілкування, заданого ззовні, коли всі дії строго
регламентовані, до суто психологічного спілкування, коли людина
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абсолютно не пов’язана жодними соціальними нормами і
обмеженнями і виражає себе максимально автентично
Ритуальне спілкування – індивідуальний стиль спілкування,
притаманний дуже багатьом людям. У ритуальному спілкуванні
головним завданням партнерів є підтримка зв’язку з соціумом,
підкріплення уявлення про себе як про члена суспільства. У
реальному житті існує величезна кількість ритуалів, часом дуже
різних ситуацій, в яких кожен бере участь як своєрідна «маска» із
заздалегідь заданими властивостями. Ці ритуали вимагають від
учасників тільки одного – знання правил гри. У подібному стилі
здійснюються багато контактів, які з боку, так іноді і зсередини,
здаються безглуздими, беззмістовними, оскільки вони на перший
погляд абсолютно неінформативні, не мають і не можуть мати
ніякого результату. У ритуальному спілкуванні для нас істотно
дотримання ролі – соціальної, професійної чи міжособистісної. Для
ритуального спілкування дуже важливо, з одного боку, правильно
розпізнати ситуацію спілкування, і уявити собі, як в ній себе вести
– з іншого. У багатьох випадках ми із задоволенням беремо участь
у ритуальному спілкуванні, але в ще більшій кількості ситуацій ми
беремо участь у ньому автоматично, виконуючи вимоги ситуації,
практично не усвідомлюючи, що ми робимо.
Ритуал виступає як специфічна форма взаємодії, придумана
людьми для задоволення потреби у визнанні. Ритуальна взаємодія
йде з позицій «Батько – Батько». Ритуал виявляє цінності групи,
люди висловлюють ритуалом те, що найбільше зворушує їх, що
складає їх соціальні ціннісні орієнтації.
Англійський учений В. Тернер, розглядаючи ритуали і
обряди, розуміє їх як запропоновану формальну поведінку, як
систему вірувань і дій, виконуваних особливих культових
асоціацій. Ритуальні взаємодії потрібні для здійснення наступності
між різними поколіннями в тій чи іншій організації, для
підтримання традицій і передачі накопиченого досвіду через
символи.
Ось основні особливості ритуального спілкування:
1. Здійснюється безліч розмов, контактів, обмінів
люб’язностями, які з боку можуть навіть здатися безглуздими, мало
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інформативними.
2. Мета ритуального спілкування – підтвердження себе –
своїх уявлень, думок.
3. Учасники такого ритуалу всіляко уникають суперечок,
конфліктів.
Ритуальна взаємодія – це своєрідне свято, яке має глибокий
емоційний вплив на людей, це потужний засіб підтримання
традицій, стабільності, міцності, наступності соціальних зв’язків,
це механізм згуртування людей, підвищення їх солідарності.
Ритуали, обряди, звичаї здатні запам’ятовуватися на підсвідомому
рівні людей, забезпечуючи глибоке проникнення певних соціальних
цінностей в групову і індивідуальну свідомість, в родову та
особисту пам’ять.
Якщо у людини ритуальний стиль спілкування, вона
більшість ситуацій інтерпретує як ритуальні, соціальні і веде себе в
них строго «за правилами». Така людина не сприймає спонтанності,
відступивід правил. Коріння такого стилю – в незадоволеності
людини своїм становищем серед людей. Таким чином, наявність
такого стилю – ознака психологічного неблагополуччя.
Спілкування – це не тільки самодостатній процес соціальної
взаємодії, воно залежить від багатьох факторів, комунікативних
умінь і навичок суб’єктів спілкування. З іншого боку, від
спілкування, його якості і рівня залежить внутрішній психічний
стан учасників комунікації, і загалом, результати трудової
діяльності людини та цілого колективу.
Об’єктивно
процес
спілкування
визначається
закономірностями, певними правилами, яких слід дотримуватися
учасниками цього процесу, для досягнення спільних цілей в
діяльності.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА РАБОЧЕГО
ВРЕМЕНИ
Полноту использования персонала можно оценить по
количеству отработанных дней и часов одним работником за
анализируемый период времени, а также по степени использования
рабочего времени. Такой анализ проводится по каждой категории
работников, по каждому производственному подразделению и в
целом по предприятию.
Рабочее время – это конкретный период времени , в течении
которого работник был непосредственно занят выполнением
порученной ему работы. Данный показатель измеряется в человекоднях и человеко-часах.
Неиспользованное рабочее время характеризуется простоями
и неявками на работу.
Изучение рабочего времени основано на сопоставлении
фактически отработанного времени с плановым фондом времени.
Если фактически отработанное время меньше, чем по плану, то
возникают потери рабочего времени.
Факторная модель общего ФВР:
КЧ = Ч × ФВР = Ч × Д × ПД

(1)

где ФВР – фонд времени работы 1-го работника;
КЧ – количество человеко-часов отработанного всеми
работниками;
Ч – численность работников;
Д – количество дней отработанных в среднем одним
работником;
ПД – средняя продолжительность рабочего дня, часов.
Однако, данная общая модель факторного анализа, не
достаточно точно будет характеризовать ФВР, поскольку в каждой
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из отрасли эффективность деятельности будет зависеть от
определенных групп рабочих, а не всех рабочих в целом. Поэтому
показатель численности всех рабочих
следует заменить на
численность основных категорий работников. Например, если
рассмотреть структуру образования, то более точным будет
являться использование не численности всех рабочих, а
численности именно преподавательского состава, в транспортной
отрасли – численность водителей.
По результатам исследований был разработан перечень
основных категорий работников в различных сферах деятельности.
Таблица 1
Основные категории работников в различных сферах
деятельности
Сфера деятельности
Основные категории работников
Операторы машинного доения,
Агропромышленный комплекс
агрономы (от специфики
деятельности)
Энергетический комплекс
Электрики
Здравоохранение
Врачи
Строительство
Строители
Жилищно-коммунальный
Электрики, слесари, сантехники
комплекс
Транспорт
Водители
Связь
Операторы связи
Преподавательский (учительский)
Образование
состав
Торговля
Продавцы

Повышение производительности труда именно этих
категорий работников будет являться более эффективным для
предприятия в целом. Поэтому следует уделять внимание
повышению мотивации именно этих категорий работников.
1
Анализ хозяйственной деятельности предприятия АПК: Учебник / Г.В.
Савицкая. - Мн.: Новое знание, 2005. - 687 с.
2
Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб.пособие / Г.В.
Савицкая. – 7-е изд., испр. - Мн.: Новое знание, 2002. – 704 с.
3
Трудовое процессуальное право: Учебник / И.В. Гущин. – Мн.: Тесей, 2008.

73

Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України

УДК 657
Криворучко Маргарита
Науковий керівник: Чудовець Віталій
Луцький національний технічний університет
ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕОЦІНКИ В
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Головним мотивом переоцінки служить прагнення
підприємства до достовірності фінансової звітності. Тому
підприємство може переоцінити об'єкт основних зхасобів, якщо
залишкова вартість такого об'єкта істотно відрізняється від його
справедливої вартості на дату балансу (п. 16 П(С)БО 7).
Основними етапами проведення переоцінки є (п. 17 П(С)БО
7):
 визначення справедливої вартості об'єкта, який збираємося
переоцінити;
 визначення індексу переоцінки (шляхом ділення
справедливої вартості об'єкта на його залишкову вартість);
 обчислення переоціненої первісної вартості об'єкта і
переоцінення зносу (для цього первісну вартість і суму зносу
множимо на отриманий індекс переоцінки).
Різниця між цими показниками і буде переоціненою
залишковою вартістю об'єкта. Якщо залишкова вартість об'єкта
дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість
визначається шляхом збільшення справедливої вартості цього
об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми
зносу.
У бухгалтерському обліку переоцінкою основних засобів
називають процедуру, за допомогою якої залишкову вартість
конкретного об’єкта основних засобів узгоджують із його
справедливою вартістю. Зокрема її регламентують П(С)БО 7
«Основні засоби» та Методичні рекомендації з бухгалтерського
обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну України від
30.09.2003 р. №561.
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Головною метою ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності є надання користувачам повної,
неупередженої та правдивої інформації про фінансове становище,
результати діяльності й рух грошових коштів підприємства, для
прийняття рішень (ч. 1 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р.№ 996-XIV.
Ця мета буде досягнута, зокрема, завдяки переоцінці, щонайменше,
у частині надання користувачам достовірної інформації про
реальну (справедливу) вартість таких активів, як основні засоби.
Переоцінка основних засобів є добровільною. Це підтверджує
п. 16 П(С)БО 7:
«Підприємство може переоцінювати об’єкт основних засобів,
якщо залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від
його справедливої вартості на дату балансу».
Недопустимим є переоцінка основних засобів вибірково.
Згідно з п. 16 П(С)БО 7, у разі переоцінки об’єкта основного засобу
на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об’єктів групи
основних засобів, до якої належить цей об’єкт.
Переоцінку основних засобів, зважаючи на п. 16 П(С)БО 7,
проводять на дату балансу. Згідно з п.3 П(С)БО 6 «Виправлення
помилок і зміни у фінансових звітах», дата балансу — дата, на яку
складений баланс підприємства. Зазвичай датою балансу є кінець
останнього дня звітного періоду. Відповідно до ч.1 ст.13 Закону
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
звітний період для складання фінансової звітності — календарний
рік.
Проміжна звітність складається щокварталу наростаючим
підсумком із початку звітного року в складі балансу та звіту про
фінансові результати. Баланс підприємства складається станом на
кінець останнього дня кварталу (року). Та це не означає, що до
переоцінки доведеться вдаватися так часто.
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Сьогодні проводиться пошук оптимальних економічних
механізмів раціонального природокористування, відтворення та
збереження природного довкілля, у тому числі адекватних
економічних оцінок у цій сфері. На даний момент, перспективний
розвиток економіки не може ґрунтуватись на попередніх принципах
господарювання. Потрібні якісно нові теоретичні моделі, концепції
та парадигми екологічно збалансованого розвитку економіки у XXI
столітті. Цими питаннями займається еколого-економічна теорія.
Моделювання стану довкілля – це наука, що вивчає кількісні
закономірності та взаємозв’язки еколого-географічних об’єктів і
процесів. Моделювання стану довкілля є інструментом, який
дозволяє перейти від якісного рівня аналізу, що використовує
кількісні статистичні значення досліджуваних величин.
Розглянемо
еколого-економічні
моделі
оптимізації
сільськогосподарського виробництва як найбільш ураженої галузі
після аварії на ЧАЕС.
Проблемами моделювання еколого-економічних систем
сільськогосподарського виробництва займались такі українські
установи: Український НДІ сільськогосподарської радіології,
Інститут ботаніки ім. Н.Г. Холодного, Інститут кібернетики ім.
В.М. Глушкова.
Однією з основних проблем під час ліквідації наслідків аварії
у перші тижні та місяці після аварії було забезпечення безпеки
населення від впливу зовнішнього опромінювання та внутрішнього
надходження радіоактивних продуктів аварії внаслідок споживання
місцевих харчових продуктів.
Була запропонована концепція, яка містила ідею управління
винесенням радіоактивних елементів, які здатні концентрувати у
своїх тканинах рослини та дискримінувати їх надходження з
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ґрунту. Можливими є два способи надходження у рослини
радіонуклідів з ґрунтів, які зазнали забруднення:
– мінімізація – послаблення їх надходження у
сільськогосподарські рослини і, отже, у харчові ланцюги;
– максимізація – посилення винесення за допомогою
культурних або диких видів рослин.
Введемо змінні:
k – кількість ділянок у регіоні;
і – основні сільськогосподарські культури в регіоні;
Rik – забруднення і-ої культури на k-ій ділянці (іо/га);
Кік – середнє значення питомої концентрації радіонуклідів, кг
продукції (Кі/кт);
bik – середнє значення врожаїв культур, які зібрані у даному
регіоні (кг/га);
Sik – площі, які зайняті даною культурою (га).
Загальна формула оцінки винесеної із врожаєм кількості
радіонуклідів становить подвійну суму:

Найпростіша модель оптимізації в умовах радіоактивного
забруднення записується у вигляді:

Змінні моделі: pj(v1...vm) – ціна j-го продукту, який
виробляється з 1...m ресурсами та з v1...vm забрудненням.
Модель належить до моделей лінійного програмування.
Протягом
проходження
ланцюжка
суттєво
знижується
концентрація забруднення, при цьому максимізується прибуток
продукції. Потрібно розподілити посівні площі, які відводять під
кожну сільськогосподарську культуру на ділянках відповідних
агрогруп з різною щільністю забруднення таким чином, щоб
досягти максимального ефекту з урахуванням технологічних,
агротехнічних, організаційних та екологічних умов. Невідомі змінні
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в моделі – це площі, які відводять під культури деякого виду на
ділянці відповідної агрогрупи певного типу забруднення.
У моделі відомі параметри: врожайність культури на тій чи
іншій ділянці, норми внесення меліорантів, загальна площа ріллі в
господарстві, коефіцієнти переходу кількості культур у зернові
одиниці.
Ще один тип моделей, які можна застосовувати в умовах
радіоактивного забруднення, це цілочисельні оптимізаційні моделі.
Наприклад, модель оптимального розподілу культур за полями
сівозмін. Критерій оптимальності тут наступний: знайти долю
площі кожного поля (0 або 1), яку відводять під кожну культуру,
тобто сформувати план розподілу культур за полями, який
забезпечує мінімум сумарної забрудненості продукції або такий, що
забезпечує максимальний прибуток від реалізації продукції. У
цільову функцію можна ввести коефіцієнт, який вказує на участь
продукції в реалізації: а = 1, якщо біологічні норми вмісту
радіонуклідів є допустимими.
Залежно
від
поставленого
завдання
оптимізації
сільськогосподарського виробництва розглядаються свої, відмінні
від інших, критерії оптимальності. Вибір та обґрунтування
критерію оптимальності – важливий етап моделювання.
Існують різні критерії оптимальності: максимальний
прибуток від реалізації продукції господарства, мінімальні витрати,
собівартість продукції, максимум продукції в зернових одиницях,
максимум випуску чистої продукції. Прибуток від реалізації
сільськогосподарської продукції можна обчислити за вільними
ринковими, державними або світовими цінами.
Коли йдеться про задачу оптимізації, виникає проблема
вибору критеріїв оптимальності. Знаходження оптимального плану
розміщення сільськогосподарського виробництва в умовах
радіоактивного забруднення є багатоцільовим. Розв’язування
економіко-математичних моделей ґрунтується на використанні
симплекс-методу або його модифікацій.
Таким чином, застосування методу моделювання дає змогу
вивчати і прогнозувати з достатньою точністю еколого-економічні
системи.
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1. Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії:
Монографія / Л.С. Гринів; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2001. – 240с.
2. Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології / В.І. Лаврик.
– К.: Фітосоціоцентр, 1998. – 132 с.
3.
Малиш
Н.А.
Моделювання
еколого-економічних
систем
агропромислового комплексу на території радіоактивного забрудненого регіону:
дис. на здоб. вч. ступ. канд. екон. наук 08.00.13 / Н.А. Машина; КНУ ім. Тараса
Шевченка. – К., 1993. – 147 с.

УДК 519.86
Кухарук Наталія
Науковий керівник: Нужна Оксана
Луцький національний технічний університет
ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ В РОЗМІЩЕННІ
ВИРОБНИЦТВА
Моделі оптимального розвитку і розміщення виробництва по
території дозволяють вибрати застосовувані технологічні способи
виробництва, визначити обсяг і асортимент випуску і реалізації
продукції, її перевезень і використання.
При цьому необхідно вирішувати проблеми, пов’язані з
вибором критерію оптимальності, формулюванням взаємозв’язків
структурних складових моделі, визначенням обмежень моделі.
Критерієм оптимальності економіки регіону в розрізі галузей
народного господарства є максимізація економічної ефективності.
Залежно від специфіки вирішуваних завдань конкретною формою
вираження цього критерію може бути або мінімум витрат на
виробництво заданого заздалегідь обсягу продукції, або максимум
отриманої продукції при використанні обмеженого заздалегідь
обсягу виробничих ресурсів.
При постановці завдання на мінімізацію витрат значення
цільової функції являє собою загальну суму витрат. При цьому
потреба в продукції підлягає обов’язковому задоволенню.
Постановка завдань на мінімум витрат доцільна в разі, коли попит
на продукцію практично не залежить від цін реалізації і підлягає
обов’язковому задоволенню, а ціни реалізації не можуть бути
встановлені на момент вирішення завдання.
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При постановці завдання на максимізацію результатів
виробництва значення цільової функції можна подати як різницю
між обсягом ВВП і витратами на розвиток і розширення
виробництва. Особливість постановки завдань на максимум
отриманого ефекту полягає в тому, що можуть порівнюватися
варіанти, що розрізняються як за витратами, так і за результатами.
Оптимальний
варіант
розвитку
економіки
регіону
вибирається з числа тих варіантів, які є прийнятними. Ці варіанти
формуються з урахуванням безлічі способів виробництва продукції
в галузях і районах даного територіального утворення і
розрізняються з точки зору технології виробництва товарів.
Обмеження в оптимізаційних моделях розвитку і розміщення
відображають такі моменти, як:
1.
початковий стан системи;
2.
можливість
використання
даної
системою
обмежених виробничих ресурсів;
3.
взаємозамінність продуктів, ємність ринку при
різних рівнях реалізаційних цін;
4.
зв’язку між об’єктами системи;
5.
зв’язку між послідовними в часі станами одного і
того ж об’єкта;
6.
умови транспортування сировини, матеріалів і
готової продукції.
При динамічній постановці завдання допустимість варіанту
розвитку системи перевіряється для всіх років, ряду характерних
моментів часу. Особливого значення набувають обмеження, що
відображають зв’язки між послідовними в часі станами одного і
того ж об’єкта.
Незалежно від типу обраного критерію оптимальності
економічні показники цільової функції при динамічній постановці
обчислюються як кумулятивні. Для всіх об’єктів системи
інтегральні показники обчислюються за один і той же період.
Постановка і рішення моделі оптимального розвитку і
розміщення виробництва дозволяють визначати наступні завдання:
1.
розміщення, розміри і спеціалізація підприємств;
2.
темпи розвитку системи і окремих її об’єктів;
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3.
технологія виробництва;
4.
асортимент продукції, що випускається і обсяг
випуску;
5.
задоволення попиту різних споживачів;
6.
транспортні зв’язки;
7.
потреба системи в капітальних вкладеннях та інших
ресурсах і розподіл цієї потреби в часі;
8.
оцінка тих видів ресурсів, які використовуються
тільки розглянутої системою або окремими її об’єктами;
9.
оцінка продукції, що виробляється.
Практична реалізація оптимізаційних задач пов’язана з
обмеженнями як на стороні формалізації взаємозв’язків
економічних змінних, так і з пошуком адекватного критерію
оптимізації.
УДК 339.743.2
Лубник Виктория
Научный руководитель: Кот Наталья
УО «Брестский государственный технический университет»
РОЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАРАЩИВАНИИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ
Республика Беларусь относится к странам с малой открытой
экономикой. Поэтому экспорт является одним из основных
приоритетов развития белорусской экономики, что содействует
развитию внешнеэкономического потенциала страны.
Внешнеэкономический потенциал – совокупность всех ресурсов и
условий осуществления внешнеэкономической деятельности
государства.
Более 50% производимых в стране товаров поставляется на
экспорт, в силу чего является одним из основных источников
обеспечения устойчивого экономического роста в стране. В
последние годы динамика внешней торговли Республики Беларусь
характеризуется
стремительным
увеличением
объемов
товарооборота и услуг.
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Правительство страны ставит целью наращивание экспорта в
общем объеме производства. Достижение поставленной цели
требует повышения конкурентоспособности экспорта и его
диверсификации за счет появления новых товаров и рынков сбыта,
а также стимулирование экспорта как на макроуровне, так и
экспортной активности малых и средних предприятий.
Одним из способов увеличения экспортной валютной
выручки белорусскими предприятиями является прогнозирование
курсов валют.
В работе предложена методика моделирования валютного
курса, где в качестве результирующего показателя выступает
официальный курс белорусского рубля по отношению к доллару.
К факторам, которые прямо или косвенно влияют на
валютный курс, относятся: ставка рефинансирования, объем
валового внутреннего продукта, сальдо внешней торговли товарами
и услугами, сальдо платежного баланса, цена золота, цена нефти,
широкая денежная масса, индекс потребительских цен на товары и
услуги, золотовалютные резервы, государственный долг. Этих
факторов десять, так как это многофакторная модель и от их
количества зависит точность прогноза.
Для построения модели использовался стохастический
факторный анализ. Построение модели проводится в несколько
этапов:
1. Установление наличия корреляционной связи между
значением валютного курса и каждым рассматриваемым фактором.
Анализ коэффициентов парной корреляции показал, что
зависимая переменная Y (обменный курс белорусского рубля к
доллару) имеет тесную взаимосвязь со всеми факторами кроме:
ставки рефинансирования, сальдо внешней торговли товарами и
услугами, объема валового внутреннего продукта и сальдо
платежного баланса. Поэтому они были исключены из модели.
2. Построение стохастической модели.
При построении модели наблюдалась мультиколлинеарность
факторов. Поэтому такие факторы как цена золота, цена нефти,
индекс потребительских цен на товары и услуги, золотовалютные
резервы и государственный долг были исключены из модели.
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Уравнение зависимости обменного курса белорусского рубля
к доллару от широкой денежной массы представлено в следующем
виде (формула 1):

Y  0,0489  X 1  499,3531
(1)
где Y – обменный курс белорусского рубля к доллару, Х1 –
широкая денежная масса.
3. Оценка значимости уравнения. Значимость уравнения
оценивалась на основе вычисления критерия Фишера (F). По
данным расчетов F = 91,4. Табличное значение F-критерия (F табл.)
при доверительной вероятности 0,99 равно 4,604. Так как F > F
табл., уравнение зависимости следует признать статистически
надежным и пригодным для цели исследования [1].
Таким образом, предложенная методика может применятся
белорусскими предприятиями в прогнозировании курсов валют. Ее
использование окажет существенное воздействие на эффективность
их деятельности.
1. Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и
модели: компьютерное моделирование. М.: ИНФА-М, 2007. – 365 c.

УДК 657
Маліновська Софія
Бродська Ірина
Луцький національний технічний університет
НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТОДИКИ
ВИКЛАДАННЯ ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН
Викладання облікових дисципліни, як і будь-яких інших
дисциплін вимагає певної підготовки. Вона полягає у науковометодичному забезпеченні навчального процесу.
Науково-методичне забезпечення навчального процесу — це
сукупність документів, наукових, навчальних, методичних
матеріалів, які:
а) описують зміст,
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б) встановлюють структуру,
в) визначають результат,
г) регламентують перебіг навчального процесу [2].
До науково методичного забезпечення облікових дисциплін
можна віднести:
⎯ державні стандарти освіти;
⎯ навчальні плани з кожної облікової дисципліни;
⎯ навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових
навчальних дисциплін;
⎯ програми всіх видів практики;
⎯ підручники та навчальні посібники;
⎯ інструктивно-методичні матеріали до семінарських,
практичних і лабораторних занять;
⎯ індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи
студентів із навчальних дисциплін;
⎯ матеріали поточного та підсумкового контролю (контрольні
завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;
контрольні роботи для перевірки рівня засвоєння студентами
навчального матеріалу);
⎯ методичні матеріали: для самостійного опрацювання
студентами фахової літератури, написання курсових, дипломних
робіт/проектів [2].
Серед проблем, які відносяться до методичного забезпечення
варто зазначити:
1) склад інформаційного забезпечення, необхідність його
постійного поповнення і оновлення. Кожен матеріал який
відноситься до тої чи іншої облікової дисципліни потребує
оновлення у зв’язку з різними змінами чи то законодавства, чи
виникнення якихось нових методик у бухгалтерському обліку.
2) визначення законодавчо-нормативних документів, що
потрібні для вивчення конкретних дисциплін. Вивчення облікових
дисциплін напряму залежить від нормативно-правових документів
тому що в них прописано головні аспекти ведення бухгалтерського
обліку. Інформацію про законодавчі акти викладачеві потрібно
постійно перевіряти та оновлювати, щоб не пропустити важливих
змін.
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3) робота зі статичною інформацією: добір і систематизація
статистичних даних до тем дисципліни, що викладається.
Статистична інформація допоможе студентам провести порівняння
та аналіз із іншими даними певної теми з бухгалтерського обліку в
якій доцільне використання цього типу інформації.
4) організації і методики збору фактичних даних про
економічну діяльність суб’єктів підприємницької діяльності,
фінансовий стан підприємства, аналіз і використання цієї
інформації в розробці практичних завдань і ділових ігр. Постійне
оновлення і збір даних про діяльність інших підприємств дозволить
студентам на реальних даних підготовитьсь до практичної
діяльності.
Отже, навчально-методичне забезпечення відіграє важливу
роль у навчальному процесі, тому що дозволяє викладачеві
правильно організувати викладення матеріалу студентам.
1. Жорнова Олена. Науково-методичне забезпечення навчального процесу
у вищій школі: усталені нормативи та сучасні вимоги / Олена. Жорнова, Ольга.
Жорнова // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 2. - С. 29-32. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2012_2_10.
2. Грицуленко С.І. Методика викладання економічних дисциплін: навч.
посіб.[для студ. вищ. навч. закл.] / Грицуленко С.І., Потапова-Сінько Н.Ю.,
Гарбера К.М. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – 224 с
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Науковий керівник: Ткачук Ірина
Луцький національний технічний університет
ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЗЕРВІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Одним з найважливіших завдань економічного аналізу є
пошук шляхів покращення роботи підприємства. Резерви грають
важливу роль в підвищенні ефективності діяльності суб’єктів
господарювання. Тому на сьогодні дана тема є актуальною.
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У
економічній
літературі
поняття
“резерви”,
використовується у двох випадках. По-перше, резерви як запаси
матеріалів на складі, необхідні для безперервного виробництва. Подруге, як невикористані можливості підприємства та покращення
наявного рівня виробництва. Наприклад резерви збільшення обсягів
виробництва, резерви зменшення собівартості.
В економічному аналізі резерви – це невикористаний
потенціал підприємства, наприклад приведення в дію техніки або
ресурсів які не використовувались раніше у виробничому процесі.
Я вважаю, що наявність та використання резервів
підприємства, є дуже важливою, так-як з їх допомогою можна
збільшити обсяг виробництва продукції, собівартість продукції, з
використанням відносно невеликих капіталовкладень. Також
мобілізація резервів, збільшує якість продукції та значно зменшує
затрати суспільної праці. Це найбільш економічне джерело
збільшення ефективності діяльності підприємства.
Існує багато класифікаційних ознак, за якими поділяються
резерви, але я зупинюсь на найголовніших, на мою думку. Отже
першою ознакою є, за стадіями життєвого циклу, вони поділяється
на: передвиробничі, виробничі, експлуатаційні, утилізаційні. Чому
ця ознака є важливою? Тому що ми можемо виявляти резерви на
різних стадія циклу товару, а це допоможе зменшити собівартість
продукції. Наступна, за елементами забезпечення діяльності:
трудові ресурси, засоби праці, предмети праці. Трудові резерви – це
невикористана можливість зменшення затрат шляхом скорочення
чисельності працівників. Резерви “засоби праці”, пов’язані з
використанням обладнання, яке не використовувалось раніше.
Резерви “предмети праці” – це можливість підприємства
ефективніше використовувати наявні ресурси. Дана ознака є досить
важливою, тому що охоплює майже всі основні елементи
виробничого циклу і вони є взаємопов’язані. Наприклад наявність
значних трудових резервів, при відсутності інших двох, не приведе
до значних покращень результатів. Наступна ознака, за характером
впливу на результати діяльності: екстенсивні та інтенсивні.
Екстенсивні – це резерви пов’язані з залученням додаткових
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матеріальних, трудових, енергетичних ресурсів. Інтенсивні – це
ефективне використання наявних ресурсів.
Отже, резерви являються найбільш економічним варіантом
збільшення ефективності діяльності підприємства, так-як
потребують малих капіталовкладень. Таким чином, вчасне
виявлення та раціональне використання резервів, може призвести
до підвищення результатів діяльності підприємства.
УДК 657
Мартинюк Наталія
Луцький національний технічний університет
АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АВ- КОСТИНГУ НА
БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Американський науковець Дж.іМейкпіс зазначає, що в
будівництві
спостерігається
значний
відсоток
збиткових
контрактів, які підрядні підприємства змушені виконувати.
Підприємства виживають завдяки тому, що збиткові контракти
перекриваються значним прибутком від виконання інших
будівельних контрактів. Проте, цей процес є слабко керованим и
характеризується високим ступенем ризику допущення збитків.
Аналогічна ситуація характерна і для будівельного ринку
України. Вивчення статистичних даних про фінансові результати
діяльності підприємств до оподаткування дають можливість
припустити наявність відповідного рівня збиткових проектів
пропорційно збитковій діяльності.
Зокрема, офіційна статистика за останні 5 років показує, що
від 45 % до 29 % підприємств будівельного сектора України
працювали збитково. Для порівняння, в аналогічні роки у
промисловості показник збитковості коливався в межах 41-27 %, а
в сільському господарстві від 31 % до 12 %. Крім того, ці
показники в будівництві були вищими за середній рівень збиткових
підприємств усіх секторів економіки. Відносно високий рівень
суб’єктів господарювання, що зазнали збитків, у будівництві, у
порівнянні з іншими секторами, можна інтерпретувати як такий, що
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зумовлений високим ризиком розрахунку нерентабельної ціни
будівельного контракту.
Варто відзначити, що на збитковість будівельного
виробництва в Україні суттєво впливає загальна економічна
ситуація. Про це свідчить тенденція поступового зменшення рівня
збиткового бізнесу у секторах економіки, що порівнювались за
роками. Суттєвий вплив мають такі макроекономічні фактори як
високий ризик неплатоспроможності замовника та виникнення
безнадійної дебіторської заборгованості, швидкі інфляційні
процеси та швидкий ріст цін на будівельні матеріали тощо. Проте,
це зовнішні фактори, на які підприємство не може впливати і
змушене прилаштовуватися. Ціноутворення є одним із механізмів,
через які підрядні підприємства реагують на зовнішні негативні
чинники та забезпечують прибутковість бізнесу. Чим краще
розроблений механізм складання ціни, тим краще підприємства
можуть керувати своєю діяльністю та досягати поставлених цілей.
В Україні розрахунок ціни пропозиції учасника конкурсних
торгів щодо укладання будівельних контрактів ґрунтується на
Правилах визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013).
В пункті 6.2.3 визначена структура вартості підрядних робіт, яка
включає прямі та значну кількість накладних витрат. Накладні
витрати можуть досягати 16-20 %. Оцінка сформована на основі
статистичних даних, відповідно до яких частка інших операційних
витрат в структурі операційних витрат за елементами становить 811 % та амортизаційних відрахувань – від 2 до 5 %. Крім того, до
вартості підрядних робіт включають загальновиробничі та
адміністративні витрати, які значною мірою складаються з витрат
на оплату праці та збільшують частку накладних витрат. Від
величини прямих і накладних витрат залежить сума закладеного
прибутку та коштів на покриття ризиків.
На практиці значна неточність оцінки вартості робіт за
контрактом виникає через неможливість достовірно оцінити
накладні витрати та потребує методів точнішого розподілу. Це
обумовлює актуальність використання методу АВ-костингу
підрядними підприємствами.
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Слід відзначити, що питання застосування АВС методу в
будівництві дискутується на сторінках робіт таких зарубіжних
авторів як Дж. Мейкпіс (Makepeace J., 1997), Н. Джая та ін. (Jaya
N.M., et al., 2010), Й. Кіма та Дж. Беларда (Kim & Ballard, 2001),
тощо. Вони одностайно висловлюються щодо допустимості
застосування методу в будівельній діяльності, аргументуючи це
самою природою будівельного процесу, який складається з низки
окремих різнорідних видів діяльностей та операцій, що задовольняє
одну з важливих умов впровадження АВ-костингу.
Отже, в умовах підвищеної конкуренції та нестабільності
ринкових умов для будівельних підприємств виникає потреба у
розрахунку максимально низької рентабельної цінової пропозиції
на виконання будвельно-монтажних робіт. Це підвищує
актуальність точних розрахунків, що можна досягти при АВкостингу.
УДК 519.86
Мельник Микола
Науковий керівник: Нужна Оксана
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІКОМАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В СТРАТЕГІЧНОМУ
МЕНЕДЖМЕНТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМТВ
Загострення конкуренції виробників сільськогосподарської
продукції, можливість ведення конкурентної боротьби в основному
за рахунок ефективної цінової політики, а також низької
собівартості продукції, створюють всі передумови для розвитку
стратегічного менеджменту сільськогосподарських підприємств з
використання найсучасніших методів оптимізації планування та
аналізу стану діяльності підприємства.
Одними з найбільш розповсюджених методів стратегічного
аналізу,
планування
та
управління
діяльністю
сільськогосподарських підприємств підприємства є методи
економіко-математичного моделювання, які дають можливість
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провести
комплексне
дослідження
структури
діяльності
сільськогосподарських підприємств.
При цьому методи економіко-математичного моделювання
застосовуються для побудови оперативних та стратегічних планів
діяльності сільськогосподарських підприємств.
Це, в першу чергу, пов’язане з тим, що методи економікоматематичного моделювання дозволяють вирішити ряд питань,
серед яких:
– розробка альтернативних шляхів діяльності підприємства;
– оптимізація структури діяльності сільськогосподарських
підприємств;
–
оптимізація
витрат
виробництва
продукції
сільськогосподарських підприємств;
– оптимізація витрат на збут продукції сільськогосподарських
підприємств.
Використання
методів
економіко-математичного
моделювання пов’язане з розумінням виробничих процесів та
обмежень, які діють при виробництві та реалізації продукції.
Дані
обмеження
формують
структуру
економікоматематичної моделі діяльності підприємства та є основою для
вирішення поставленої задачі. Обмеження економіко-математичної
моделі за своєю суттю є математичною інтерпретацією постановки
стратегічного
менеджменту
в
сільськогосподарських
підприємствах.
Оптимізаційна економіко-математична модель будується на
основі обмежень діяльності сільськогосподарського підприємства.
При цьому дані обмеження діляться на дві групи:
– нерівності;
– рівняння.
Перша група обмежень є найбільшою.
Група обмежень, які складаються з нерівностей, описує
процес виробництва та реалізації продукції.
Група обмежень, які складаються з рівнянь найчастіше
описують вимоги до задачі, проте дана група досить нечасто
використовується при вирішенні задачі оптимізації, оскільки
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«жорсткі» обмеження задачі не дають змогу проводити
моделювання з використанням альтернативних рішень задачі.
Важливим є те, що економіко-математичне моделювання
надає змогу проводити стратегічний аналіз на всіх етапах
виробництва сільськогосподарської продукції.
При
цьому
використання
економіко-математичне
моделювання можливе для проведення аналізу розвитку діяльності
підприємства в майбутніх періодах за умови встановлення
обмежень задачі.
Тому найбільш вагомим фактором, який впливає на якість
проведеного стратегічного аналізу в сільському господарстві, є
визначення обмежень діяльності підприємства та правильність
відображення їх у вигляді рівнянь та нерівностей.
Економіко-математичне моделювання надає можливість
дослідити рівень впливу зміни окремих обмежень задачі на
формування кінцевого результату, тим самим збільшуючи кількість
стратегічних альтернатив без застосування повторного повного
розв’язку задачі та пошуку факторів, які мають найбільший вплив
на кінцевий результат задачі.
Недоліком
проведення
економіко-математичного
моделювання є відсутність чіткого механізму, який враховував би
обмеження задачі моделювання діяльності підприємства, які
надходять із зовнішнього середовища сільськогосподарського
підприємства.
УДК 657
Мельнічук Надія
Науковий керівник: Мартинюк Наталія
Луцький нацональний технічниий університет
СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕРА В УМОВАХ
НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Умови жорсткої конкуренції на ринку, які стали ще
суворішими внаслідок світової економічної кризи, спричинили
докорінні зміни у вимогах до професії обліковця. На бухгалтера
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покладаються не тільки функції рахівника, а і управлінця. Ведення
бізнесу в умовах нестабільної економіки висуває підвищені вимоги
до якості облікової інформації. Адже, бухгалтер готує повну і
достовірну інформацію про діяльність підприємства та її
результати.
Для успішного виконання своїх обов’язків, сучасний
бухгалтер, повинен володіти як знаннями з економічних питань, так
і добре орієнтуватися у законодавстві.
В сучасних умовах господарювання змінюється характер
праці бухгалтера від виконавчого до творчого, що потребує
глибокого з'ясування проблем при підготовці інформації для
прийняття управлінських рішень.
Значно посилюється креативність бухгалтерської професії.
Відбувся перехід від облікової практики за жорстко уніфікованими
процедурами, що передбачала виключно виконавчий характер
праці облікових працівників до свідомої розробки облікової
політики і обґрунтування облікових прийомів. Це потребує
наявності творчих навичок та вміння застосовувати науковий підхід
обліковими працівниками.
Отже, сучасний бухгалтер – це компетентна, освічена
особистість, котра йде в ногу з часом. Це всебічно розвинена
людина, що постійно займається самовдосконаленням та
професійним розвитком. Це комунікабельний, здатний до
продуктивного ділового спілкування спеціаліст, що в змозі
розібратися у самих складних економічних питаннях.
УДК 657.1
Миронік Олена
Науковий керівник: Талах Тетяна
Луцький національний технічний університет
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
Рентабельність (від німецького слова rentabel) –
прибутковий, дохідний) – показник економічної ефективності
виробництва на підприємствах, який комплексно відображає
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використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів [1]. Саме
поняття «рентабельність» походить від слова «рента», що в
загальному вигляді означає дохід, звідси, прибутковість, тобто
ступінь прибутковості, вигідності, дохідності. Вона вимірюється за
допомогою цілої системи відносних показників, що характеризують
ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних
напрямів діяльності (виробничою, комерційною, інвестиційною і т.
д.), вигідність виробництва окремих видів продукції (робіт, послуг).
В літературі викладено безліч підходів до визначення
поняття рентабельність. Раніше, термін «рентабельність» означав
саме ступінь віддачі від використання факторів виробництва.
Зокрема, відомий американський вчений-економіст П. Самуельсон
вказує, що рентабельність є безумовним доходом від чинників
виробництва, як винагорода за підприємницьку діяльність, технічні
нововведення та удосконалення, за вміння ризикувати в умовах
невизначеності, як монопольний дохід, як етичну категорію [6, c.
752]. З розвитком ринкових відносин рентабельність стала
охоплювати і інші сторони економічної діяльності господарюючого
суб’єкта (виробничу, підприємницьку, інвестиційну і т.д.).
Лебедєва А. М. визначає рентабельність як відносний
показник економічної ефективності, який відображає рівень
ефективності використання ресурсів і капіталу банку та може бути
виражений показниками прибутку в розрахунку на одиницю
вкладених коштів або показниками прибутку, що міститься в кожній
одержаній грошовій одиниці [5].
Частина авторів визначають рентабельність як відносну
величину, що характеризує прибуток або її норму. Зокрема,
В. Я. Горфінкель і В.А. Швандар відзначають, що рентабельність
являє собою відносний показник прибутковості, що показує
ефективність розвитку підприємства [3]. За Баліцькою В.В.,
рентабельність в загальному вигляді являє собою співвідношення
корисного результату і затрат факторів виробничого процесу. Ще
один підхід розглядає рентабельність підприємства, як якісну
вартісну оцінку рівня віддачі витрат або міри використання
наявних у підприємства виробничих ресурсів (капіталу, праці тощо)
у процесі виробництва основної продукції (товарів, виконання
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робіт, надання послуг) та її реалізації. Однак, такий підхід
розкриває лише одну із сторін рентабельності [2, c. 720].
Дронова А. Ю. вважає, що рентабельність – це індикатор,
який характеризує ефективність фінансово-економічного механізму
та прибутковість діяльності підприємства в умовах жорсткої
ринкової конкуренції, а також світової економічної кризи. [4, c.
146]. Згідно з цим підходом рентабельність залежить не лише від
величини прибутку, але й від факторів зовнішнього середовища, що
впливають на діяльність підприємства. Тому саме цей показник є
найкращим також вимірником рівня менеджменту, правильності
рішень, які були прийняті керівниками протягом досліджуваного
періоду .
Економічний
сенс
показників
рентабельності
за
Черниш С.С. полягає в тому, що вони характеризують прибуток,
одержуваний з кожної гривні коштів (власних або позикових),
вкладених у підприємство. Він вважає, що поза прибутком
рентабельність як економічна категорія не існує [7, c. 405]. Такий
підхід є неточним, адже ідентично поняттю від’ємний фінансовий
результат або від’ємний чистий прибуток є поняття від’ємної
рентабельності або ж збитковості.
Узагальнюючи усі підходи до визначення сутності
рентабельності, з’ясовано, що показники рентабельності є
основними критеріями оцінки ефективності роботи підприємства;
зростання рентабельності сприяє підвищенню фінансової стійкості
підприємства, а також
забезпечує перемогу підприємства в
конкурентній боротьбі і сприяє виживанню підприємства в
ринковій економіці.
1. Алексюк А. Р. Ризик як один їз чинників зростання прибутку
підприємств / А. Аленксюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 3
2. Баліцька В. В. Рентабельність діяльності суб'єктів господарювання
України: оцінювання істинних результатів / В. В. Баліцька //Актуальні проблеми
економіки – 2015 – №11(137) – 125 с.
3. Горфінкель В.Я. Економіка підприємства: підручник / В.Я. Горфінкель,
В.А. Швандар – М.: Банки й біржі, ЮНІТІ, 1998.
4. Дронова А. Ю. Рентабельність як складова оцінки ефективності
діяльності торговельних підприємств на ринку нафтопродуктів України /
А.Ю. Дронова. // Економіка промисловості – 2016.– № 53 – 146 с.

94

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і
студентів (м. Луцьк, 1 квітня 2017 р.)

5. Лебедєва А. М. Методичні аспекти аналізу рентабельності діяльності
підприємства / А. М. Лебедєва // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова – 2014 – Т.17. Вип.
3-4 – 36 с.
6. Самуэльсон П. Э. Микроэкономика / пер. с англ. О.Л. Пелявского. – М.:
Вильямс, 2009. – 752 с.
Черниш С. С. Організаційно-методичні аспекти аналізу рентабельності / С.
С. Черниш // Інноваційна економіка – 2016 р. – С. 309 .
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Науковий керівник: Нужна Оксана
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ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
ТЕРИТОРІЙ
Неможливо уявити собі сучасну науку без широкого
використання математичного моделювання. Сутність цієї
методології полягає в заміні об’єкта, що досліджується, його
образом – математичною моделлю і подальшим вивченням моделі
як методами математичного аналізу (аналітично), так і за
допомогою обчислювально-логічних алгоритмів, які реалізуються
на електронних обчислювальних машинах.
Цей метод пізнання, конструювання, проектування поєднує в
собі переваги як теорії, так і експерименту. Робота не з самим
об’єктом (явищем, процесом), а з його моделлю дає можливість
безболісно, відносно швидко і без суттєвих витрат вивчати його
властивості й поведінку в будь-яких можливих ситуаціях (переваги
теорії). Водночас обчислювальні експерименти (комп’ютерні,
симуляційні, імітаційні) з моделями об’єктів дають змогу,
спираючись на можливості сучасних обчислювальних методів і
технічних засобів інформатики, детально й глибоко вивчати
об’єкти з достатньою повнотою, недоступною чисто теоретичним
(аналітичним) підходам (переваги експерименту). Складність
моделювання такої системи зумовлена кількістю елементів системи
та процесів в ній, неможливістю докладної ідентифікації
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внутрішніх
пов’язань
та
впливів
зовнішніх
чинників,
неоднозначністю
визначень
фаз
розвитку
системи,
швидкоплинністю перебігу процесів у точках біфуркації життєвого
циклу. Тому, використовуючи метод математичного моделювання
для вивчення розвитку соціально-економічних систем та
управління ним, необхідно встановити певні обмеження, а саме: на
першому етапі розглядатимемо характеристики системи в процесі її
розвитку між нейтральним і організованим станами.
Дієвим інструментом комплексного оцінювання і порівняння
рівня розвитку територій та його прогнозування можуть бути
інформаційні системи з використанням математичних моделей, які
дозволяють оцінити та спрогнозувати вплив різних чинників на
результати соціально-економічних процесів (інформаційна система
територіального розвитку – ІСТР). Така інформаційна система
повинна сприяти вирішенню проблеми забезпечення органів
управління територією інформаційними та аналітично-прогнозними
ресурсами для реалізації внутрішньо-регіональної політики. Інша
важлива роль ІСТР – оперативна інформаційна взаємодія між
адміністративним центром території та її адміністративнотериторіальними одиницями, а також між самими адміністративнотериторіальними одиницями для обміну знаннями, досвідом і
результатами. Технічне виконання такої системи на рівні області
зараз не є проблемою, оскільки і технічні засоби, і необхідне
програмне забезпечення та інфраструктура зв’язку дозволяє
реалізувати подібну систему у довільній конфігурації.
Треба відзначити, що використання подібної системи є
доцільним і на загальнодержавному рівні, але програмне
забезпечення в цьому випадку буде докорінно відрізнятись як за
призначенням і функціональністю, так і за виконанням. У
пропонованому дослідженні робиться спроба перевірити гіпотезу
про те, що між значеннями статистичних показників соціальноекономічного розвитку території та інтегральним показником її
розвитку наявний прогнозований зв’язок, який можна подати у
вигляді, придатному для обробки засобами обчислювальної
техніки. Практична розробка моделей соціально-економічних
систем об’єктивно є ітераційним процесом неперервного
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удосконалення та пристосування до змін самої системи і
середовища (хоча ці чинники тісно пов’язані між собою).
Обчислювальні і прогнозні функції моделей на початковому
етапі повинні бути свідомо обмежені з огляду на складність об’єкта
моделювання. В процесі розвитку методик обчислення і уточнення
структури вхідної інформації розширюються аналітичні і прогнозні
можливості розроблюваних моделей. Оскільки результативність
ІСТР у визначальній мірі залежатиме від моделей аналізу та
прогнозу показників соціально-економічного розвитку, то
актуальним і принципово важливим завданням є вибір показників,
значення яких слугуватимуть вхідними даними для моделі.
Зважаючи на наявність значної різниці у вітчизняних підходах до
методології оцінювання стану розвитку територій, необхідно ще раз
спинитись на виборі джерел та обсягу даних для використання в
інформаційній системі розвитку територій.
UDS 368
Stephen Navrotskyi
National Scientific Centre «Institute of agrarian economy»
CREDIT RISK - MANAGEMENT OF INSURANCE COMPANY
The economic, political, social and environmental changes that
have taken place around the world in the previous years have been
difficult for everyone. Most of these changes were on the higher
difficulty after the financial crisis and global economic downturn in the
last five years.
Insurance companies - risk managers, risk carriers and major
investors - are in the front line in dealing with the shock and the
problems it create. The role of insurance is to bring predictability,
controllability and stability.
Insurers are themselves subject to the same shocks and problems
like everyone else. Of course, they are well equipped to manage their
risk, because risk management is their core business and their vital
skills.
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The turbulence in the financial markets is stretched insurers risk
management policies and procedures. They held up well compared to
those banks, but they have nevertheless been revised and enhanced, if
necessary, in all key areas: insurance, liquidity, operational, credit,
market, and other relevant risks identification.
Any approach to risk management should be a corporate - it must
be stated at the center, integrated across the organization and applies the
heads of each line of business. Effective corporate risk governance at the
top of the organization is essential.
For most insurers, lending through investment and lending
activity includes in their business as an important part. Thus, the quality
of the loan portfolio of the insurer affects the risk is borne by
policyholders and shareholders. Credit risks arising from reinsurers,
brokers, agents and customers are not included in «Investment Risks».
Credit risk is the risk of financial loss resulting from default or
movement in the credit quality of issuers of securities, debtors (for
example, mortgagors), or counterparties (for example, on reinsurance
contracts, derivative contracts or deposits given) and intermediaries, to
whom the company has an exposure. Credit risk includes:
• default risk: risk that an insurer will not receive, or receives
delayed, or partially, the cash flows or assets to which it is entitled
because a party with which the insurer has a bilateral contract defaults
on one or more obligations
• downgrade or migration risk: risk that changes in the probability
of a future defaidt by an obligor will adversely affect the present value
of the contract with the obligor today
• indirect credit or spread risk: risk due to market perception of
increased risk on either a macro or micro basis
• concentration risk: risk of increased exposure to losses due to
concentration of investments in a geographical area, economic sector,
counterparty, or connected parties.
In order to track the performance of portfolio diversification,
insurers must have a system that allows credits to be grouped according
to characteristics such as type of credit activity, taking on value of credit
risk of the counterparty credit ratings, the type of collateral or property,
the type of borrower, type of industry and geographic regions.
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Credit risk management function should be actively involved in
the development, selection, implementation and verification of rating
models. It has to take control and supervision responsibilities for any
models used in the rating process, and ultimate responsibility for the
ongoing review and change in the rating models.
Insurers should take into account potential changes in financial
and economic conditions in the evaluation of individual loans and loan
portfolios, and should assess their credit risk in stressful conditions.
Although the determination of whether or not a certain
concentration is excessive is a matter of judgment, it must satisfy the
statutory requirements, to be compared with industry standards (if any),
and to consider them in the light of the insurer’s own resources and the
results of stress tests. At a time when credit risk of the insurer becoming
too concentrated, the insurer must take early action and the options
available to the diversification of its loan portfolio. This includes the
estimation on both sides of balance sheet.
The insurer should measure and monitor its risk as to the
transaction and portfolio levels at the appropriate time horizon. Insurers
must regularly monitor the condition of the main contractors and safety
and to review individual loans, liabilities, and their credit ratings. Failure
to do so may lead to undetected deterioration of the loan portfolio.
Depending on the type of credit and market instruments, credit risk
management program of each insurer shall include procedures for the
regular formal review and, if necessary, re-rating of credit.
УДК 657
Новосад Ірина
Науковий керівник: Тлучкевич Наталія
Луцький національний технічний університет
КЛАСИФІКАЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ
Сільськогосподарські підприємства відрізняються певними
особливостями: використанням землі, як основного засобу
виробництва, сезонністю виробництва та тривалістю операційного
циклу, застосуванням специфічних первинних та зведених
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документів, різноманітністю галузей виробництва, використанням
готової продукції власного виробництва як сировини і матеріалів
для виробництва іншої продукції, використанням біологічних
активів та впливом на них біологічних перетворень, тощо[7].
Відмінною особливістю сільськогосподарського виробництва
від інших галузей економіки є використання біологічних активів, а
саме рослин і тварин. Регламентують облік біологічних активів такі
нормативні акти як МСБО 41 «Сільське господарство», П(С)БО 30
«Біологічні активи, Методичні рекомендації з обліку біологічних
активів, в кожному з яких подається трактування поняття
«біологічні активи».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41 «Сільське
господарство» наводить досить не чітке поняття бухгалтерського
обліку біологічні активи («біологічні активи» – це живі тварини і
рослини.) [5]. Згідно П(С)БО 30 «Біологічні активи», біологічний
актив – це тварина або рослина, яка в процесі біологічних
перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або
додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб
економічні вигоди [6].
Сутність біологічних активів розкриває і їх класифікація,
ознаки якої також є відмінними Переважно їх класифікують за
видом господарської діяльності біологічні активи поділяють на
сільськогосподарські біологічні активи (рослини та тварини) та
інші біологічні активи; за періодом участі біологічних активів у
господарському обороті підприємства – довгострокові, поточні та
незрілі біологічні активи, за оцінкою біологічних активів –
біологічні активи оцінені за справедливою та первісною вартістю
(таблиця 1).
Таблиця 1
Класифікація біологічних активів [7]
Класифікаційна
ознака

Визначення

За видами
господарської
діяльності

а)сільськогосподарські біологічні активи – це рослина
та тварина.
б)інші біологічні активи, які не пов’язані із
сільськогосподарською діяльністю.
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Залежно від галузі

За періодом участі
біологічних
активів у
господарському
обороті

За оцінкою
біологічних
активів

а)біологічні активи рослинництва
б)біологічні активи тваринництва
а)поточні біологічні активи – такі, які здатні давати
сільськогосподарську продукцію або додатковий
біологічний актив протягом періоду, що не перевищує
12 місяців.
б)довгострокові біологічні активи – усі біологічні
активи, які не є поточними.
в)незрілі біологічні активи – такі біологічні активи
період створення яких перевищує 12 місяців, які
нездатні давати сільськогосподарську продукцію або
інший додатковий актив.
а)біологічні активи, які оцінені за справедливою
вартістю.
б)біологічні активи, які оцінені за первісною вартістю.

Отже, класифікація біологічних активів пов’язана із самим
їх визначенням та залежить від особливостей їх перетворень та
методики обліку і оцінки.
1. Жук В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному
секторі економіки [монографія] / В.М. Жук. – К.:ННЦ ІАЕ, 2009. – 648 с.
2. Клименко О.П. Економічна сутність і класифікація біологічних активів
[Текст] / О.П.Клименко // Економічний аналіз. – 2010. – №6. – С. 72 – 76.
3. Кузьмович П.М. Поняття біологічних активів та їх класифікація [Текст] /
П.М.Кузьмович // Облік і фінанси АПК. – 2010. – №4. – С.32 – 37.
4. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів,
затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2006 р. №1315.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua
5. Міжнародний стандарт фінансової звітності 41 «Сільське
господарство». [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_027.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»
затверджений наказом Міністерством фінансів України від 5 грудня 2005 р.
№1456/11736. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua
7. Облік сільськогосподарської діяльності: Навчальний посібник / За ред.
Жука В.М. – К.:Видавництво ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2007. – 368 с.
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УДК 371.3
Опіка Анастасія
Науковий керівник: Мартинюк Наталія
Луцький національний технічний університет
ПРЕСТИЖНІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ
Престижність бухгалтерської
професії
визначається
об'єктивними потребами суспільства у фахівцях, які безпосередньо
обслуговують потреби бізнесу, вносять щоденний вклад в його
успішне, ефективне функціонування та у його розвиток.
В
ринкових
умовах
підвищуються
вимоги
до
інформаційного забезпечення процесів управління в частині
контролю, планування та, власне, прийняття рішень. Це посилює
управлінські аспекти бухгалтерського обліку, роль бухгалтера на
підприємстві та формує вимоги до підготовки бухгалтерів, перелік
необхідних компетенцій.
Бухгалтер 21 століття повинен володіти як традиційними,
так і новими методами роботи, бути добре обізнаним з специфікою
системи управління підприємством та поточною ринковою
ситуацією. Головним обов’язком професійних бухгалтерів є
достовірне відображення даних та формування фінансової
звітності. Бухгалтери обслуговують підприємства шляхом надання
інформації для прийняття управлінських рішень. Це є основою для
формування обґрунтованих рекомендацій та сприяє ефективному
фінансовому управлінню суб’єктами господарювання.
Престижність професії пов’язана з високим рівнем
юридичної та моральної відповідальності, яку несе головний
бухгалтер. Він відповідає за законність проведення господарських
операцій, повне їх відображення в обліковій системі та
ефективність використання фінансових і матеріальних ресурсів
підприємства. Контрольні функції головного бухгалтера
обумовлюються тим, що за ним зберігається право другого
підпису.
Отже, в суспільстві професійні бухгалтери виконують
важливу роль. Від того, на скільки професійно бухгалтер виконує
102

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і
студентів (м. Луцьк, 1 квітня 2017 р.)

свою роботу залежить ефективність ринкової економіки в цілому
через забезпечення ефективної роботи окремих суб’єктів
господарювання.
УДК 658
Осипчук Наталья
Брестский государственный технический университет
НЕОБХОДИМОСТЬ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ В
ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
Зачастую компании и предприниматели, ставят перед собой
амбициозные задачи – создать принципиально новый продукт или
услугу, найти новый подход к ведению бизнеса или, наоборот,
придерживаться проверенных традиций, несмотря на перемены.
Все это предпринимается с целью получить как можно большую
прибыль, однако некоторые компании вместо этого терпят убытки.
Основой для решения подобных задач выступают инвестиции.
Инвестиции представляют собой отличный метод для получения
пассивного дохода. Они осуществляются с целью получения
дохода, применения инновационных технологий в процессе
производства, а также создания новых и усовершенствования
существующих
предприятий.
Проблемы
эффективности
использования инвестиций существовала всегда. В мировой
практике используются различные приемы и методы оценки
эффективности использования инвестиций. К ним относится, как
правило, экономическая, финансовая и бюджетная оценка.
Экономическая
оценка
эффективности
предполагает
получение разницы между полученной прибылью и расходами, не
рассматривая при этом определение финансовых результатов для
участников проекта. В случае применения финансовой оценки
определяются результаты реализации проекта для участвующих в
нем лиц. Она основана на предполагаемой норме доходности,
достаточной для всех субъектов. Данный метод не предусматривает
учета других последствий вложения денежных средств. Бюджетная
оценка эффективности способна показать финансовые последствия
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вложений для различных бюджетов. Она определяет объем
инвестиций, а также предполагаемое соотношение затрат, налогов и
сборов. Показатели данного типа представляют собой разницу
между налогами и расходами для конкретного уровня бюджета, что
зависит от внедренного проекта.
Реализуемость проекта, по мнению многих ученых, означает
возможность его осуществления при соблюдении параметров
финансового, технического и экономического характера. Но, как
показывает мировой опыт, существует немало провалившихся
инвестиционных проектов, даже несмотря на предварительную
оценку их эффективности в соответствии с вышеуказанными
параметрами.
Очевидно, что во избежание потери средств, необходимо
внимательно подходить к вопросу выбора проекта. Причем, кроме
экономических факторов при оценке инвестиций необходимо
учитывать политические, экологические, социальные и другие
факторы, которые могут оказаться решающими при реализации
инвестиционного проекта.
Еще на стадии идеи начальной точкой является предвидение
будущей ситуации. На предвидении базируется опережающий
контроль. В народной мудрости сущность опережающего контроля
отразилась в пословице: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».
Опережающий контроль направлен на выявление факторов,
воздействующих на объект контроля, определение степени, а также
возможные последствия их влияния на объект контроля. Кроме
того, каждая идея в рамках опережающего контроля должна быть
проверена на качественность – соответствие или несоответствие
тем или иным параметрам. Цель использования опережающего
контроля – реальный прогноз развития ситуации. Сложность в
применении опережающего контроля состоит в правильном
выделении определяющих факторов, построении модели процесса,
отражении в этой модели динамики, организации отбора данных.
Субъектом опережающего контроля выступает, как правило,
наиболее заинтересованное лицо, а именно, собственник бизнеса.
Идея опережающего контроля необходима, в первую очередь,
предпринимателю и инвестору.
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Важно проводить опережающий контроль для крупных
мероприятий, когда речь идет об окружающей среде, экологии. В
мире существует немало примеров, когда проводимые мероприятия
без осуществления опережающего контроля приводили к
серьезным последствиям. Есть и противоположные примеры,
свидетельствующие о своевременности опережающего контроля,
что позволило избежать катастрофических последствий.
УДК 657.471.7
Осіпчук Анна
Науковий керівник: Московчук Алла
Луцький національний технічний університет
ОБГРУНТУВАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ:
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
З метою ефективного управління витратами необхідна їх
науково-обґрунтована класифікація. Суть класифікації витрат з
точки зору управління - це виділення тієї їх частини, на яку може
здійснити вплив суб’єкт управління. Тому з позицій управління
класифікація витрат має здійснюватись по різному, залежно від
того, хто є суб’єктом управління і якими витратами він реально
може управляти.
Мета класифікації витрат для цілей управління – виділити ті
витрати, на які можливо впливати, приймаючи обґрунтовані
управлінські рішення. Систематизований розподіл витрат на
визначені види за допомогою класифікації є необхідним для
побудови будь-якої системи управління ними. Головна вимога до
класифікації – це мінімальна достатність за кількістю ознак, що
забезпечують інформацію про витрати у необхідних аспектах та
необхідних обсягах.
Досліджуючи класифікацію витрат, яка використовується
зарубіжними вченими, необхідно зазначити наступні особливості:
класифікація витрат – це сфера управлінського обліку, а він не
регламентований з боку держави, тому підприємства самостійно
розробляють систему класифікації витрат, виходячи з практичних
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інтересів; витрати класифікуються за різними ознаками в
залежності від цілей, тобто підходи щодо класифікації залежать від
призначення інформації.
К. Друрі структурує витрати у залежності від цілей
класифікації, виділяючи три основні напрями:
- для калькулювання собівартості виготовленої продукції,
визначення вартості залишків, а також величини прибутку чи
збитку;
- для прийняття управлінських рішень з метою контролю
рівня витрат;
- для визначення ефективної роботи менеджерів з
управління витратами.
Така розширена класифікація, на нашу думку, в найбільшій
мірі відповідає сучасним вимогам виробничого та управлінського
обліку витрат.
Ч. Хорнгрен і Дж. Фостер обґрунтовують наступні
класифікаційні ознаки:
- за відношенням до обсягу виробництва;
- за ступенем усереднення;
- за роллю у процесі виробництва;
- за визначенням відношення до собівартості продукції;
- за способом віднесення на собівартість продукці;
- за участю у процесі виробництва.
Р. Манн та Е. Майєр для цілей управління виділяють три
укрупненні групи витрат:
- прямі виробничі витрати, які безпосередньо пов’язані із
виготовленням продукції;
- витрати, які не відносяться до конкретних видів продукції,
але їх можна враховувати за групами витрат, сферами
відповідальності без додаткового розподілу;
- витрати, які неможливо безпосередньо віднести ні на
вироби, ні на місця виникнення витрат, або ж можливо,
використовуючи дуже складні методи розрахунку.
Автори
зазначають, що для ефективного управління
достатньо мати інформацію лише про певні витрати, найбільш
важливі для вирішення конкретного завдання. Отриманий
106

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і
студентів (м. Луцьк, 1 квітня 2017 р.)

результат не буде абсолютно точним, але дозволить менеджменту
підприємства в короткий термін прийняти обґрунтоване
управлінське рішення, що є надзвичайно важливим в умовах
конкурентної боротьби.
Таким чином, проведене дослідження дозволило визначити
наступні основні принципи, які використовуються для групування
витрат на виробництво продукції у країнах із розвинутою ринковою
економікою:
- групування економічно однорідних витрат залежно від
місця їхнього виникнення;
- поділ витрат за функціональними ознаками;
- групування у мінімальну кількість статей з урахуванням
їхньої економічної доцільності.
UDC 657
Petrova Diana
University of National and World Economy,
Sofia, Bulgaria
ISSUES IN FINANCIAL REPORTING OF FOREIGN
CURRENCY TRANSACTIONS CARRIED OUT BY
BULGARIAN ENTERPRISES IN MODERN
GLOBALIZATION CONDITIONS
In modern conditions of continuously increasing globalization
increasingly expanding are also the opportunities for Bulgarian
enterprises to carry out various transactions in foreign currency. This in
turn makes particularly important and topical the issues related to their
financial reporting and to the presentation of the effects of changes in
exchange rates in the financial statements.
The main issues in the financial reporting of foreign currency
transactions arise from the continuous dynamics of exchange rates and
the resulting foreign exchange differences. Changes in exchange rates
have a huge impact on the financial results of the entity carrying out
such transactions, on its financial position, on the magnitude of a
number of important indicators of financial and accounting analysis,
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including profitability, liquidity and solvency. All this necessitates the
application of appropriate approaches to reflect the accounting effects of
changes in exchange rates through transactions in foreign currencies so
as to present in a true and fair manner the operations of the entity in its
financial statements and to provide relevant, reliable and comparable
accounting information to their users, enabling the latter to make
soundly based economic decisions.
The key accounting issues in reflecting foreign currency
transactions are:
1) what exchange rates are to be applied upon initial recognition
of these transactions;
2) how to recognize and reflect the on currently the exchange
differences arising out of the dynamics of exchange rates in the
implementation of the transactions;
3) how to present in the financial statements of an entity the
effects of changes in exchange rates related to transactions in foreign
currency.
Different alternatives for solving these issues in theoretical and
applied aspects are possible. Studies of accounting theory and practice in
this strand on a global scale have shown significant differences in
accounting approaches, rules and procedures in different countries. This
gives grounds to consider issues related to reflecting the effects of
changes in exchange rates and their presentation in the financial
statements as some of the most problematic and difficult accounting
areas with different views on possible approaches. An important step
towards the search for the most appropriate solutions that will find wide
application globally are the growing in recent years convergence
processes in the field of accounting and the trend towards establishing a
single set of high quality globally accepted accounting standards. One of
the concrete results of the efforts of the international community in this
direction was the revision of International Accounting Standard (IAS) 21
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates in 2003.
Bulgarian enterprises, which carry out foreign currency
transactions and implement as a formal accounting basis for preparation
and presentation of financial statements the International Financial
Reporting Standards are required, in reporting such transactions, to
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comply with the requirements of IAS 21. The requirements for reflecting
foreign currency transactions set forth in this standard correspond to the
approach applied according to Generally Accepted Accounting
Principles (United States) in reporting these transactions, known as "the
two-transaction approach"[1, p.544]. From the position of this approach,
the initial recognition of the transaction and the subsequent settlement of
payments on it by transmitting cash amounts are treated as two separate
transactions. It requires as a basic rule, exchange differences in the
valuation of cash, receivables and payables in foreign currencies to be
recognized and to reflect the financial results of the current period in
which they arise as a result of the change in exchange rates. In applying
the "two-transaction approach" three important points can be
distinguished in relation to the use of exchange rates in the
implementation of transactions in foreign currency:
1) as at the date of the foreign currency transaction;
2) as at the date of the financial statements;
3) as at the date of settlement of the transaction in foreign
currency.
1. Baker, R., Lembke, V., King, T., Advanced Financial Accounting, 2005,
International Edition, McGraw Hill

УДК 657
Повшук Марія
Науковий керівник: Бродська Ірина
Луцький національний технічний університет
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ СПРИЙНЯТТЯ ЛЕКЦІЙНОГО
МАТЕРІАЛУ
Лекція – головна інформаційна магістраль у навчальному
процесі вищої школи, що сприяє засвоєнню системи знань зі
спеціальності, формує широкий професійний кругозір і загальну
культуру, школа наукового мислення.
Під час слухання лекції у студентів формується уміння
слухати і усвідомлювати побачене і почуте, здійснювати такі
важливі розумові операції, як аналіз, синтез, порівняння тощо.
109

Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України

Викладач відбирає найголовніше, істотне з великого потоку
науково- технічної і культурної інформації, спрямовує студента на
найважливіші питання спеціальності, на аналіз нових наукових
проблем, які ще не знайшли відображення в підручниках, розкриває
перспективи певної галузі науки.
Для кращого засвоєння матеріалу лектору необхідно засвоїти
вміння оволодіння увагою присутніх, уміння перетворювати масу
слухачів, в аудиторію, що слухає. Для цього існують різноманітні
способи. Наприклад лектору, не слід починати лекцію «з ходу», а
краще зачекати кілька секунд, скажімо перебираючи тези, а потім
оглянути всіх присутніх, наче об’єднуючи їх в одне ціле. Це дає
змогу слухачам розглянути лектора та психологічно налаштуватись
на засвоєння матеріалу.
Викладення основних питань теми певним чином “приковує”
увагу і утримує її протягом усієї лекції. Так, із самого початку
програмується свідомість слухачів, формується їх інтерес і
очікування відповідей на поставлені запитання. Починати лекцію
необхідно повільно, впевнено і переконливо, представити себе
силою і авторитетом у цій галузі знань, тобто без сумнівів у словах,
але й без будь-якої пишномовності.
Успішне викладення матеріалу лекції залежить від багатьох
факторів, а саме: уміння себе правильно і з гідністю тримати перед
аудиторією, переборюючи скутість але не впадати в розв’язність.
Не слід приходити до аудиторії з похмурим виразом обличчя, з не
щирою посмішкою, це може справити неприємне враження на
слухачів. Такі маски викликають роздратування та сприяють
відволіканню від лекції.
Найбільшим успіхом лектора є мова: проста, зрозуміла
слухачам, без використання складних професійних термінів та
надлишку цитат. Успішна лекція передбачає вільну від шаблонів і
граматичної сухості мови, з гарною інтонацією на виразністю, не
одноманітну за звучанням, а насичену яскравими прикладами,
порівняннями, повчальними посиланнями, з використанням
гумористичних моментів, переконливими коментарями до поданого
ілюстративного матеріалу, власними роздумами.
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У кінці лекції слід пов’язати закінчення лекції з її початком,
щоб підкреслити вичерпаність змісту розгляданої теми. Важливою
складовою цього , є відповіді на запитання. Саме вони
демонструють на скільки лекції захопила слухачів. Велику змістову
цінність є короткі та чіткі відповіді на поставленні запитання.
Отже, проведення лекції є важливим етапом викладацької
роботи. Під час самої лекціє, є дуже важливим також і
встановлення психологічного контакту з аудиторією, заволодіти її
увагою і мисленням, діяти як єдине ціле, що посилить вплив
лектора на неї.
У зв’язку з вимогами, що висуваються до самої лекції,
автоматично випливають і вимоги до особи, яка її читає – лектора.
Справа в тому, що, займаючись лекторською діяльністю, слід
тренувати і розвивати відповідні здібності. Мова викладача, його
вигляд, поведінка, манера спілкування зі слухачами, теоретична
підготовка мають бути на високому рівні. Особа, яка не має таких
даних та й ще й не прагне їх розвинути, не повинна займатись
такою викладацькою діяльністю.
Звісно що одних лекцій для формування професіонала
недостатньо. Разом з цим, застосування активних методів навчання
загалом і нетрадиційних видів лекцій зокрема сприяє підвищенню
ефективності засвоєння знань, збереженню інтересу до навчальної
дисципліни, а також формуванню професійних умінь та навичок
майбутніх фахівців. Застосування активних методів навчання
загалом і нетрадиційних видів лекцій зокрема сприяє підвищенню
ефективності засвоєння знань, збереженню інтересу до навчальної
дисципліни, а також формуванню професійних умінь та навичок
майбутніх фахівців. Підводячи підсумки проведеної роботи
необхідно відзначити, що наведені в статті методи навчання
сприятимуть підвищенню якості викладання лекційного заняття,
що дозволить студентам більш ефективно опанувати матеріал.
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УДК 657.1
Пoлiщук Iрина
Луцький нaцioнaльний тexнiчний унiвepcитeт
OСOБЛИВOСТI СИСТЕМИ ГРЕЙДУВAННЯ НA
ПIДПРИЄМСТВI
Oплaтa прaцi зaвжди вiдiгрaвaлa знaчну рoль в життi
суспiльствa. З рoзширенням бiзнесу, зрoстaнням чисельнoстi
персoнaлу, вiдкриттям фiлiй в iншиx регioнax пiдприємствa стaють
менш керoвaними. Щoб пiдтримувaти кoнкурентoспрoмoжнiсть в
тaкиx умoвax неoбxiднo прoдумaти тaку систему кoмпенсaцiй, якa б
дoзвoлилa мoтивувaти рoбiтникiв пiдприємствa нa дoсягнення
нaйкрaщиx результaтiв.
Прo aктуaльнiсть дaнoгo питaння зaсвiдчує i численнa
кiлькiсть нaукoвиx прaць як вiтчизняниx, тaк i зaрубiжниx
нaукoвцiв. Тaк, прoблемaм прaвильнoї oргaнiзaцiї oплaти прaцi
присвятили свoї прaцi тaкi нaукoвцi як Т. A. Кoзиревa,
С. В. Пaрaмoнoвa, М. В. Кoмiсaрoвa тa iншi. Прoблеми тa
перспективи зaстoсувaння грейдoвoї системи oплaти прaцi нa
рiзниx пiдприємствax дoслiджувaли тaкi вченi як: Д. Кoул,
O.Б. Oлiйник, Л. Червiнськa тa С. Мaлa, O. Сoснoвий, O.В. Березiн,
O.Д. Плoтник тa iншi.
Oднiєю з тaкиx систем є системa грейдувaння (вiд aнгл.
grading - клaсифiкaцiя , упoрядкувaння) – це oднa з нaйсучaснiшиx
систем oплaти прaцi. Вoнa якнaйкрaще структурує рoзмiри
винaгoрoд прaцiвникiв, oбґрунтoвує спрaведливiсть виплaт тa дaє
мoжливiсть плaнувaти кaр'єрний рiст.
Системa грейдiв, зaснoвaнa Едвaрдoм Xеєм вперше з'явилaсь
50 рoкiв нaзaд в СШA. Її зaмoвникaми були держaвнi структури, якi
xoтiли зрoзумiти, скiльки неoбxiднo сплaчувaти чинoвникaм oднoгo
прoфесiйнoгo рiвня, якi викoнують рiзну зa склaднiстю тa oбсягoм
рoбoту. Результaтoм стaлa рoзрoбкa унiверсaльнoї системи, якa
врaxoвувaлa кoмпенсaцiйнi фaктoри, тaкi як вiдпoвiдaльнiсть,
дoсвiд, результaтивнiсть прaцi, знaння тa нaвички, вiд якиx зaлежaв
мaтерiaльний рoзмiр кoмпенсaцiї для певнoї пoсaди.
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Введення системи грейдiв нa пiдприємствi прoxoдить
декiлькa етaпiв, a сaме:
1) Пiдгoтoвкa рoбoчoї групи, вивчення метoдики;
2) Рoзрoбкa дoкументaцiї (кoнцепцiя, пoлoження тoщo);
3) Oцiнкa пoсaд (aнкетувaння, iнтерв’ювaння, бесiдa);
4) Визнaчення вимoг дo пoсaд, утoчнення фaктoрiв;
5) Рoзпoдiл фaктoрiв пo рiвням (рaнжувaння);
6) Oцiнкa кoжнoгo рiвня;
7) Oцiнкa вaги кoжнoгo фaктoрa;
8) Рoзрaxунoк кiлькoстi бaлiв для кoжнoї пoсaди;
9) Рoзпoдiл бaлiв пo грейдaм;
10) Встaнoвлення пoсaдoвиx oклaдiв i рoзрaxунoк вилoк
oклaдiв;
11) Aнaлiз результaтiв.
Дo oснoвниx перевaг, oдержувaниx oргaнiзaцiєю вiд
впрoвaдження системи грейдiв, слiд вiднести:
1) пiдвищення кoнкурентoспрoмoжнoстi нa вiтчизнянoму тa
мiжнaрoднoму ринкax, щo дoсягaється зa рaxунoк збiльшення
прoзoрoстi бiзнес-прoцесiв для iнвестoрiв, a знaчить, зрoстaння
вaртoстi кoмпaнiї;
2) мoжливiсть зaлучення висoкoквaлiфiкoвaнoї рoбoчoї сили,
a oтже, пiдвищення iнтелектуaльнoгo i сoцiaльнoгo кaпiтaлу;
3) переxiд нa якiснo нoвий рiвень ефективнoстi системи й
структури oплaти прaцi, кoли oцiнюються кiнцевi результуючi
впливу кoжнoї клaсифiкoвaнoї пoзицiї нa результaти рoбoти
пiдприємствa.
Дaнa системa пoяснює iєрaрxiю пoсaд зa змiстoм рoбoти.
Кoжнa пoзицiя дaнoї структури визнaчaє вимoги дo кoжнoї пoсaди,
a тaкoж дoзвoляє прaцiвникaм визнaчити: свoю пiдлеглiсть, мiру
вiдпoвiдaльнoстi, пoтребу в рoзвитку (пiдгoтoвцi кaдрiв).
Прoте нaйгoлoвнiшим тут являється те, щo вiдрaзу пiсля
oдержaння дaниx кiнцевoї зaгaльнoї тaблицi i перенесеннi їx нa
грaфiк мoжнa буде визнaчити нa якиx мiсцяx i в якиx пiдрoздiлax є
невiдпoвiднiсть в oплaтi прaцi.
Oтже, системa грейдiв мaє ряд перевaг пoрiвнянo з системoю
пoсaдoвиx oклaдiв, aдже вoнa дoзвoляє прaцiвникaм oтримaти
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уявлення прo мoжливу змiн рiвня дoxoдiв при рiзниx кaр’єрниx
перемiщенняx. Керiвництву пiдприємствa дaнa системa дoпoмaгaє в
прийняттi рiшення при iндексaцiї зaрoбiтнoї плaти i визнaченнi
дoпустимoгo рoзмiру винaгoрoди нa нoвиx пoсaдax; HR-службi
(пiдбiр персoнaлу) – спрoстити aдмiнiструвaння кoрпoрaтивнoї
системи мaтерiaльнoгo стимулювaння.
УДК 657
Поліщук Ксенія
Науковий керівник: Бродська Ірина
Луцький національний технічний університет
СУТНІСТЬ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
Сучасні випускники починають свою професійну діяльність в
умовах жорсткої конкуренції. Навички ефективної комунікації,
техніки аналізу ситуації, вміння діяти у чіткій відповідності до
поставлених завдань, здатність до командної роботи та навички
організаційного проектування стають вирішальними для вдалого
початку професійної кар’єри майбутнього бухгалтера.
Саме тому, актуальність інтерактивних та ігрових методів
навчання вже не викликає сьогодні сумніву.
Проблемам
застосування
в
навчальному
процесі
інтерактивних методик присвячені роботи О. Пометун, Л.
Пироженко, Г. Сиротенко та ін.
Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний
процес організований таким чином, що практично всі студенти
навчальної групи виявляються залученими в процес пізнання, вони
мають можливість розуміти й рефлектувати з приводу того, що
вони знають і думають. Спільна діяльність студентів у процесі
пізнання, засвоєння навчального матеріалу означає, що кожен
вносить свій особливий індивідуальний внесок, йде обмін
знаннями, ідеями, способами діяльності. Серед загальновживаних
методів інтерактивного навчання найбільш розповсюдженим є
дискусія, метод case-study, метод мозкового штурму.
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Дискусія – широке публічне обговорення спірного питання.
Проведення дискусії необхідно починати з висування конкретного
дискусійного питання ( тобто такого, що не має однозначної
відповіді і передбачає різні варіанти розв’язання). У центрі уваги
має бути ймовірний перебіг дискусії. Усі вислови учнів мають
стосуватися
обговорюваної
теми
і
супроводжуватись
аргументацією, обґрунтуванням. Дискусія може вирішуватись як
консенсусом, так і збереженням існуючих розбіжностей між її
учасниками.
Дискусія сприяє розвитку критичного мислення, дає змогу
визначити власну позицію, формує навички відстоювання своєї
особистої думки, поглиблює знання з даної проблеми.
Суть методу «мозковий штурм» полягає в тому, що студенти
отримують тільки одну проблему для розв’язання, а їхнім
завданням є генерація якнайбільшої кількості різних неординарних
ідей для її вирішення. Найважливішим при цьому є створення
вільного середовища для висловлювання ідей і навіть недоречних
пропозицій.
Умови ефективності мозкової атаки:
- максимальна зацікавленість усіх учасників у досягненні
результату;
- абсолютний авторитет керівника в організації роботи;
- чітке дотримання правил проведення мозкової атаки.
Основні принципи мозкової атаки:
- не критикувати;
- стимулювати всяку ініціативу — чим незвичайнішу, тим
краще;
- прагнути до найбільшої кількості ідей;
- змінювати, комбінувати, покращувати запропоновані ідеї.
Метод case-study або метод конкретних ситуацій – метод
активного проблемно-ситуаційного аналізу, заснований на навчанні
шляхом вирішення конкретних завдань, – ситуацій (вирішення
кейсів). Безпосередня мета методу case-study – спільними
зусиллями групи студентів проаналізувати ситуацію – case, яка має
місце у реальному житті і розробити практичне рішення; закінчення
процесу – оцінка запропонованих алгоритмів і вибір кращого в
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контексті поставленої проблеми. Основна функція методу casestudy – вчити студентів вирішувати складні неструктуровані
проблеми, які не можливо вирішити аналітичним способом.
До переваг методу case-study можна віднести:
- формування навиків вирішення реальних проблем;
- можливість роботи групи на єдиному проблемному полі;
- уміння оперувати основними поняттями, вибудовувавши
логічні схеми вирішення проблеми, аргументувати свою
думку;
Отже, інтерактивні методи навчання сприяють активізації
мислення, знань та умінь студентів, досягненню високих
результатів навчальної діяльності, здійсненню оперативного
зворотного зв’язку.
УДК 371.3
Поприч Максим
Науковий керівник: Нужна Оксана
Луцький національний технічний університет
ТРАНСАКТНИЙ АНАЛІЗ СПІЛКУВАННЯ
Підхід до аналізу ситуації спілкування з погляду позицій, що
їх займають партнери, розвивається в руслі трансактного аналізу –
напряму, що в останнє десятиліття завоював величезну
популярність в усьому світі.
Словосполучення «трансактний аналіз» дослівно означає
«аналіз взаємодії». У ньому закладено дві глибокі ідеї:
1) мультиплікативна природа спілкування;
2) поділ процесу спілкування на елементарні складові й аналіз
цих елементів взаємодії.
Можна сказати, що головним припущенням трансактного
аналізу, не завжди явно вираженим, є припущення про те, що
основними складовими у спілкуванні є дії, усвідомлено чи
неусвідомлено спрямовані на зміну чи регулювання своєї або чужої
позиції у спілкуванні – деякого міжособистісного статусу.
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Існує кілька варіантів для визначення цих позицій.
Наприклад, англійський психотерапевт Перлз виділяє дві основні
позиції в розмові: господар становища і підлегла сторона. Це
ситуативні позиції, проте вони мають певні стійкі риси. Так,
людина в позиції хазяїна поводиться більш авторитетно, «усе знає
краще за всіх». Вона вимоглива, часто звертається до погроз,
залякування якимись катастрофічними подіями: «Якщо ти цього не
зробиш – не буду тебе любити». Основне слово – повинен. Позиція
підлеглої сторони також припускає певні стереотипи у поведінці. У
цій позиції людина потребує захисту, вона залежна, підлегла,
позбавлена ініціативи, влади. Типові репліки: «Я хотів, як краще»;
«Що я можу зробити, я зовсім забув про цю подію». Ця позиція,
незважаючи на свою зовнішню залежність та безпорадність, дає
набагато більше можливостей для маневрів, аніж позиція господаря
становища, і в цілому є дуже вигідною.
У трансактному аналізі передбачається, що практично всі
взаємодії у спілкуванні складаються з використання і динаміки цих
міжособистісних позицій.
Під станом «Его» Е. Берн розуміє відносно незалежні й
відокремлені у внутрішньому світі людини сукупності емоцій,
настанов і схем поведінки, що ніби дискретні і можуть виявлятися в
поведінці кожна окремо. Таких відокремлених комплексів настанов і
способів поведінки Е. Берн виділяє три: Батько, Дорослий і Дитина (Б,
Д, Дт). Батько – це такий стан «Его», почуття, настанови і звична
поведінка якого відноситься до ролі Батька. Стан Дорослого
звернений до реальної дійсності, стан Дитини – актуалізація
комплексу настанов і поведінки, виробленої в дитинстві.
Передбачається, що в будь-який момент кожна людина, залежно від
ситуації, може бути або Батьком, або Дорослим, або Дитиною,
а конкретний стан «Его», від якого ведеться розмова, визначає
позицію і статус людини у спілкуванні. Важливо відзначити, що
ніякого відношення до реального віку людини ці позиції не мають.
Критеріями визначення позиції є наступні характеристики:
– Батько – вимагає, оцінює (засуджує чи схвалює), учить,
керує, складає протекцію.
– Дорослий –розважливість, робота з інформацією.
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– Дитина – прояви почуттів, безпорадність, підпорядкування.
У будь-якій ситуації в деякій мірі виявляється кожна з цих
позицій. Складність полягає у тому, щоб правильно визначити
вирішальну з них, під впливом саме якої діє людина.
Ці три «Я» супроводжують нас усе життя. Зріла людина
вміло використовує різні форми поведінки, щоб вони були доречні.
Самоконтроль і гнучкість допомагають їй вчасно повернутися в
«дорослий» стан, що, власне, й відрізняє зрілу особистість від
молодика, нехай навіть солідного віку.
З позиції Дитини людина дивиться на інших ніби знизу вгору,
охоче підкоряється, відчуваючи радість від того, що її люблять, але
одночасно і почуває непевність, беззахисність. Ця позиція, що є
основною у дитинстві, нерідко зустрічається й у дорослих.
У спілкуванні з колегами зазвичай прагнуть займати позицію
Дорослого, що передбачає спокійний тон, витримку, солідність,
відповідальність за свої вчинки, рівноправність у спілкуванні.
Позиція Дорослого припускає зрілу, тверезу, не емоційну оцінку
під час прийняття рішень.
З позиції Батька граються ролі поважного колеги по роботі,
педагога, що опікує, начальника, що критикує. Вони припускають
певне співвідношення емоцій і логічних міркувань.
УДК 657.1
Ремінський Михайло
Науковий керівник: Талах Тетяна
Луцький національний технічний університет
ОЦІНКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ
ПОНЯТТЯ «ДОХІД»
Розвиток
ринкової
економіки
вимагає
від
сільськогосподарських підприємств економічно обґрунтованого
підходу до планування своєї діяльності, до визначення стратегії
збільшення доходів, аналізу і оцінки отриманих результатів.
Однією з найголовніших складових стратегії фінансової політики є
політика максимізації доходів підприємства.
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Формування доходу операційної діяльності у розмірах,
необхідних для покриття поточних витрат, сплати податків і
отримання прибутку є необхідною умовою функціонування
підприємства.
Категорія «дохід» широко використовується як у вітчизняній,
так і зарубіжній економічній і нормативно-правовій літературі.
В «Економічній енциклопедії», за редакцією С.В. Мочерного
поняття «дохід» розглядають з двох сторін. Згідно першого дохід це різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) і
вартістю матеріальних витрат на виробництво та збут продукції. З
другої сторони, поняття «дохід» визначається як «...гроші або
матеріальні цінності, отримані від виробничої, комерційної,
посередницької чи іншої діяльності (виручка)» [2, с. 363]. На думку
М.С. Пушкаря, «дохід», як економічна категорія означає «...потік
грошових та інших надходжень за одиницю часу і складається з
таких по факторних елементів, як прибуток, заробітна плата,
процент і рента» [5, с. 389].
Сопко В.В. вважає, що дохід – це «валовий приплив
(надходження) економічної вигоди протягом звітного періоду, який
виникає у процесі звичайної діяльності підприємства» [7, с. 403].
Н.П. Тарнавська визначає дохід як «гроші або матеріальні
цінності, одержані від виробничої, комерційної, посередницької чи
іншої діяльності особою, підприємством чи країною протягом
певного проміжку часу» [6, с. 436].
На думку Нападовської Л.В. дохід (кінцева цінність),
створений підприємством, визначається тим, скільки покупці готові
заплатити за товари, які пропонує підприємство [3].
Дерій В.А. дає таке роз’яснення: «Доходом слід вважати
економічну категорію, що означає одержання підприємством
певних активів (грошей, матеріальних ресурсів) чи зменшення сум
зобов’язань, які спонукають до збільшення сум власного капіталу
(за мінусом збільшення сум капіталу з внесків власників або
учасників)» [1, с.28].
Міжнародні
стандарти
бухгалтерського
обліку
характеризують дохід як валове надходження економічних вигод
протягом певного періоду, яке виникає в ході звичайної діяльності,
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коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не
в результаті внесків учасників капіталу.
Отже, бачимо, що немає єдиного підходу до визначення
поняття «дохід». Ми вважаємо, що найбільш повним та правильним
є визначення, наведене у НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності», згідно з яким дохід – збільшення
економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення
зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за
винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників) [4].
1. Задорожний З.В. Внутрішньогосподарський облік у будівництві:
моногр./ З.В.Задорожний. – Тернопіль: Економічна думка, - 2006.-336 с.;
2. Мочерний С.В. Економічна енциклопедія Т. 3. «П» (поручництво) – Я
(японський центр продуктивності) / Редкол.: Б.Д. Гаврилишин, С.В. Мочерний
(відп. ред.), О.А. Устенко (заст. відп. ред.) та ін. – К. – Тернопіль : ВЦ "Акад."
ТАНГу, 2002. – 952 с.;
3. Нападовська Л.В. Управлінський облік: підруч. для студ. вищ. навч.
закл. /Л.В. Нападовська. – К:Книга, 2004.- 544 с.
4. Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових
прав», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р.
№1440.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-п.;
5. Пушкар М.С. Фінансовий облік.: підруч. /М.С. Пушкар. – Тернопіль:
Карт-бланш, 2002. – 628 с.;
6. Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: підруч. – 3-тє вид.,
перероб. і доп. /Р.М.Пушкар, Н.П.Тарнавська. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. –
486 с.;
7. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: навч. посіб. /В.В. Сопко. – 3-тє вид.,
перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000, - 578 с.

УДК 519.86
Рожко Ангеліна
Науковий керівник: Нужна Оксана
Луцький національний технічний університет
МОДЕЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Банківська система є основою фінансової системи, вона
миттєво обслуговує всі ланки єдиного господарського механізму
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держави. Однак діяльність банківських установ в Україні
здійснюється на даний час у досить несприятливих умовах.
Вагомими є результати досліджень в сфері банківської
діяльності вітчизняних вчених-економістів Т. Клебанова,
С.Реверчук, А.Мороз, М. Савлук, О.Васюренко, Л. Примостка, О.
Пшенишнюк, але багато питань банківської практики вимагають
подальшого дослідження та напрацювання нових підходів до
вирішення.
Моделювання діяльності банку, як предмета дослідження,
визначає використання економіко-математичних моделей для
найбільш комплектного і достовірного відображення процесу
діяльності як суб’єкта господарювання загалом, так і його
структурних підрозділів.
Сучасний стан розвитку економіки України вимагає
першочергового вдосконалення функціонування банківської
системи, як складової частини фінансової системи країни. Адже
наслідки економічної кризи спричиняють дестабілізацію як всієї
фінансової системи України, так і банківського ринку.
На нашу думку, економіко-математичне моделювання може
зіграти вирішальну роль у стабілізації не тільки банківського
сектору, але й інших складників економіки і всієї економіки в
цілому.
Вдосконалення системи управління банком та реалізація
найважливших її функцій може бути формалізовано через
показники планування, обліку, контролю та економічного аналізу
ресурсів, які використовують для отримання певних фінансових
результатів.
В свою чергу, загальна модель реалізації функціональної
підсистеми економічного аналізу полягає в перетворенні
економічної інформації в аналітичну, яка має бути використана для
ухвалення відповідних науково обґрунтованих управлінських
рішень. Процес такого перетворення передбачає вирішення
комплексу стандартних аналітичних завдань за певними аспектами
економічної діяльності: характер використання ресурсів, продаж
банківських продуктів і послуг, фінансовий стан банку. Ці завдання
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вирішують для визначення напрямків підвищення ефективності
діяльності, підготовки проектів відповідних управлінських рішень.
Розв’язання конкретного завдання аналітичного дослідження
передбачає використання відповідної економіко-математичної
моделі.
За аналітичною формою економіко-математичні моделі
поділяють на чотири типи. До першого типу належать адитивні
моделі, у яких результативний показник визначають, як алгебраїчну
суму факторів. Другий тип – мультиплікативні моделі, у яких
результативний показник визначають як добуток факторів. Третій
тип – це кратні моделі, які застосовуються, якщо значення
результативного показника розраховується як співвідношення
факторів. Четвертий тип – комбіновані моделі, які поєднують в
певний спосіб попередні моделі .
На сучасному етапі розвитку банківського сектору
популярним завданням є побудова моделей, що враховують різні
аспекти діяльності банку, зокрема:
– моделі, яки розглядають діяльність банків, як фінансових
посередників, з урахуванням інформаційної невизначеності та
ризику;
– моделі, що базуються на виробничо-організаційному
підході;
– моделі банків із дій сукупності фінансових потоків.
Отже, банківський сектор є складною динамічною системою,
тому проблема побудови системи моделей, які давали б змогу
оцінювати ефективність можливих сценаріїв діяльності банківської
системи, зважали б взаємодію системи та її підсистем з активним
зовнішнім середовищем, є украй необхідною та вимагає
подальшого дослідження.
Робота в умовах подолання наслідків фінансово-економічної
кризи зумовлює необхідність ширшого застосування економікоматематичних методів і моделей для дослідження процесів, що
відбуваються у банку, оцінювання ефективності його роботи,
виявлення напрямків і способів вдосконалення управління
банківською діяльністю.
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ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
Неприбуткові організації часто називають третім сектором
економіки. Вони відіграють важливу роль у соціально економічному розвитку України. Роль неприбуткових організацій
важко переоцінити, оскільки вони своєю діяльністю замінюють
пасивність державних підприємств і муніципальних структур.
Діяльність неприбуткових організацій регулює велика
кількість нормативних актів, але водночас не існує єдиного
нормативного акту, який би визначав місце та статус усіх
неприбуткових організацій.
В Україні бюджетні та громадські організацій належать до
неприбуткових. Але економічна сутність цих організацій зовсім
різна.
Згідно з пунктом 12 статті 2 Бюджетного Кодексу України
[3] бюджетні установи - органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, а також організації, створені ними у
встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок
відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. А
громадська організація це добровільне об'єднання громадян, яке
створюється для спільної реалізації спільних інтересів.
Тому Олійник Я.В. вказує, що «доцільним є виділяти з
метою державного регулювання такі види неприбуткових
організацій: неприбуткові організації публічного права та
неприбуткові організації приватного права». [6].
Правові засади регулювання,
організації, ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні
регулюються Законом України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» [1], сфера дії якого поширюється на
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всіх юридичних осіб, незалежно від їх організаційно-правових
форм і форм власності.
Однак «неприбутковість таких організацій обумовлює значну
специфіку обліку в них через особливості оподаткування, складу
доходів і витрат, відсутність господарських процесів виробництва і
реалізації, значні обсяги цільового фінансування тощо.»[5]
Діючі в наш час НП(с)БО та ПСБО стандарти обліку та План
рахунків націлені в цілому на комерційні підприємства. Відсутні
спеціальні нормативні акти по обліку та аудиту, які враховують
специфіку діяльності неприбуткових організацій.
Навіть
якщо
неприбуткові
організації
здійснюють
підприємницьку діяльність, то отриманий прибуток згідно пп.
133.4.2 ПКУ[2] використовується винятково для фінансування
видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети і
напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
«Основоположні поняття бухгалтерського обліку та
фінансової звітності за визначенням П(С)БО, такі як «активи»,
«зобов’язання», «власний капітал», «витрати», «доходи»,
ґрунтується на визначені економічних вигод. Але діяльність
неприбуткових організацій не є спрямованою на отримання
економічних вигод. Означені аспекти викликають на практиці
проблеми з визнанням активів, зобов’язань, власного капіталу та
відображення їх в обліку та фінансової звітності» [4]/
Істотною проблемою чинного законодавства є відсутність
чіткого визначення цільового фінансування і детальна методологія
його обліку. Основу бухгалтерського обліку, в неприбуткових
організаціях складають другорядні елементи обліку, які не мають в
базовому плані рахунків для прибуткових організацій істотного
значення.
Особливістю нприбиткових організацій є те, що значна
частина майна, що використовується в статутній діяльності , не
може бути віднесена до запасів в тому трактуванні, яке наведене в
П(с) БО 9 «Запаси» [4]. В зв'язку з цим виникають питання обліку
таких матеріальнних цінностей як гуманітарна допомога, предмети
релігійного призначення, придбані для подальшої передачі в дитячі
будинки одяг, взуття, постіль, іграшки і інше.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Роль облікової політики в діяльності підприємства є досить
важливою. Враховуючи зміни, які відбулися в податковому
законодавстві, то облікова політика займає значну роль, оскільки
податок на прибуток формується тепер на даних бухгалтерського
обліку.
Ведення облікової політики за певними принципами,
правилами та положеннями вимагає від підприємства створення
відповідних нормативних документів, які можуть підтвердити
діючу облікову політику.
За сучасних умов господарювання, коли спостерігається
погіршення фінансового стану та фінансових результатів діяльності
підприємств, однією з важливих причин цього можна назвати
необґрунтоване формування облікової політики на підприємстві.
Ми ставили собі за мету визначити рівень необхідності
формування облікової політики на підприємстві відповідно до
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правил. Дослідженням цих питань займались вчені Ф.Ф. Бутинець,
Л. Гордієнко, Л. Гуйда, А.А. Єфімова, А.Ю. Кузмінський, Д.
Хоптинський, В.Г. Швець, М. Щирба та інші.
В Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні» дається визначення облікової політики –
сукупність методів, принципів і процедур, що використовується
підприємством для складання та подання фінансової звітності.
Основним завданням облікової політики є впорядкування
облікового процесу на підприємстві, забезпечення правильного
методологічного відображення майна підприємства, господарських
операцій і результатів діяльності, надання бухгалтерському обліку
цілеспрямованості та планомірності та забезпечення ефективності
обліку.
При формуванні облікової політики підприємство немає
повної свободи, існують відповідні методики, але підприємство має
врахувати специфіку діяльності, обсяг діяльності, тобто кількість
працівників, номенклатуру товарів тощо, також потрібно врахувати
наявність податкових пільг, умови постачання та збуту продукції.
Дослідження показали, що при формуванні облікової
політики більшість підприємств допускають помилки.
Першою помилкою можна вважати вибір принципів, методів
та прийомів із існуючої нормативної бази. В Наказі про облікову
політику можна знайти скопійований перелік таких принципів,
методів та прийомів, оскільки бухгалтери сприймають вище вказані
елементи як обов’язкові для всіх.
Другою помилкою є формальне відношення до формування
наказу про облікову політику. Деякі підприємства копіюють наказ
іншого підприємства, не враховуючи той факт, що облікова
політика повинна враховувати специфіку діяльності підприємства.
Часто
зустрічаються
помилки
щодо
використання
підприємством в наказі про облікову політику тих елементів, які не
мають місця на даному підприємстві і взагалі не планується їх
використання.
Вивчення даного питання дало зрозуміти, що підприємства не
приділяють належної уваги питанням формування обліковій
політиці.
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Ми вважаємо, для того, щоб підприємства могли більш
ефективно використовувати облікову політику в своїй діяльності,
їм необхідно дотримуватись відповідних стандартів та вимог
чинного законодавства.
На нашу думку, формувати облікову політику на
підприємстві необхідно поетапно.
Першим етапом є врахування основних завдань використання
об’єктів бухгалтерського обліку, на базі яких буде розроблена
облікова політика.
Наступним етапом можна вважати детальний аналіз та оцінку
факторів, які можуть впливати на вибір методів та принципів
складання фінансової звітності, зіставлення таких елементів з
потребами користувачів звітності.
Отже, облікова політика є дуже важливим інструментом
організації бухгалтерського обліку і фінансової звітності на
підприємстві. Відповідальне ставлення до формування облікової
політики та вдало проаналізовані можливі варіанти облікової
політики дадуть змогу підприємству ефективно здійснювати
господарську діяльність.
УДК 519.86
Сапіга Юлія
Науковий керівник: Нужна Оксана
Луцький національний технічний університет
МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Моделювання – один з найпоширеніших в науці підходів до
вивчення об’єктів. Підходи, в даному випадку, асоціюються з
методами. Під методом науки розуміють те, як і за допомогою яких
прийомів дана наука вивчає свій предмет. В бухгалтерському
обліку за допомогою моделювання досліджуються, осмислюються,
аналізуються і пізнаються факти господарського життя .
Під методом науки розуміють те, як і за допомогою яких
прийомів дана наука вивчає свій предмет. В бухгалтерському
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обліку за допомогою моделювання досліджуються, осмислюються,
аналізуються і пізнаються факти господарського життя .
Моделювання є творчим процесом цільового використання
знань, у ньому методи, як набір специфічних прийомів, з одного
боку, є елементами методології бухгалтерського обліку, а з іншого
– через моделювання забезпечують реалізацію поставлених перед
обліком завдань.
До облікових моделей, на основі яких можна вивчити суть
бухгалтерського обліку як інформаційної системи і як виду
професійної діяльності, відносять Т-рахунок, журнал реєстрації
господарських операцій, оборотно-сальдову відомість, пробний
баланс, форми первинних документів та облікових регістрів та ін.
Дослідниками
математичного
моделювання
в
бухгалтерському обліку можна вважати Я.В. Соколова, В.М. Жука,
А.Глена, Г. Деніела, М.М. Шигуна, Ф.Ф. Бутинця та інших
видатних професорів в обліку.
Для нас важливими є підходи щодо застосування
моделювання (методів) в забезпеченні запитів, що ставляться перед
бухгалтерським обліком завданнями практики та розвитком
економічної науки.
Отже прерогативою є моделювання вищого рівня, що має
справу з моделями моделей, котрі пов’язані не тільки з навчальним
процесом, теорією, але які, після певної інтерпретації, могли б
розв’язувати важливі практичні проблеми.
Виникає запитання хто ставить (моделює) опис шляхів
вирішення тих чи інших задач перед практикуючими
бухгалтерами? На це запитання є дві відповіді. Перша, самі
бухгалтери, якщо вони є достатньо професійними (і не тільки в
нормативних документах, а й, головне, в теорії бухгалтерського
обліку). Друга – практикуючим бухгалтерам допомагають у цій
справі наука, професійні об’єднання бухгалтерів, регуляторні
органи тощо.
На сьогоднішній день для переважної більшості бухгалтерів
світу прийнятний другий варіант.
Подальше посилення процесів моделювання вбачається у
формуванні підходів виходячи з вимог до обліку у співвідношенні
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із економічними інтересами сталого розвитку внутрішніх та
зовнішніх користувачів інформації.
Моделювання облікової системи є складним процесом, який
опосередковується постійним розвитком суспільства, зміною його
інформаційних потреб, ускладненням економічних зв'язків і
відносин, якісним прогресом у сфері методів прийняття
економічних рішень і методів управління економічними системами.
При розробці облікових моделей повинні враховуватись
історичні
особливості
розвитку
вітчизняної
економіки,
національний менталітет, традиції, суспільний устрій, який
сформувався за роки незалежності. Крім цього повинно
забезпечуватись динамічне пристосування методик ведення
бухгалтерського обліку до змін потреб користувачів економічної
інформації, створюватись умови для порівнянності фінансових
показників в межах видів економічної діяльності та на рівні країни,
інформація повинна надаватись оперативно і з достатнім рівнем
достовірності.
Отже, як висновок, можна сказати, що моделювання в
бухгалтерському обліку – це комплексне застосування його методів
та наукових підходів для відображення господарських процесів й
явищ не прямо чи безпосередньо, а через специфічно створені
символи та описання. Організація моделювання в бухгалтерському
обліку потребує певної системи.
Спрогнозована тенденція розвитку моделювання визначає та
формує методичні завдання Концепції розвитку бухгалтерського
обліку в аграрному секторі економіки України.
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Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ
У сучасних умовах ринкових відносин успішна діяльність
кожного суб`єкта господарювання полягає у підвищенні рівня
виробництва продукції.
На нашу думку, облік готової продукції є важливою темою
для розгляду. Адже, її актуальність полягає в тому, що більшість
підприємств, розташованих на території України займаються
виробництвом та реалізацією продукції. Як відомо, результатом
діяльності будь-якого підприємства є випуск готової продукції,
виконання робіт або надання послуг, завдяки яким вони і
отримують прибуток.
Дослідженням цієї проблеми у різні роки займалися такі
вітчизняні науковці як Афанасьєв М.В., Болюх М.А., Бутинець
Ф.Ф., Верига Ю. А., Гладких Т.В., Гура Н. О., Іващенко В.І., Іщенко
Н.С., Лишиленко О.В., Максімова В.Ф., Манів З.О., Мешко Н.П.,
Миронова Ю. Ю., Нам Г.Г., Нападовська Л.В., Пантелєєв В.П.,
Пушкар М.С., Рудницький В.С., Сопко В.В., Ткаченко Н.М.,
Хом’як Р.Л., Чернелевський Л.М., Шевчук В.О. та багато інших, які
зробили вагомий внесок у теорію та практику обліку і аналізу
готової продукції. Проте, окремі аспекти побудови системи обліку
та показників оцінки готової продукції потребують подальших
досліджень.
Випуск готової продукції за звітний місяць відображають у
двох оцінках: за обліковими цінами (за плановою собівартістю) і за
фактичною собівартістю, яка визначається наприкінці місяця після
упорядкування звітної калькуляції. Вважаємо за доцільне на
виробничих підприємствах до рахунку 26 "Готова продукція"
відкрити два субрахунки: 261 "Готова продукція за обліковими
цінами"; 262 "Відхилення фактичної виробничої собівартості
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готової продукції від облікової ціни". Пропонуємо надходження на
склад готової продукції відображати за записом: Дт 261 "Готова
продукція за обліковими цінами"; Кт 23 "Виробництво".
Одночасно потрібно відобразити суму відхилень, яка
виникає між фактичною виробничою собівартістю готової
продукції та її вартістю за обліковими цінами. Якщо фактична
собівартість готової продукції виявиться вищою, ніж її вартість за
обліковими цінами, то додатково слід сформувати запис: Дт 261
"Готова продукція за обліковими цінами"; Кт 262 "Відхилення
фактичної виробничої собівартості готовою продукції від облікової
ціни".
При від'ємному значенні відхилення запис на рахунках
обліку буде зворотнім: Дт 262 "Відхилення фактичної виробничої
собівартості готової продукції від облікової ціни"; Кт 261 "Готова
продукція за обліковими цінами".
Необхідність виокремлення зазначених субрахунків
пояснюється тим, що в аналітичному обліку можливе відображення
готової продукції за обліковими цінами, а надходження та відпуск
готової продукції в синтетичному обліку - за фактичною
виробничою собівартістю; при цьому облікові записи в системі
рахунків можуть бути різними.
Також існує проблема стосовно оплати за отриману
продукцію, виконані роботи та надані послуги. На жаль, практично
кожному підприємству доводилось продавати продукцію з
відстрочкою платежу. Тому наявність дебіторської заборгованості є
економічно невигідною для підприємства, через неможливість
використання даних коштів, для виготовлення і реалізації нової
продукції. Також існує можливість, що дебіторська заборгованість
може бути сумнівною, тобто не буде впевненості про повернення
частини чи повної суми цієї заборгованості. Для вирішення цієї
проблеми пропонуємо використання у розрахунках із покупцями
таких форм безготівкових розрахунків, які б гарантували своєчасне
надходження грошових коштів за продану покупцям продукцію попередньої оплати за продукцію або акредитивної форми
розрахунків. Якщо така проблема вже існує, то підприємству
необхідно знати, які юридичні засоби використовувати для
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отримання своїх грошей, як правильно організовувати роботу зі
стягнення дебіторської заборгованості.
Вважаємо, що висунуті нами пропозиції дозволять ефективно
здійснювати бухгалтерський облік готової продукції та підвищить
ефективність її виробництва.
УДК 657
Семенишена Наталія
Мельник Світлана
Подільський державний аграрно-технічний університет
Кам’янець-Подільський, Україна
ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ : НАЦІОНАЛЬНІ І
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
Основні засоби є невід'ємною частиною будь-якого
підприємства і від підвищення ефективності їх використання
залежать важливі показники діяльності підприємства, такі як
фінансове положення, конкурентноздатність на ринку тощо.
В Україні нормативна база обліку основних засобів
складається з Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку (далі - П (С) БО), Податкового кодексу
України і методичних вказівок з роз'ясненнями окремих відомств та
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі - МСБО).
МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби» має наступне визначення:
основні засоби - це матеріальні активи, які: a) призначені для
використання в процесі виробництва або постачання товарів і
надання послуг, при здачі в оренду або в адміністративних цілях; б)
використовуватимуть протягом більш ніж одного звітного періоду
[1].
Згідно П(С)БО 7 «Основні засоби», основні засоби - це
матеріальні активи, які підприємство утримує з метою
використання їх в процесі виробництва / діяльності або поставки
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товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних і соціально- культурних функцій,
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких
більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за
рік) [2].
Загальні правила обліку основних засобів за міжнародними та
національними стандартами схожі, водночас, існує ряд
відмінностей. Зокрема, спостерігаються відмінності у формуванні
первісної вартості основних засобів, що виникають внаслідок
різних подій.
При визначенні первісної вартості об’єкта основних засобів
за МСФЗ 16 "Основні засоби” і П(С)БО 7 "Основні засоби” також
існують певні відмінності. Так наприклад за МСФЗ, при визначенні
первісної вартості об’єкта основних засобів і визнання його в
обліку як активу, він має бути оцінений за фактичною вартістю.
Наприклад, відповідно до міжнародних стандартів при
придбанні основних засобів у кредит облік витрат на виплату
відсотків здійснюється за вимогами МСБО 23 «Витрати на позики»,
залежно від того, чи є цей об’єкт кваліфікованим активом, а також
від умов сплати таких відсотків, а ось П(С)БО 7 не передбачено
включення витрат на виплату відсотків за кредит до первісної
вартості об’єкта.
При розрахунку за придбання основних засобів пайовими
інструментами МСБО 16 передбачає кореспонденцію, в якій
дебетуються відповідні активи і кредитується рахунок акціонерного
капіталу.
ПСБО 7 передбачає поріг переоцінки (10%), в МСБО 16
такого порогу немає, вказується лише на суттєву відмінність від
балансової вартості.
Існують і відмінності і в методиці нарахування амортизації.
До прикладу, в П(С)БО 7 вартість землі не амортизується, тоді як
МСБО 16 засвідчує, що «у деяких випадках сама земля може мати
обмежений термін корисної експлуатації, тоді її амортизують
методом, який відображає вигоди, що мають бути отримані від неї»
[1].
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Таким чином, при розгляді обліку основних засобів за
національним та міжнародним стандартами, можна зауважити, що
вітчизняні стандарти бухгалтерського обліку наближені за змістом
до МСФЗ, водночас, існують відмінності між українською та
міжнародною системою обліку і звітності, внаслідок чого
виникають певні ускладнення переходу вітчизняних підприємств до
використання міжнародних стандартів
1.
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби /
Офіційний
сайт
Верховної
Ради
України:
URL
:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_014/print1330292947992109
2.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» № 92 від
27.04.2000 // Все про бухгалтерський облік. – 2012. - № 8-9. – С. 42-47
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Семенишена Наталія
Францішко Юлія
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ЗМІНИ В ОПОДАТКУВАННІ ТА ПОДАТКОВІЙ
ЗВІТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Система оподаткування у сільському господарстві є досить
складною, тому її організація, з однієї сторони, має забезпечувати
внутрішню гармонізацію, а з іншої – не вступати в протиріччя з
загальнодержавною системою оподаткування, оскільки вона є її
складовою і утворює в ній окрему підсистему
Дослідженню проблем оподаткування в сільському
господарстві приділили увагу вчені Дем’яненко М.Я., Кірсенко
Л.В., Кравчук Л.С., Огійчук М.Ф., Олексієнко А.О., Опря Є.А.,
Проданчук М.А., Садовська І.Б., Синчак В.П., Радченко О.Д.,
Тулуш Л.Д., Шатковська Л.С. та ін. Актуальність проблем
організації обліку та контролю формування податкової звітності
сільськогосподарських підприємств та необхідність комплексного
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дослідження теоретичних, методичних та практичних питань у цій
сфері обумовили мету і предмет дослідження
Податкова звітність являє собою сукупність дій платника
податків (або особи, що його представляє) і податкового органу зі
складання, ведення і здачі документів установленої форми, що
містять відомості про результати діяльності платника податку, його
майнове становище і фіксують процес обчислення податку, а також
суму, що підлягає сплаті до бюджету. Податкову звітність може
здійснювати як платник податку самостійно, так і його представник
або податковий агент.
У Законі № 5132 [1] є норми щодо порядку закриття рахунків
в СЕА ПДВ для "спецрежимників" та порядок реєстрації
ними податкової накладної за грудень 2016 року.
За п. 47 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ рахунки в СЕА ПДВ
спецрежимників вже закриваються з дня, наступного за граничним
строком сплати ПЗ з ПДВ, а реєстрація податкових накладних у
ЄРПН відбувається уже не пізніше 15 січня 2017 року, адже норма
п. 48 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ передбачає на це
заборону: «Реєстрація зазначених в абзаці першому цього пункту
податкових накладних та/або розрахунків коригування до
податкових накладних не може здійснюватися з порушенням
строку, визначеного абзацом першим цього пункту.»
Окрім того, якщо за результатами грудня 2016 року або IV
кварталу у сільгосптоваровиробника виникло від’ємне значення за
операціями з постачання с/г товарів/послуг, визначених відповідно
до п. 209.7 ПКУ, то ця сума переноситься до податкової звітності
наступного звітного періоду, в якій відображаються розрахунки з
бюджетом. Це передбачено новим п. 49 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ.
З 1 січня 2017 року до 1 січня 2022 року держава вирішила
надати
сільгосптоваровиробникам бюджетні
дотації,
щоб
підтримати їх у зв’язку з відміною спеціального режиму з ПДВ.
При цьому, для отримання державних дотацій сільськогосподарські
товаровиробники мають бути внесені до Реєстру отримувачів
бюджетної дотації відповідно до Закону «Про державну підтримку
сільського господарства України» (далі – Реєстр отримувачів
бюджетної дотації), у порядку та строки, встановлені ПКУ (п. 50
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підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ). Для того ж, до Закону «Про державну
підтримку сільського господарства України» додано новий розділ
V-1
«Державна
підтримка
виробників
окремих
видів
сільськогосподарської продукції».
Для внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації с/г
товаровиробник подає до ДФС за місцем свого обліку як платника
ПДВ заяву. Форму такої заяви теж має затвердити Мінфін.
Заява
подається
безпосередньо
керівником
або
представником
сільськогосподарського
товаровиробника
з
обов’язковим документальним підтвердженням особи та її
повноважень.
У
заяві
зазначаються:
підстави
для
внесення
сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру; перелік видів
діяльності такого сільськогосподарського товаровиробника,
здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації.
Відмовити у внесенні до Реєстру орган ДФС може, якщо за
результатами
розгляду
заяви
встановлено,
що:
сільгосптоваровиробник не відповідає вимогам щодо питомої ваги
вартості сільськогосподарських товарів у вартості всіх товарів,
поставлених сільськогосподарським товаровиробником (75% і
більше), або якщо сільгосптоваровиробник не зареєстрований
платником ПДВ, або щодо такого товаровиробника прийнято
рішення про припинення.
У разі відсутності підстав для відмови, дані про такого
сільгосптоваровиробника вносяться до Реєстру протягом трьох
робочих днів після надходження від нього заяви.
Відповідно сільгосптоваровиробник виключається з Реєстру
отримувачів бюджетної дотації у разі, коли: а) товаровиробник
подає заяву про зняття його з реєстрації як отримувача бюджетної
дотації; б) недотримання вимоги щодо питомої ваги вартості
сільськогосподарських товарів у вартості всіх товарів, поставлених
сільськогосподарським
товаровиробником;
в)
щодо
товаровиробника прийнято рішення про його припинення шляхом
ліквідації або реорганізації; г) анульовано його реєстрацію
платником ПДВ.
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Далі внесені до Реєстру щомісячно мають подавати органу
ДФС:
- декларацію з ПДВ з додатком, у якому зазначають
розрахунок податкових зобов'язань позитивної різниці між сумою
ПЗ та ПК звітного за результатами діяльності за операціями,
визначеними статтею 16-1 Закону «Про державну підтримку
сільського господарства України», протягом звітного (податкового)
періоду. Як завжди, форму цього додатку ще має затвердити
Мінфін.;
- розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських
товарів, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних
податкових періодів (місяців).
Але скільки і коли можна буде отримати державної дотації в
2017 році, наразі сказати важко. Адже розподіл бюджетної дотації
має здійснюватися Держказначейством згідно з бюджетною
програмою Мінагрополітики. А порядок розподілу бюджетної
дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та
стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції має
ще розробити і затвердити КМУ.
1.
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень у 2017 році : Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР).
2017.
№
4.
Доступно
також
з
мережі
Інтернет
:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1791-19/print1435778106205883.

УДК 657
Семенюк Анна
Науковий керівник: Чудовець Віталій
Луцький національний технічний університет
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ОРЕНДИ
Оренда - це наймання чи здача майна, оформлені договором,
відповідно до якого однією стороною є власник майна, який за
певну плату надає його в тимчасове користування іншій стороні,
яка відповідно є орендарем.
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Порядок передачі майна у тимчасове користування за плату
регулюється у чинному законодавстві 2 кодексами: ЦК України та
ГК України.
Відповідно до ЦК України основним документом, який
підтверджує факт передачі майна в оренду і початок строку оренди,
є акт приймання-передачі майна в оренду. Цей акт також
підтверджує згоду орендаря взяти майно в оренду у задовільному
на момент передачі стані. При поверненні орендованого майна
складається акт приймання-передачі майна з оренди, оформлення
якого свідчитиме про закінчення строку оренди.
Факт
користування
орендованим
майном
також
підтверджується
первинним
документом.
Як
правило,
оформляється акт виконаних робіт (наданих послуг), який
підписується орендодавцем та орендарем. При цьому, якщо
умовами договору про оренду встановлено окремий первинний
документ, який є підтвердженням розрахунків з надання послуг чи
оренди майна, то складається первинний документ, визначений
таким договором. У цьому первинному документі зазначається
розмір орендної плати. Крім акту потрібно ще додати платіжні
документи, які підтвердять факт доставки і оплати майна оренди.
При оренді нерухомого майна, тобто будівель та приміщень,
договором може бути передбачено, що орендар відшкодує
орендодавцеві вартість комунальних послуг. Для підтвердження їх
вартості орендодавець може надати орендареві копії документів,
оформлених постачальниками (комунальними підприємствами), і
навести перелік таких послуг в акті виконаних робіт (наданих
послуг) з оренди або ж додатково оформити акт прийманняпередачі послуг, вартість яких відшкодовується.
Метою складання всіх цих документів є підтвердження
орендних взаємовідносин між сторонами (зокрема, здійснені при
цьому витрати).
Якщо, наприклад, при укладенні договору оренди нерухомого
майна сторони зазначили, що майно передається в оренду на
підставі акту приймання-передачі, підписаного 2 сторонами, але акт
з якихось причин так і не був підписаний, то суборендар не може
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користуватися орендованим майном, оскільки у нього відсутні
підстави сплачувати плату за суборенду.
УДК 657
Серховець Вікторія
Науковий керівник: Ткачук Ірина
Луцький національний технічний університет
АНАЛІЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Кадровий потенціал для підприємства є головним ресурсом,
від якості і ефективності використовування якого залежать
результати діяльності підприємства в цілому та його
конкурентоспроможність. Для оцінки кадрового потенціалу
підприємства необхідно проаналізувати динаміку чисельності і
складу персоналу. Аналіз динаміки чисельності дає змогу оцінити
як підприємство вписується в ринкові умови господарювання і
наскільки успішно витримує конкурентну боротьбу на ринку
продукції і трудового потенціалу.
Аналіз забезпеченості підприємства кадровим потенціалом
здійснюється способом порівняння фактичної чисельності
працівників за категоріями із
показниками, досягнутими у
минулому періоді.
Важливим етапом є проведемо аналізу структури кадрового
потенціалу підприємства. Поглиблення аналізу структури
чисельності персоналу проводиться виходячи з того, що для
високої продуктивності праці підприємство має бути забезпечене
основними і допоміжними робітниками, кваліфікація яких
відповідала б потребам виробництва.
Аналіз якісного складу кадрового потенціалу є необхідним
для виявлення резервів підвищення ефективності діяльності
підприємства, а порівняння його показників з показниками в
динаміці використовується для удосконалення структури
персоналу. Рівень якісного складу управлінського персоналу
визначає рівень ефективності функціонування підприємства тому,
що від особистих властивостей працівників, їх загальноосвітнього і
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кваліфікаційного рівня залежить якість управлінських рішень і
результати їх реалізації. Від якісного складу оперативного і
допоміжного персоналу залежить якість виробничого процесу.
Аналіз якісного складу трудового потенціалу підприємства
передбачає вивчення працівників віком, освітою, кваліфікацією,
стажем роботи та іншими ознаками. Періодичний аналіз
професійного складу працівників має важливе значення для
поліпшення діяльності підприємства, дозволяє проводити
оперативні заходи, спрямовані на покращення професійного складу
працівників підприємства.
Аналіз вікової структури персоналу підприємства свідчить
про акцентування уваги на таких якісних характеристиках, як
молодість, креативність і нестандартний підхід до вирішення
поставлених завдань, але водночас для підтримки цих
характеристик важливим є досвід і стриманість, яку надають особи
старшого віку.
В цілому головне завдання аналізу кадрового потенціалу
полягає в тому, щоби кількісно визначити якісні характеристики
змін, які відбулися в чисельності та структурі персоналу за певний
період часу, та ступінь впливу на них різних факторів; показати,
наскільки раціональним виявилось використання потенціалу
працівників, а також встановити міру його відповідності потребам
підприємства.
Ефективне планування потреби в людських ресурсах та їх
раціональне використання може здійснюватися лише на підставі
глибокого аналізу кадрового потенціалу, який сформувався на
підприємстві. Кадровий потенціал вважається тією складовою
частиною виробництва, який дуже чутливо реагує на технікоекономічні та організаційні переміни, що відбуваються на
підприємстві.
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УДК 657
Сковера Аліна
Науковий керівник: Бродська Ірина
Луцький національний технічний університет
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИКЛАДАННЯ
ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН
Розвиток освіти в Україні вимагає неперервного підвищення
ролі викладача, оскільки саме його діяльність направлена на
інтелектуальний
розвиток
та
формування
професійної
компетентності фахівців.
Аспекти методики викладання економічних дисциплін,
зокрема і облікових, висвітлюються у дослідженнях, такими
науковцями як: М.В. Артюшина, Л.О. Савенкова, Г.М. Романенко,
Г.О. Ковальчук, І.М. Міщенко.
Навчальний процес – це система навчально-виховної
діяльності, в основі якої лежить єдність і взаємозв'язоки діяльності
викладача і студента, що спрямовані на досягнення цілей навчання,
розвитку особистості студента, його підготовки до професійної
діяльності. Найбільша роль у навчальному процесі студентів
спеціальності «Облік і аудит» належить саме викладачам. При
цьому їх діяльність повинна бути спрямована на активізацію
самостійної діяльності студентів.
Запровадження нових технологій у процесі навчання є
об’єктивним процесом, напрямок якого визначається науковотехнічним прогресом, інформатизацією і технологізацією
суспільства, а також особливостями систем освіти. Одна з
найактуальніших форм роботи зі студентами сьогодні це
дистанційне навчання, основою якого є самостійна інтерактивна
робота студента зі спеціально розробленими навчальними
матеріалами.
Одна із найбільш простих методик розвитку мотивації у
навчальній діяльності – це створення зацікавленості занять. Більш
ефективною в цьому відношенні є методика створення
мотиваційно-проблемних ситуацій і постановки спеціальних
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пізнавальних задач, в яких відображається практичний зміст
вивчення облікових дисциплін, впровадження ділових ігор, кейсметодів, тренінгів тощо. Так, наприклад, широко використовують
активні методи навчання – робота у малих групах на даних
створеного
у
ВНЗ
віртуального
навчально-тренінгового
підприємства. У результаті такої форми активізації аудиторної
роботи рівень зацікавленості студентів значно зростає, оскільки
вони набувають практичних навичок та вмінь виконання робіт з
обліку основних економічних об’єктів активів і зобов’язань згідно з
національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку та Податковим Кодексом України. У студентів формуються
професійні якості, що дозволяють виконувати практичну роботу
облікового персоналу за різними посадами (бухгалтер-касир,
бухгалтер з обліку запасів, бухгалтер з обліку необоротних активів,
внутрішній контролер (аудитор), аналітик, головний бухгалтер
тощо)
Лекція визнана провідною формою організації навчання,
оскільки в ній послідовно та систематизовано розкриваються
основні питання методології. Методичне значення лекції полягає
насамперед в тому, що лектор розкриває студентам метод науки, за
допомогою якого аналізуються економічні явища на підприємстві, в
галузі, в країні, у світі.
При всьому різноманітті методичних варіацій можна зробити
деякі узагальнення та сформулювати основні особливості
лекційного методу. На лекціях з облікових дисциплін слід уникати
постійних записів студентами визначень та текстів; акцент
необхідно зробити на вирішенні ситуаційних задач, цифрових
прикладів, аналізі типових практичних ситуацій (кейсів) тощо.
Сприйняття матеріалу значно полегшується, якщо встановлюються
причинні зв'язки нових понять (тем, об’єктів обліку) з вже
відомими.
Одним із засобів, що дозволяють збільшити інтерес до лекції
та встановити контакт з аудиторією, слугує постановка дискусійних
чи проблемних питань теми. Одним з найважливіших і найбільш
застосовуваних методів стимулювання уваги студентів є мотивація
матеріалу, який вивчається. Щоб створити інтерес для забезпечення
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активного сприйняття, розуміння та запам'ятовування студентами
матеріалу, викладач обґрунтовує практичне значення питання.
Практичне
застосування
теоретичних
знань
завжди
є
найважливішим стимулом до навчання. Зв'язок теорії і практики в
облікових дисциплінах видно особливо чітко, що знаходить
безпосередню форму вираження у розв'язанні прикладів і
ситуаційних завдань
Отже, облікові кадри найвищої категорії є золотим фондом
будь якої країни. Саме у вищих школах формуються майбутні
спеціалісти своєї професії, тому особлива та одна з найважливіших
ролей належить методиці викладання.
УДК 368.036.1
Скомороха Лилия
Научный руководитель: Осипчук Наталья
УО «Брестский государственный технический университет»
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВОЙ
КОМПАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Целью работы является совершенствование существующей
методики анализа финансовой устойчивости страховых компаний
для более полной и комплексной оценки страховой компании.
В настоящее время проблема оценки финансового состояния
организации является крайне актуальной. Одним из важнейших
условий организации страхового дела является контроль
финансовой устойчивости страховщиков. И самое важное:
финансовая устойчивость дает предприятию независимость от
неожиданных изменений рыночной конъюнктуры и, следовательно,
риск оказаться банкротом становится минимальным. В связи с этим
особую актуальность приобретают системы показателей,
позволяющие наиболее точно определить степень финансовой
устойчивости страховщика.
Финансовая устойчивость страховщика - это его способность
исполнять принятые на себя обязательства в рамках подписанных
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договоров страхования независимо от изменения экономической
конъюнктуры. Для оценки финансовой устойчивости страховой
компании в каждой стране существует целая система показателей.
Для оценки финансовой устойчивости страховой компании в
Беларуси используются следующие показатели: коэффициент
достаточности страховых резервов (на основании страховых
выплат), коэффициент достаточности страховых резервов (на
основании страховых взносов), тест на достаточность резерва
произошедших, но незаявленных убытков, тест на достаточность
резерва заявленных, но неурегулированных убытков, коэффициент
достаточности
собственного
капитала,
комбинированный
коэффициент (с учетом перестрахования), комбинированный
коэффициент (без учета перестрахования), рентабельность
страховой деятельности, рентабельность финансово-хозяйственной
деятельности.
Так как целью моей работы является совершенствование
методики анализа ФУ страховых компаний, поэтому предлагается
дополнить методику коэффициентом, который в настоящее время
не используется в официальной методике.
Наименование
показателя
коэффициент
сбалансированности страхового портфеля.
Коэффициент сбалансированности страхового портфеля
характеризует долю превышения поступлений страховых премий
(взносов) над выплатами. Данный коэффициент дает возможность
определить правильность построения тарифных ставок по
страховым продуктам. Сравнивая его среднее значение с
рекомендуемым,
можно
сделать
вывод
о
степени
профессионализма андеррайтинга (разработка мероприятий по
защите страхового портфеля) по заключенным договорам.
,
где страховые премии (нетто) – строка 064 отчета о прибылях и
убытках;
перестрахование – строка 063 отчета о прибылях и убытках;
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изменение страховых резервов – строка 065 отчета о прибылях и
убытках.
Рекомендованное значение коэффициента по накопительным
видам страхования (страхование жизни, дополнительных пенсий)
составляет 20, по рисковым видам страхования – более 50.
Данный показатель может быть использован всеми
страховыми организациями, так как он важен для характеристики
потенциала и возможностей страховой организации, а также для
того, чтобы представление о страховой организации было наиболее
полным, объективным и многогранным.
1.Министерство Финансов Республики Беларусь [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www. minfin.gov.by/upload/insurance
/komm/rekomm_analiz.pdf. – Дата доступа: 22.03.2017.

УДК 371.3
Стельмах Iванна
Науковий керiвник: Садовська Ірина
Луцький нацiональний технiчний унiверситет
ТРАДИЦІОНАЛІСТИ І НОВАТОРИ
Традицiоналiсти дуже вiрили в пануючу парадигму i в своїх
висновках нiколи не переходили її межi, новатори в найкращому
випадку визнавали, що парадигма вiдповiдала минулого часу, але в
наш час вважали її непотрiбною.
Тому в теорiї завжди прагнули розширити i докорiнно
змiнити або знищити її.Лiнiя бухгалтерської думки, яку
придуманоАрнольдом, знайшла продовження в працях двох
знаменитих учених другої половини XIX ст. П.I. Рейнбота i А.В.
Прокоф'єва. Вони представляли традицiйне знання та були його
виразниками. Саме їм довелося зiткнутися з першими спробами
«бунту в теорiї», з новаторськими пропозицiями, спрямованим на
перегляд бухгалтерської доктрини.
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ПавлоIванович Рейнбот (1839-1916)-строго дотримуючись
прийнятої парадигми зводив бухгалтерськийоблiк до змiн у майнi
пiдприємства. У поясненнi причин подвiйного запису, виходив з
принципiв персонiфiкацiї метою його було недопущення помилок
реєстрацiй та системне з'ясування причин прибуткiв та збиткiв.
Рейнбот визнавав, що «на практицi завжди виявляється значна
рiзниця мiж дiйсною вагою складається в наявностi товару та
виведеним з товарної книги.З робiт Рейнбота починається
оперативний облiк, до якого вiдносив все, що враховується на
пiдприємствах, але не в бухгалтерських регiстрах. Вiн вважав, що
касова книга не входить до систему бухгалтерських записiв, а
вiдноситься дооперативногооблiку.
Олександр Васильович Прокоф'єв- розвивав погляди, схожiна
економiчну теорiю та виходив з того, що прихiд цiнностей постiйно
викликає їх витрата. Вiн взявся впроваджувати нову iталiйську
форму, бiльш зручну для вивчення чим для практики. Вiн вимагав,
щоб кожна операцiя записувалася в журнал окремоi заносилася в
головну книгу окремо.
Федiр Венедиктович Єгерський (1836-1916)- направляв свою
критику на подвiйну бухгалтерiю. Критика носила курйознiй
характер, алеiвiдзначалися недолiки, якi ще не вирiшенi: 1)
недосконалiсть термiнiв 2) для облiку власних коштiв вводяться
пiдставнi рахунки; 3) облiк штучно дiлиться на живий i мертвий;4)
виведення фiнансового результату можливе тiльки шляхом
iнвентаризацiї та за попереднiй перiод часу.
I.П. Шмельовв 1895 роцi видав свою роботу «Нова четверна
бухгалтерiя», а в 1897 роцi вийшло її друге видання.Суть теорiї
Шмельова становить рух цiнностей, якi не мiняє пiдсумку балансу
Iрух цiнностей, що змiнює пiдсумок балансу. Бухгалтерський
баланс –це документ, що вiдображає рух капiталу. Це звiсно не
тiсамi цiнностi, а рух їх..
С.Ф. Iванов i Е.Е. Фельдгаузен –вони розширювали i вивчали
парадигму подвiйної бухгалтерiї.В 1872роцiIванов написав про
необхiднiсть «мати можливiсть показати не тiльки кiлькiсть
виробленого матерiалу ну й кiлькiсть залишився уi виробництвi
найголовнiше - вартiсть того абоiншого. Таким чином, було
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завдання створення спецiальних рахункiв для облiку витрат. Йому i
належить iдея нормування витрат.
Це випливало з чистої натуралiстичної концепцiї облiку, яку
вiн подiляв з традицiоналiстами. Вони наївновважаючи, щооблiк це дзеркало, вiдбиває господарськi процеси.
Звiдси i єдуже пасивне уявлення прооблiк, в його науцiiйого
метою, слiд «Не складувати ... а вiдшуковувати їх шляхом
логiчногомислення, цi способи не створюються, як створюються
математичнiiстиннi. Вони iснують в самому ходi справи, тому
требатiльки їх вiдкрити.
Отже ми розглянули новаторiв i традицiоналiстiв, якi
розширювали i вдосконалювали парадигму подвiйної бухгалтерiї.
Вони внесли багато термiнiв, якi є важливими для бухгалтерiї. Але
серед їх усiх великих новаторiв можна вiдокремити тiльки
Фельдгаузена.
УДК 519.86
Стельмащук Анна
Науковий керівник: Нужна Оксана
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЛЕЮВАННЯ В
МАРКЕТИНГУ
Економіко-математичне моделювання являє собою циклічний
процес.
За останнім етапом необхідно переходити до першого й
уточнювати постановку задачі згідно зі здобутими результатами,
потім – до другого й уточнювати (коригувати) математичний
модуль, далі – до третього і т.д.
На кожному ієрархічному рівні управління мікроекономікою,
у тому числі і маркетингової діяльності, щодня приймається безліч
рішень, для обґрунтування яких використовуються різні види,
методи, способи і прийоми економічного аналізу, умовно
розділяються на традиційні та математичні.
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До традиційних відносять ті з них, які знаходили
застосування практично з моменту виникнення економічного
аналізу (порівняння абсолютних, відносних і середніх величин,
різного роду угруповання, індексний метод і метод ланцюгових
підстановок та ін.). Природно, що і традиційні способи, і прийоми
аналізу не обходяться без математики.
Можна виділити кілька груп економіко-математичних
методів, використовуваних при проведенні маркетингових
досліджень:
1) Статистичні методи обробки інформації (визначення
середніх оцінок, величин помилок, ступеня узгодженості думок
респондентів і т.д.).
2) Багатовимірні методи (в першу чергу факторний і
кластерний аналізи). Вони використовуються для обгрунтування
маркетингових рішень, в основі яких лежать численні
взаємопов’язані змінні. Наприклад, визначення обсягу продажів
нового продукту залежно від його технічного рівня, ціни,
конкурентоспроможності, витрат на рекламу та ін
3) Регресійні і кореляційні методи. Вони використовуються
для встановлення взаємозв’язків між групами змінних, що
описують маркетингову діяльність.
4) Імітаційні методи. Вони застосовуються тоді, коли змінні,
що впливають на маркетингову ситуацію (наприклад, описують
конкуренцію), не піддаються визначенню за допомогою
аналітичних методів.
5) Методи статистичної теорії прийняття рішень (теорія ігор,
теорія масового обслуговування, стохастичне програмування)
використовуються для стохастичного опису реакції споживачів на
зміну ринкової ситуації. Можна виділити два головних напрямки
застосування цих методів: для статистичних випробувань гіпотез
про структуру ринку і припущень про стан ринку, наприклад
дослідження ступеня лояльності до торгової марки, прогнозування
ринкової частки.
6) Детерміновані методи дослідження операцій (в першу
чергу лінійне і нелінійне програмування). Ці методи застосовують
тоді, коли є багато взаємопов’язаних змінних і треба знайти
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оптимальне рішення – наприклад, варіант доставки продукту
споживачеві, що забезпечує максимальний прибуток, по одному з
можливих каналів товароруху.
7) Гібридні методи, об’єднуючі детерміновані і імовірнісні
(стохастичні) характеристики (наприклад, динамічне і евристичне
програмування), застосовуються перш за все для дослідження
проблем руху товару.
Широта застосування тих чи інших методів при проведенні
маркетингових досліджень визначається також можливостями
компанії використовувати їх самостійно або купувати результати
таких досліджень.
Очевидно, що у великих організацій таких можливостей
значно більше, ніж в організацій малого бізнесу.
Тому кількісні методи в маркетингових дослідженнях
застосовуються в даний час частіше організаціями, що мають
відповідні аналітичні підрозділи, для визначення таких
найважливіших параметрів ринкової діяльності, як попит, обсяг
продажів, ринкова частка і інші.
Отже, економіко-математичні методи необхідні.
Тим більше що сучасні технології дозволяють істотно
полегшити їх застосування на практиці (за допомогою
персональних комп’ютерів і їхніх програм).
УДК 657
Урбанська Н.О.
Науковий керівник: Томчук Олена
Вінницький національний аграрний університет
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ РУХУ
ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
Досвід країн з розвиненою ринковою економікою свідчить,
що ефективність господарської діяльності і економічний розвиток
підприємств тісно пов’язані з якістю управління рухом грошових
потоків, який є «кровоносною системою» як підприємства, так і
економіки країни в цілому. Будь-яке його уповільнення чи
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припинення може стати причиною неплатоспроможності і, як
наслідок, банкрутства підприємства.
Проведені дослідження свідчать, що існують такі етапи
аналізу руху грошових потоків підприємства: горизонтальний,
вертикальний та порівняльний аналіз руху грошових коштів, аналіз
ліквідності, рівномірності та збалансованості руху грошових
потоків, аналіз оборотності активів, інтегральний фінансовий
аналіз [1, 2]. Ця методика забезпечує комплексне вивчення
характеристик руху грошових потоків у процесі аналізу. Порядок
побудови аналітичної процедури передбачає широкий спектр
розрахункових показників, що пропонуються для використання.
Виходячи з існуючих напрацювань та особливостей
господарської діяльності вітчизняних підприємств, у рамках
дослідження пропонуємо виділити такі об’єкти аналізу руху
грошових потоків від поточної господарської діяльності:
- Обсяги та структура руху грошових потоків;
- Збалансованість руху грошових потоків;
- Рівномірність та синхронність надходжень і витрачань
грошових потоків;
- Тривалість фінансового циклу;
- Ліквідність руху грошових потоків;
- Оптимальність залишків грошових потоків;
- Виконання платіжного календаря;
- Платоспроможність підприємства.
Аналіз обсягів та структури руху грошових потоків
спрямований на загальну оцінку надходжень та витрачань
грошових потоків, виявлення тенденцій та недопущення розвитку
кризових явищ. Аналіз структури надходження і витрачання
грошових потоків передбачають оцінку руху грошових потоків за
видами діяльності, центрами відповідальності, визначення внеску
кожного з них у грошове забезпечення функціонування
підприємства [3]. Зміст аналітичної роботи включає наступні
процедури: ретроспективний аналіз динаміки надходження та
витрачання грошових коштів, ретроспективний аналіз структури
надходження та витрачання грошових коштів, прогноз обсягів та
структури руху грошових потоків на наступний період, аналіз
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відповідності фактичного руху грошових коштів розробленим
прогнозам, аналіз виявлених відхилень, розробка рекомендацій
щодо коригування господарської діяльності чи вдосконалення
прогнозування на наступні періоди.
Аналіз відповідності фактичного руху грошових потоків
розробленим прогнозам здійснюється в кінці звітного періоду з
метою виявлення негативних тенденцій руху грошових потоків та
недоліків у його прогнозуванні. Оперативний аналіз відповідності
фактичного і прогнозного руху грошових потоків здійснюється в
рамках аналізу виконання платіжного календаря. Облікове
забезпечення аналізу ґрунтується на використанні інформації,
накопиченої на аналітичних рахунках вдосконаленого робочого
плану рахунків обліку руху грошових потоків. Модель передбачає
застосування розрахунково-аналітичних методичних прийомів, а
також методів документування, узагальнення і реалізації
результатів аналізу.
Зважаючи
на
нерівномірність
надходження
та
витрачання грошових коштів вважаємо аналізувати виконання
платіжного календаря наростаючим підсумком з початку планового
періоду. Чим більший період аналізується, тим меншими мають
бути відносні відхилення, жорсткішими вимоги до їх суттєвості та
коректнішими аналітичні висновки щодо причин відхилень.
1. Бланк И.А. Управление денежными потоками: учебн. пособие / И.А. Бланк. –
К.: Ника-Центр, 2007. – 751 с.

2. Лігоненко Л.О., Ситник Г.В. Управління грошовими потоками: навч.
3.

посібн. / Л.О. Лігоненко, Г.В. Ситник. – К.: КНТЕУ, 2005. – 254 с.
Фінансовий аналіз: навч.
посібн. / За заг. ред. Школьник І.О. [І.О.
Школьник, І.М. Боярко, О.В. Дейнека та ін..] . – К.: «Центр учбової
літератури», 2016 . – 368 с.
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УДК 519.86
Федорчук Іванна
Науковий керівник: Нужна Оксана
Луцький національний технічний університет
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РИЗИКУ
Будь-яка діяльність вимагає паралельно з іншими заходами
проведення аналізу, оцінки ризику та прийняття рішення щодо
ступеня ризику та його розв’язання, питання про допустимість
ризику, яким може бути обтяжена ця діяльність.
Розглянемо сутність ризику, методи та мету управління
ризиком; способи зниження ризику; методи аналізу ризиків.
Керування ризиком – процес прийняття рішень і здійснення
заходів, спрямованих на забезпечення мінімально можливого
(припустимого) ризику.
Механізм управління ризиками інвестиційної діяльності – це
сукупність інструментів, методів, форм та засобів взаємодії
суб’єктів управління ризиками з метою розроблення та реалізації
управлінських рішень, спрямованих на попередження настання
ризиків інвестиційної діяльності, зменшення і подолання наслідків
їх впливу.
Основна мета управління ризиком – зменшення фактичного
відхилення від досягнення мети підприємства в результаті обрання
ризикової альтернативи і недопущення втрат від ризику.
Високий ступінь ризику проекту призводить до необхідності
пошуку шляхів її штучного зниження. У практиці управління
проектами існує три способи зниження ризику:
– розподіл ризику між учасниками проекту (передача частини
ризику співвиконавцям);
– страхування;
– резервування коштів на покриття непередбачених витрат.
Звичайна практика розподілу ризику полягає в тому, що
роблять відповідальним за ризик того учасника проекту, який в
стані краще всіх розраховувати і контролювати ризик. Розподіл
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ризику реалізується при розробці фінансового плану проекту та
контрактних документів.
Більшості великих проектів властива затримка в їх реалізації,
що може призвести до такого збільшення вартості робіт, яке
перевищить первісну вартість проекту. Вихід з такої ситуації
полягає в залученні до участі в проекті страхових компаній.
Створення резерву коштів на покриття непередбачуваних
витрат являє собою спосіб боротьби з ризиком, що передбачає
встановлення співвідношення між потенційними ризиками, які
впливають на вартість проекту, і розміром витрат, необхідних для
подолання збоїв у виконанні проекту. Основною проблемою при
створенні резерву на покриття непередбачених витрат є оцінка
потенційних наслідків ризику.
У світовій практиці менеджменту використовуються різні
методи аналізу ризиків. До найбільш поширеним з них слід
віднести:
– метод коригування норми дисконту – полягає у введенні в
фінансову модель проекту премії за ризик, що збільшує ставку
дисконтування);
–
метод
достовірних
еквівалентів
(коефіцієнтів
достовірності);
– аналіз чутливості критеріїв ефективності (чистий
дисконтований дохід (NPV), внутрішня норма прибутковості (IRR),
індекс прибутковості (РІ) та ін.) – допомагає визначити, які ризики
можуть мати найбільший потенційний вплив на цілі підприємства);
– метод сценаріїв – в цілому дозволяє отримувати достатньо
наочну картину для різних варіантів реалізації проектів);
– аналіз імовірнісних розподілів потоків платежів – дозволяє
отримати корисну інформацію про очікувані чистих грошових
потоків, а також провести аналіз їх імовірнісних розподілів);
– дерево рішень (це діаграма, яка описує прийняття рішень,
пов’язаних з прийняттям тієї чи іншої з доступних альтернатив);
– метод Монте-Карло (імітаційне моделювання) – дозволяє
побудувати математичну модель для проекту з невизначеними
значеннями параметрів і, знаючи функції розподілу ймовірностей
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для параметрів проекту, а також кореляцію між параметрами,
отримати розподіл прибутковості проекту.
Отже, управління ризиками – це одна зі складових загальноорганізаційного процесу виробництва, тому воно має бути
інтегроване в цей процес, повинно мати свою стратегію, тактику,
оперативну реалізацію.
При цьому важливо не тільки здійснювати управління
ризиками, але і періодично переглядати заходи та засоби такого
управління.
УДК 371.3
Федюк Марія
Науковий керівник: Нужна Оксана
Луцький національний технічний університет
МІЖОСОБИСТІСНЕ СПРИЙНЯТТЯ, ЙОГО ЗМІСТ ТА
ЕФЕТИВНІСТЬ
В основі внутрішнього механізму контакту між людьми
лежить інтелектуальне й емоційне переживання.
Перше виникає під час активної спільної діяльності і є
можливим в тому випадку, коли партнери поважають один одного,
щиро обмінюються враженнями, досвідом.
Друге переживання викликає сама особистість учасника
спілкування; зацікавленість людиною, її активністю, предметом
спілкування по невидимих каналах передається партнеру,
викликаючи бажання, щоб контакт тривав.
Соціальна перцепція процес з активним зворотним зв’язком,
що неодмінно включає в себе розуміння.
Процес спілкування містить, як мінімум, двох людей, і кожен
з них є активним суб’єктом.
Людина усвідомлює себе через іншу людину за допомогою
певних механізмів міжособистісної перцепції, до яких належать:
1) пізнання і розуміння людьми один одного (ідентифікація,
емпатія, атракція);
2) пізнання себе в процесі спілкування (рефлексія);
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3) прогнозування поведінки партнера по спілкуванню
(каузальна атрибуція).
Ідентифікація – це спосіб пізнання іншої людини, за якого
припущення про її внутрішній стан будується на основі спроб
поставити себе на місце партнера по спілкуванню. Це
неусвідомлений процес ототожнення себе з іншою людиною, групою,
зразком.
Особистісна ідентифікація – природний процес формування
особистості. Вона надзвичайно важлива для нормального
інтелектуального і фізичного розвитку людини, є найпростішим
механізмом засвоєння міжособистісного досвіду взаємодії, є
основою набуття досвіду в будь-якій сфері життя, а без такого
досвіду неможлива активна адаптація до навколишнього
середовища.
Емпатія – це емоційне співпереживання іншому. Це
розуміння іншої людини без допомоги слів, не спираючись на
мислення, а за допомогою відчуттів, почуттів, емоцій і наступного
усвідомлення їх, прояв емоційної чуйності. Емпатія заснована на
умінні правильно уявити собі, що відбувається в душі іншої
людини, що вона переживає, як оцінює навколишній світ.
Емпатія є афективним «розумінням». Емоційна її природа
виявляється саме в тому, що ситуація іншої людини, наприклад,
партнера по спілкуванню, не стільки «продумується», скільки
«відчувається».
Механізм емпатії певною мірою подібний до механізму
ідентифікації: і там, і тут є присутнім уміння поставити себе на
місце іншого, глянути на речі його поглядом.
Атракція (залучення) – це форма пізнання іншої людини,
заснована на формуванні стійкого позитивного почуття до неї. У
даному випадку розуміння партнера по спілкуванню виникає
завдяки формуванню прихильності до нього, дружнього чи більш
глибокого інтимно-особистісного ставлення.
Рефлексія – це механізм самопізнання у процесі спілкування,
в основі якого лежить здатність людини уявляти, як її сприймає
партнер по спілкуванню.
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Це вже не просто знання чи розуміння іншого, а знання того,
як інший розуміє мене, своєрідний подвоєний процес дзеркальних
відображень один одного.
Особистість, що опанувала рефлексію, багаторазово програє
подумки власну тактику поведінки і поведінки партнера по
спілкуванню, легко змінює характер своїх дій у разі потреби.
Складний процес рефлексії включає, як мінімум, шість
позицій, які показують взаємне відображення осіб, що вступили у
спілкування: сама особистість, яка вона є в дійсності; як ця
особистість сприймається партнером; як вона бачить сама себе і
ставлення до цих трьох позицій іншого партнера.
Каузальна атрибуція – механізм інтерпретації вчинків і
почуттів іншої людини (прагнення до з’ясування причин поведінки
суб’єкта).
Таким чином, у ході сприйняття іншої людини здійснюється
одночасно кілька процесів: емоційна оцінка іншої людини, спроба
зрозуміти її вчинки, визначення стратегії своєї власної поведінки.
УДК 371.3
Філяс Надія, Шворак Діана
Науковий керівник: Жураковська Ірина
Луцький національний технічний університет
ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ЄДИНОГО ПОДАТКУ
Єдиний пoдатoк – це пoдаток, який сплачують суб’єкти
господарської діяльності на спрoщеній системі oпoдаткування,
оснoвний підприємницький пoдатoк. Первіснo планувався і був
передбачений у рамках спрощеної системи оподаткування, та
сплачувався до місцевого податкового бюджету, Фонду
соціального страхування та Пенсійного Фонду. Протягом періоду
розвитку єдиний податок став сплачуватися лише до місцевого
бюджету. Решта відрахувань відійшли до єдиного соціального
внеску.Ставка єдиного податку встановлюється місцевими
органами управління і є залежною від видів діяльності.
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Згідно до Наказу Президента України «Про спрощену
систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого
підприємництва», що увійшов у дію з 1998 року, суб’єктами
підприємницької діяльності є юридичні особи, які перейшли на
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Юридичні
особи сплачують єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа
наступного місяця на окремий рахунок Державного казначейства
України. Юридичні особи можуть самостійно обирати одну зі
ставок єдиного податку. Шість відсотків суми виручки від
реалізації продукції( без акцизного збору у разі сплати ПДВ, згідно
із Законом України « Про податок на додану вартість»). Десять
відсотків суми виручки від реалізації продукції ( без акцизного
збору у разі включення ПДВ до складу єдиного податку)
Після надходження коштів відділення Державного
казначейства України перераховує суми єдиного податку у
розмірах :до Державного бюджету України - 20 %;до місцевого
бюджету - 23 %;до Пенсійного фонду України - 42 %;
Така структура податку проіснувала до 2010 року. До цього
часу 42% навіть від максимальної ставки 200 грн. Давно
залишились позаду від обов’язкових відрахувань до пенсійного
фонду з мінімальної зарплати. У 2009 році підприємцям
рекомендували добровільно доплачувати різницю , а з середини
2010 доплата стала закріплена Законом.
З 1 січня 2011 року набрав чинності Закон «Про єдиний
соціальний внесок», який включав всі відрахування до пенсійного
фонду. Сплата єдиного податку була зменшена до частки яка
відраховувалась до місцевого бюджету, тобто 43%. Єдиний податок
в такому вигляді проіснував ще рік, доки не був реформований
згідно з останніми змінами.
Суб’єкти господарювання єдиного податку в 2011 році згідно
Податкового кодексу України класифікувалися як шість груп:
Перша група – сплачували до 10 % прожиткового мінімуму.
Фізичні особи – підприємці сплачували податок з торгівельних
місць на ринках, якщо дохід не перевищував 300 000 грн. протягом
календарного року.
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Друга група – сплачували до 20 % МЗП. Фізичні особи –
підприємці сплачували податок, коли обсяг доходів не перевищував
1,5 млн. протягом календарного року.
Третя група – сплачували 3% ( з сплатою ДПВ) і 5% ( без
сплати ПДВ). Фізичні особи підприємці сплачували податок, коли
дохід не перевищував 5 млн. протягом календарного року.
Четверта група – сплачували 3%( з сплатою ПДВ) і 5% ( без
сплати ПДВ). Фізичні особи підприємці сплачували податок коли
частка сільського-господарського товаровиробництва за попередній
звітний рік дорівнює або перевищує 75%.
П’ята група – сплачували 5% ( з сплатою ПДВ) і 7% ( у разі
виключення ПДВ з єдиного податку). Фізичні особи сплачували
податок, якщо дохід не перевищував 20 млн. за звітний період.
Шоста група – сплачували 5% ( з сплатою ПДВ) і 7% ( у разі
виключення ПДВ з єдиного податку) Юридичні особи сплачували
податок, коли дохід не перевищував 20 млн. за звітний період.
Класифікація суб’єктів господарювання з 2015 року
скоротилася з шести груп до чотирьох. І залишилася такою ж до
2017 року.
Отже єдиний податок є одним з ефективних інструментів для
розвитку малого бізнесу в Україні Зміни які відбулися після
прийняття податкового кодексу значно вплинули на збільшення
кількості суб’єктів малого підприємництва і податкових
надходжень до місцевих бюджетів, найбільш відчутно це було у
період 2012-2013 рр.
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ І ОБГРУНТУВАННЯ
ВЕЛИЧИНИ РЕЗЕРВІВ
Вивчення резервів підвищення ефективності виробництва є
дуже важливим на підприємствах різних форм власності, оскільки
без цього процесу не можливий подальший розвиток промисловості
в цілому у країні.
Проблемам теорії, практики та методики формування та
використання резервів присвячено чимало праць вітчизняних та
зарубіжних науковців [1 – 7].
Слово «резерв» походить або від французького «reserve», що
в перекладі на
російську
мову
означає
«запас»,
або
від латинського «reservere» - «зберігати», «зберігати». У зв'язку з
цим у спеціальній літературі та практиці термін «резерви»
вживається в двоякому значенні. По-перше, резервами вважаються
запаси ресурсів (сировини, матеріалів, обладнання, палива і т.д.),
які необхідні для безперебійної роботи підприємства. Вони
створюються на випадок додаткової потреби в них. По-друге,
резервами вважаються можливості підвищення ефективності
виробництва. Звідси випливає, що резерви як запаси і як
можливості підвищення ефективності виробництва - це зовсім різні
поняття і відсутність чіткого розмежування між ними часто веде
до термінологічної плутанини. [4, с. 154].
На думку Баканова М. І. та Шеремета А. Д., під резервами
треба розуміти невикористані можливості зменшення поточних та
авансованих затрат матеріальних, трудових та фінансових ресурсів
за умови незмінного рівня розвитку продуктивних сил та
виробничих відносин [1, с. 236].
Для того щоб величина виявлених резервів була реальною,
підрахунок резервів повинен бути по можливості точним і
обгрунтованим. Методика підрахунку резервів залежить від
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характеру резервів (інтенсивні чи екстенсивні), способів їх
виявлення (явні чи приховані) і способів визначення їх величини
(формальний або неформальний підхід). При формальному підході
величина резервів визначається без ув'язки з конкретними заходами
по їх освоєнню. Неформальний підхід це виявлення сутності
резервів [2].
Для підрахунку величини резервів в аналізі використовується
ряд методів [1]:
1) спосіб прямого рахунку;
2) метод порівняння;
3) способи детермінованого факторного аналізу;
4) способи стохастичного факторного аналізу:
5) способи маржинального аналізу;
6) методи математичного програмування та ін.
Спосіб прямого рахунку застосовується для підрахунку
резервів екстенсивного характеру, коли відома величина
додаткового при потягу ресурсів або величина їх безумовних втрат.
Спосіб порівняння застосовується для підрахунку величини
резервів інтенсивного характеру, коли втрати ресурсів або можлива
їх економія визначається в порівнянні з плановими нормативами
або їх витратами на одиницю продукції передових підприємствах
галузі.
Для визначення величини резервів в аналізі широко
використовуються
способи
детермінованого
факторного
аналізу: ланцюгової підстановки, абсолютних різниць, відносних
різниць та інтегральний метод. Наприклад, якщо обсяг валової
продукції представити у вигляді добутку кількості робітників і
продуктивності праці (ВП = ЧР х ГВ), то резерви збільшення обсягу
виробництва продукції за рахунок збільшення чисельності
робітників, використовуючи спосіб абсолютних різниць [4].
Велику допомогу у визначенні резервів надають способи
математичного програмування, які дозволяють оптимізувати
величину показників з урахуванням умов господарювання і
обмежень на ресурси і тим самим виявити додаткові та
невикористані резерви виробництва шляхом порівняння величини
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досліджуваних показників по оптимальному варіанту з фактичним
або плановим їх рівнем [3].
Узагальнюючи наведене, можна стверджувати, що методи та
класифікація резервів дозволяє більш глибоко зрозуміти їх сутність
і організувати їх пошук на підприємстві комплексно і
цілеспрямовано. Також слід зазначити, що підприємства повинні не
тільки виявляти резерви зростання ефективності виробництва, а й
розробляти і проводити конкретні заходи щодо їх реалізації.
Звичайно, такі заходи пов'язані з додатковими матеріальними,
фінансовими та трудовими витратами, що певною мірою обмежує
комплексну реалізацію резервів.
1. Баканов М. И. Теория экономического анализа : учебник / М. И.
Баканов, А. Д. Шеремет. – М. : Финанси и статистика, 1998. – 416 с.
2. Верига Ю. А. Резервування капіталу: облік, аудит та звітність :
монографія / Ю. А. Верига, М. М. Орищенко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 177 с.
3. Верига Ю. А. Резерви підприємств України: види, методи створення і
подання інформації у фінансовій звітності / Ю. А. Верига // Науковий вісник
ПУСКУ. – 2011. – № 1 (11). – С. 116–119.
4. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия :
учебн. пособ. / Г. В. Савицкая. – М. : Новое знание, 2002. – 704 с
5. Ткач В. И. Учет резервов предприятия / В. И. Ткач, С. В. Романова, С. А
Чещев. – М. : ПРИОР, 2000. – 96 с.
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Харицька Марина
Науковий керівник: Нужна Оксана
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК
СПОСІБ ВИВЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Математичне моделювання економічних явищ і процесів є
важливим інструментом економічного аналізу.
Модель – умовний образ об'єкта управління (дослідження).
Суб’єкт управління будує модель так, щоб відобразити суттєві
характеристики об'єкта – властивості, взаємозв'язки, структурні і
функціональні параметри тощо.
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В економічному аналізі використовують здебільшого
математичні моделі, що описують досліджуване явище чи процес за
допомогою рівнянь, нерівностей, функцій та інших математичних
засобів. Необхідність включення математико – статистичних
методів у методику аналізу господарської діяльності підприємств
залежить від значущості кількісних (статистичних) задач, які
розв'язуються за допомогою даних методів.
Найзагальнішою і найтиповішою статистичною задачею в
економічному аналізі є вивчення наявності, напрямку та
інтенсивності зв'язків між показниками. Припущення про наявність
і тісноту зв'язку робиться у випадку виявлення загальних
закономірностей у варіації значень показників, що досліджуються.
Задача економічного аналізу – розкрити якісну основу
взаємозв'язку між кількісними характеристиками економічних
процесів.Вивчення зв'язку відбувається за допомогою методів
кореляційного аналізу – коефіцієнтів і відношень кореляції. При
цьому залежно від характеру вихідної інформації застосовуються
різні прийоми кореляційного аналізу : оцінка парної кореляції між
показниками з цифровою шкалою виміру; рангова кореляція і
коефіцієнти, які розраховані за так званими матрицями спряженості
для аналізу зв'язків між якісними показниками; канонічна кореляція
для аналізу зв'язку між групами показників; парна кореляція, що
дозволяє досліджувати зв'язок між двома показниками, елімінуючи
вплив інших показників; множинна кореляція для оцінки
залежності одного показника від групи показників.
Встановлення
аналітичної
форми
зв'язку
означає
моделювання господарського процесу шляхом виявлення
закономірностей формування значень результативного показника
під впливом факторних показників. Це основна і найскладніша
задача в економічному аналізі, котра при стохастичному підході
розв’язується методом регресійного аналізу.
Вивчення інтенсивності та аналітичної форми зв'язків між
показниками за допомогою методів кореляційного і регресійного
аналізу дозволяє розв’язувати важливу статистичну задачу –
ранжування і класифікацію факторів, що впливають на економічне
явище.
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Певний розвиток у практичних дослідженнях знайшли
статистичні проблеми дослідження часових рядів. Часові ряди
економічних показників мають у загальному випадку дві
особливості – тенденція в зміні значень показників і періодичні
коливання рівня економічних показників у часі.
Виникає специфічна задача виключення цих тенденцій з
часових рядів. Для цього розроблено кілька методів. Після
виключення тренда в залежності від характеру динаміки
застосовуються методи аналізу динамічних процесів чи
модифікацій відомих аналітичних прийомів.
Для моделювання періодичних коливань застосовуються
методи спектрального і гармонійного аналізу. Такі дослідження
дозволяють більш точно й обґрунтовано розробляти планові
завдання.
Класифікація і ранжування господарських об'єктів є
важливою для виявлення класів однотипних підприємств з метою
розробки загальних нормативів планування, оцінки, стимулювання
і ранжування господарських об'єктів за результатами господарської
діяльності давно впровадилися в економічний аналіз.
Нові можливості підвищення якості розв’язування цих задач
з'являються в результаті застосування методів групування
багатомірних спостережень, дисперсійного аналізу, кластерного
аналізу.
З розвитком застосування методів факторного аналізу
пов’язана також можливість ефективного розв’язку наступних
трьох узагальнених статистичних задач економічного аналізу :
вивчення внутрішньої структури зв'язків у системі показників,
вивчення розмірності опису економічного явища, виявлення більш
інформативних показників.

163

Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України

УДК 657.1
Херло Тамара
Науковий керівник: Садовська Ірина
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ: ФРАНЦУЗЬКА МОДЕЛЬ
Для французьких бухгалтерів всіх напрямків характерна
тенденція уніфікації обліку, вироблення загальних принципів. До
другої половини XXст. вони сформували шість таких принципів.
Перший з таких принципів - це механізація обліку внаслідок
злагодженої організації. В іншому випадку використання машин
тільки збільшить хаос. Використання машин приносить більше
доходу ніж їх вартість.
Другим є економія часу. Вона є можлива коли виконується
декілька дій одночасно, наприклад ведення Журналу та рахунків.
Також зекономити час може передчасна підготовка до роботи.
Третій - економія праці. Не дивлячись на те що працівники
можуть бути незначно завантажені роботою їх скорочення можливе
на великих підприємствах.
Четвертий - скорочення термінів подання інформації
зацікавленим особам. Бухгалтерія повинна старатися подати
більше інформації в більш короткий термін.
П’ятим із принципів є безпека. Вона включає самоконтроль
та ревізію. Самоконтроль
полягає в тому, що потрібно
використовувати одночасне
виконання основної роботи з
контрольним записом, у результаті чого контроль зведеться до
порівняння результатів провіреного запису. Ревізія є обов’язковою
умовою зовнішнього контролю. В сучасному світі ми спостерігаємо
заміну ревізії аудитом, який є більше незалежним. Таким аудит має
бути теоретично. Проте,факти банкрутства окремих світових
компаній і банків свідчать про сумнівність повної незалежності
аудиторських послуг.
Шостим принципом є чіткість і зрозумілість облікової
інформації. Це є основна умова ефективної організації обліку.
За словами видатних вчених, бухгалтерський облік все
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більше стверджується як наука суспільна. Соціальна значущість
обліку також є безумовною, що вимагає безперервного
удосконалення його методології.
УДК 338/1:316.42
Чернышева Вероника
Научный руководитель: Зазерская В. В.
Брестский государственный технический университет
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Активизация инвестиционной деятельности белорусских
предприятий становится особо значимой в условиях модернизации
отечественной экономики. Проблема привлечения инвестиций в
Беларуси всегда была ключевым вопросом и для власти, и для
бизнеса. В момент экономических потрясений и в посткризисный
период эта проблема становится еще более актуальной.
Рассмотрим особенности инвестиционной деятельности в
Республике Беларусь за период с 2011 – 2015 года (табл. 1).
Таблица 1
Динамика инвестиций в основной капитал в Республике
Беларусь за период 2011 – 2015 гг.
Показатели
Инвестиции в основной капитал (в
фактически действовавших ценах;
трлн. руб.)
в том числе:

2011
98,7

строительно-монтажные работы
44,4
машины, оборудования, транспортные
44,7
средства
прочие работы и затраты
9,6
Индексы инвестиций в основной
капитал (в сопоставимых ценах; в % к 117,9
предыдущему году)

2012

2013

2015

154,4 209,6 225,3 210,3
76,2

109,2 123,7 113,6

63,6

77,2

76,4

73,0

14,6

23,2

25,2

23,7

88,3

109,3

94,1

82,5

Примечание - собственная разработка на основании [1]
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Так, с 2011 - 2014 гг. в стране наблюдается рост объемов
инвестиций в основной капитал, однако на фоне общей
макроэкономической стагнации в 2015 году прослеживается
снижение инвестиционной активности. В частности, в 2015 году в
Республике Беларусь всего использовано 210,3 трлн. руб.
инвестиций в основной капитал, что составляет 82,5% к уровню
2014 года. Технологическая структура инвестиций в основной
капитал отражает направление большей части инвестиционных
ресурсов на строительно-монтажные работы. В 2015 году их
удельный вес в общем объеме инвестиций составил 54,0%. Доля
инвестиций в активную часть основных средств (машины,
оборудование, транспортные средства) составила 34,7% от общего
объема инвестиций.
В Республике Беларусь в период с 2011 - 2015 гг.
наблюдается тенденция по уменьшению объемов иностранных
инвестиций в реальный сектор. Так, в 2015 году по сравнению с
2011 годом объем иностранных инвестиций уменьшился на 7534,4
млн. долл. США или на 39,9 %. В 2015 году иностранные
инвесторы вложили в реальный сектор экономики Республики
Беларусь (без банков) 11 344,2 млн. долл. США, что на 24,8 %
меньше чем в предыдущем году. Из них прямые инвестиции
составили 7241,4 млн. долл. США (63,8% от общего объема),
портфельные – 5,1 млн. долл. США, прочие – 4097,7 млн. долл.
США. Наиболее привлекательными секторами для иностранных
инвесторов в 2015 году стали промышленность, финансовая сфера
и недвижимость.
Для
улучшения
инвестиционной
привлекательности
необходимо принимать следующие меры по:
– дальнейшему совершенствованию законодательной базы и
системы налогообложения;
– стимулированию притока капитала транснациональных
корпораций;
– более полному использованию возможностей свободных
экономических зон;
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– содействию привлечения иностранных инвестиций в
реализацию проектов с применением передовых зарубежных
технологий и менеджмента;
– расширению инвестиционного потенциала банковского
сектора за счет вовлечения внешнего капитала и средств домашних
хозяйств;
– кадровому обеспечению реализации инвестиционной
стратегии.
1.
Статистический ежегодник Республики Беларусь 2016 / Национальный
статистический комитет Республики Беларусь; ред. И. В. Медведева [и др.]. Минск: [б. и.], 2016. - 518 с.

УДК 657
Чудовець Віталій
Луцький національний технічний університет
ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ
Одним із засобів достовірного відображення у фінансовій
звітності витрат підприємства є формування забезпечень наступних
витрат і платежів. Таке формування дозволяє виконати принцип
«обачності», що передбачений як національними, так і
міжнародними стандартами обліку та передбачає застосування в
бухгалтерському обліку таких методів оцінки, які повинні
запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат. Однак на
практиці бухгалтерами приділяється неналежна увага до
нарахування та обліку забезпечень.
Першочерговою практичною проблемою обліку забезпечень
виплат працівникам є відсутність відповідних первинних
документів для їх розрахунку. Документальне оформлення таких
операцій довільним чином (наприклад, в довідках або розрахунках
бухгалтерії) призводить до негативних наслідків:
- порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» та Положення про
документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку в
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частині вимог щодо оформлення первинних документів та їх
реквізитів;
- неповноти поданої в таких документах інформації щодо
порядку розрахунку забезпечень;
- виключення витрат на формування забезпечень зі складу
витрат при розрахунку податку на прибуток при проведенні
перевірок податковими органами;
- неможливості
перевірки
правильності
формування
забезпечень та відповідності обліковій політиці підприємства при
проведенні інших видів контролю та інше.
Іншою проблемою є відсутність у затверджених
національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку
чіткої методики розрахунку забезпечень виплат працівникам.
Методика, наведена в Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій передбачає, що
«сума забезпечення визначається щомісячно як добуток фактично
нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого
як відношення річної планової суми на оплату відпусток до
загального планового фонду оплати праці». Така методика є
складною та суб’єктивною, оскільки базується на розрахунку
планових показників величини відпусток та планового фонду
оплати праці, які фактично є припущеннями та на багатьох
підприємствах не плануються.
Як альтернативу, на нашу думку, можна використовувати для
розрахунку планових сум відпусток та фонду оплати праці
відповідні показники минулого року, скориговані на зміну
середньоспискової чисельності працівників підприємства та
офіційний прогнозований рівень інфляції, на наступний рік.
Для достовірного відображення в обліку та фінансовій
звітності використання забезпечень потребує уточнення також
побудова їх аналітичного обліку. Наприклад, оскільки нарахування
забезпечень на рахунку 471 «Забезпечення виплат відпусток»
проводиться одночасно зі збільшенням конкретного виду витрат
періоду залежно від категорії працівників, то необхідно побудувати
аналітичний облік на рахунку 471 у відповідності до таких видів
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витрат: 4711 «Забезпечення виплат відпусток працівникам
виробництва»,
4712
«Забезпечення
виплат
відпусток
адміністративному персоналу», 4713 «Забезпечення виплат
відпусток працівникам відділу збуту» і т.д. Це дозволить не
завищувати одні види витрат та не занижувати інші через
використання «знеособлених» видів забезпечень.
Удосконалення методики розрахунку та обліку забезпечень
дозволить підвищити якість та достовірність облікової інформації,
підвищить ефективність прийняття управлінських рішень, а тому
потребує подальших наукових досліджень.
УДК 371.3
Шворак Діана
Науковий керівник: Садовська Ірина
Луцький національний технічний університет
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ
ОБЛІКУ
Зі змінами в бухгалтерському обліку України з’явилися
необхідності обліку нових його характеристик; у це число входить
– психологічний аспект роботи бухгалтерів, менеджерів,
аудиторів.Психологічний аспект передбачає спеціальний комплекс
заходів для забезпечення сприятливого морально-психологічного
клімату в колективах, групах, тощо. На даний час в сучасному
суспільстві представникам бухгалтерської професії - людський
фактор відіграє важливу роль.
Під час розквіту англо-американської головними її
представниками були: Шпруга, Литтлтона, Патона, Мейя, та
інших.Головною метою дуло зробити облік знаряддям управління.
Великий внесок в розвиток бухгалтерського обліку загалом вніс
Соколов. Гаррісон вперше зауважив на тому, що вимірником може
бути тільки натуральний вимірник, та управлінння повинно бути
засноване на ньому.
Поглиблення психологічного підходу призвело до більш
детального розгляду людської психіки та їх поведінки на
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виробництві.Використання психології в науці набуло великого
значення; австрійська школа – в політичній економіці, психологічна
школа – в юриспруденції, психологізм – в соціології. Остання
вважала показники звітності, нормативи, бухгалтерськиі терміни –
стимулами, для викликання певних реакцій. З цієх точки зору
означало, що зрозуміти бухгалтерію - це розуміти і контролювати
бухгалтера.
Підприємство чи організація самі не мають мети, її мають
люди які володіють, працюють та зацікавлені в підприємстві. Проте
всі люди різні та всі мають різні цілі: отримати винагороду,
показати себе, забезпечити сім’ю,страх безробіття. Про те цілі
працівників не завжди співпадають з можливостями підприємства.
Вміти керувати людьми це означає вміти заохочувати, вміти
карати, використовувати позитивні та негативні стимули.
Встановлення організації бухгалтерського обліку повинно
починатись з баченні бухгалтером підприємства та своєї роботи в
ньому.Облік - інформаційна система, тому існує два основних
завдання обліку:
-забезпечити даними різні рівні управління, що дозволить
поліпшити планування та контроль;
-бути засобом комунікації на підприємстві.
Правильно організована система обліку має припускати
чітке і явне вияснення інтересів людей які зайняті в діяльності.
Кожен показник повинен мати стимулюючу роль. Показники
повинні або показувати надію, або спростовувати інформацію.
Психологічне трактування допомогло в забезпеченні
стандартизації бухгалтерської роботи. Подальший розвиток
спонукав до утворення управлінського обліку. Бухгалтерський та
управлінський облік мають свої інформаційні бази.Проте
управлінський допускає усні повідомлення, використовує
методи обчислення ,а бухгалтерськи й допускає тільки документи,
використовує метод реєстрації.
Три випадки аналізу способів обліку прибутку від продажу
товарів в кредит(Фрідмен):1)весь прибуток фіксується в момент
отримання
першого
платежу,
2)
прибуток
рівномірно
оприбутковується по кожному черговому платежу, 3) прибуток
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визначається тільки з моменту надходження останнього платежу.
Фрідмен з’ясував, що кожен з способів має не однаковий вплив на
утворення резервів та прибутків. Надалі було з’ясовано, що
безпосередньо вибір залежить від інтересів адміністрації. Коли
адміністрація преміюється виходячи з обсягу товарообігу, при
включенні повної вартості випущених товарів, вона буде
намагатись продати в кредит як найбільше товарів. Результат:
товарообіг зросте, прибуток – теж, проте не буде коштів для
заробітньої плати. У випадку коли преміювання пов’язане з
прибутком, то чим більший обсяг проданих товарів у кредит, тим
більше прибуток і премія, однак страждають інтереси власника.
Коли преміювання здійснюється з обсягу товарообігу, рівного
чистому виторгу, це буде стримувати продаж у кредит. Це типова
ситуація конфлікту інтересів. Він може бути примирений другим
компромісним варіантом.
Вміння розуміти інтереси орієнтує бухгалтера на погляди
вперед, що є характерним для традиційних підходів. Антоні писав:
“Сенс облікової системи полягає в тому, що вона фактом свого
існування змушує зайнятих осіб у господарських процесах,
працювати з оглядкою на необхідність звітування»
УДК 519.86
Шевчук Тетяна
Науковий керівник: НужнаОксана
Луцький національний технічний університет
МІЖРИНКОВИЙ АНАЛІЗ І МОДЕЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ
Раніше традиційний аналіз одного конкретного ринку
вважався достатнім і врахування зовнішніх факторів було не
обов’язковим.
За допомогою міжринкового аналізу груп акцій можна
визначати найбільш вигідні для інвестицій сегменти ринку акцій.
Тому міжринковий аналіз необхідний з метою:моделювання і
прогнозування інфляції; розробки торговельних стратегій для
внутрішнього і зовнішнього ринків товарів, валют, акцій і
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облігацій; диверсифікації інвестиційного портфелю з метою
зниження ризику вкладання капіталів регулювання грошовокредитної системи.
Завданням моделювання є побудова математичних моделей
для кількісного опису характеру зв’язку між цільовими
показниками модельованих процесів та вхідними показниками.
Прогнозування – це кількісне передбачення майбутнього
розвитку досліджуваного процесу.
Для прогнозування можуть використовуватись різні методи.
Мета цих методів – з’ясування неявних причинно-наслідкових
зв’язків і закономірностей, прихованих у ретроспективних даних, і
подання їх у явній формі математичних моделей.
До основних передумов міжринкових досліджень можна
віднести таке:
1) усі ринки взаємозв’язані, один ринок не може розвиватись
в ізоляції;
2) міжринкові
дослідження
є
джерелом
важливих
допоміжних даних;
3) міжринкові дослідження ґрунтуються на зовнішній, а не на
внутрішній інформації.
Вимірювання відносної сили товарного і фінансового ринків
через аналіз коефіцієнтів відносної сили є джерелом корисних
даних про напрям інфляції і показує для суб’єктів ринку, які активи
– фінансові чи не фінансові – є в даний момент більш привабливим
об’єктом інвестування.
УДК 657
Шепелюк Яна
Науковий керівник: Ткачук Ірина
Луцький національний технічний університет
ОБЛІК ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
В
сучасних
умовах
господарювання
суб’єкти
підприємницької діяльності використовують ресурси, сформовані
не лише за рахунок власних, а й позикових коштів. Це призводить
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до утворення зобов’язань, наявність яких за стабільних умов
діяльності підприємства не погіршує фінансового стану суб’єкта, а
їх розмір та динаміка свідчить про рівень взаємозв’язків з іншими
суб’єктами господарювання.
Вітчизняна нормативно-правова база напрацювала цілий ряд
нормативних документів з питань регулювання та методичного
забезпечення обліку поточних зобов’язань підприємств, однак, в
той же час, існує і цілий ряд проблемних моментів, які
ускладнюють практичну організацію і здійснення обліку поточних
зобов’язань підприємства. Саме тому ці проблеми потребують
пошуку шляхів їх вирішення для вдосконалення облікового
процесу.
Документальним
підтвердженням
відносин
між
постачальниками, підрядниками та підприємством є договір.
Укладення договору сприяє виникненню юридичного зобов’язання,
яке ніяк не відображається на рахунках бухгалтерського обліку та в
балансі. Це зобов’язання з’явиться в обліку лише після того, як
суб’єкти господарювання перейдуть до виконання взятих на себе
обов’язків і відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 11 "Зобов’язання" його оцінка буде достовірно визначена та
існуватиме ймовірність зменшення економічних вигод у
майбутньому внаслідок його погашення. Така неузгодженість
правового та облікового законодавства призводить до викривлення
звітної інформації про фінансовий стан підприємства. Цю проблему
можна вирішити шляхом відображення юридичних зобов’язань на
позабалансовому рахунку 042 "Непередбачені зобов’язання" та у
примітках до фінансової звітності. Після ж набуття юридичними
зобов’язаннями усіх критеріїв відповідності бухгалтерського
обліку, їх потрібно виключити з позабалансового рахунку і
відображати на балансових рахунках та у. Такий порядок
відображення поточних зобов’язань підприємства забезпечить
користувачів фінансової звітності достовірною та обґрунтованою
інформацією про борги підприємства та його платоспроможність.
Для раціонального та своєчасного контролю та управління
поточною кредиторською заборгованістю за товари, роботи та
послуги доцільно вести її аналітичний облік за додатковими
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певними групами. При цьому, з нашої точки зору, доцільно брати
до уваги такі ознаки, як термін погашення та виконання умов
погашення. За терміном погашення заборгованість доцільно
розділити на три групи: до трьох місяців; від трьох до шести
місяців; від шести до дванадцяти місяців. А от щодо такої
класифікаційної ознаки, як виконання умов погашення, то за нею
заборгованість варто поділяти на наступні три групи: заборгованість, термін оплати якої не настав; - відстрочена
заборгованість; - прострочена заборгованість.
УДК 657
Шостак Вікторія
Науковий керівник: Зеленко Сергій
Луцький національний технічний університет
ПЕРЕШКОДИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Сучасний стан розвитку світової економіки робить не
можливим існування будь-якої країни осторонь інтеграційних
процесів, які відбуваються у світі. Ні одна з країн не може
забезпечити ефективність національного виробництва, якщо воно
не інтегровано у світове господарство. Тому, Україна активно
намагається інтегруватися до існуючих світових співтовариств.
Інтеграція України у світове господарство передбачає розвиток
стійких економічних зав’язків, міжнародний поділ праці, а також
кооперацію та співпрацю між країнами
через укладання
міждержавних угод. Головним завданням таких процесів є
збільшення обсягів та розширення асортименту товарів і послуг, які
експортуються,
у
результаті
забезпечення
ефективності
господарської діяльності.
Питанням дослідження інтеграційних процесів України та
входженням України до системи світового господарства
присвятили свої роботи безліч українських учених, зокрема:
Коломієць Г. М., Башнянин Г. І., Родічева Л.П. . Слободянюк Б.К.,
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Дяченко О.О., Пристайко Л.К., Дедеркало К.В., ЧеркашинаНагорна та багато інших.
Метою даної роботи є: характеристика процесу інтеграції
України у світове господарство; оцінка особливостей входження
України до світового господарства; виявлення проблем, які
заважають та сповільнюють інтеграцію України у світове
господарство.
Світове
господарство
є
розгалуженою, складною
загальноекономічною системою, єдність якої забезпечується
міжнародним поділом праці, взаємозалежністю міжнародних
ринків, валютно-фінансовими та кредитними відносинами [1].
Зі здобуттям незалежності Україною було взято курс на
міждержавну та міжрегіональну співпрацю. Але, щоб сповна
користуватися перевагами міжнародних економічних відносин
Україні необхідно перебудувати свою економічну систему
відповідно до норм визнаних світовими співтовариствами, що
дозволить реально інтегруватися у світове господарство, тобто
бути частиною цього господарства [2].
Україна перебуває лише на початковому етапі інтеграції
національної економіки до світових структур. Україна не бере
участі в міжнародних потоках капіталовкладень та в структурі
міжнародних валютних відносин, оскільки не відіграє важливої
ролі в економічній діяльності інших країн, а отже, немає доступу
до міжнародних ринків.
Тому стратегічні цілі національного розвитку повинні
враховувати сучасний стан інтеграційних процесів України [3].
Існує ряд об’єктивних проблем на недоліків, які затримують
процеси інтеграції України в світове господарство, їх можна
умовно поділити на дві групи: зовнішні та внутрішні.
До зовнішніх перешкод можна віднести:
- посилення міждержавної конкуренції на товарних ринках;
- підвищення вимог споживачів до якості товарів, робіт та
послуг;
- невідповідність міжнародним законам захисту прав
інтелектуальної власності;
- невідповідність норм, нормативів та стандартів
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виробництва міжнародним нормам;
- висока конкуренція між країнами постсоціалістичного
табору на міжнародних кредитно-інвестиційних ринках.
Внутрішні фактори впливу, що ускладнюють процес
інтеграції України у світове господарство:
- відсутність чітких напрямів та механізмів структурної
перебудови економіки країни, які відповідали б особливостям
розвитку світового господарства;
- відсутність стратегії економічної безпеки;
- недостатня поінформованість суспільства щодо
співробітництва з міжнародними фінансовими інститутами;
- існування геополітичних протиріч, усунення яких можливе
лише на основі довгострокового договірного процесу.
Для прискорення процесу входження України у світові
господарські структури головними орієнтирами українських
виробників повинні бути: технологічний фактор, світові норми та
нормативи, врахування ємності ринку.
Актуальним завданням, яке виникає перед Україною, є
підвищення конкурентоспроможності національної економіки, що
дозволить зайняти передове місце на міжнародному ринку.
Важливим чинником інтеграції України до світового господарства є
збільшення обсягів експорту, що в сучасних умовах залежить від
бажання вітчизняних підприємств виробляти і реалізовувати
товари, які б відповідали світовим вимогам якості, цін та рівня
сервісу, а також від державної підтримки та створення політики
сприяння експорту вітчизняних товарів.
Характерними ознаками ефективного виробництва для
міжнародного ринку є його неповторність та пріоритетність.
Перспективною стає міжнародна спеціалізація, яка дозволить
зайняти певну нішу в міжнародному господарстві. Пошук власного
місця у світогосподарській структурі вимагає знань специфіки
сучасного світового ринку, який теж постійно змінюється. На
сьогодні в міжнародному середовищі знижується роль наявних
природних
ресурсів,
переваг
географічного
положення,
виробничого досвіду у визначенні профілю економіки будь-якої
держави, її позиції на світовому ринку [4].
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Найбільш дієвою і
ефективною стратегією інтеграції
України
у світове господарство є поєднання структурної
перебудови економіки з її орієнтацією на активне зростання
експорту і диференціацію його капіталу.
Для забезпечення подальшої інтеграції України у
міждержавний економічний простір необхідно запроваджувати
внутрішні реформи, які сприятимуть покращенню іміджу на
міжнародній арені.
Система заходів держави спрямованих на підвищення
конкурентоспроможності національних підприємств та організацій
на світовому ринку дозволить Україні посісти належне місце у
глобальній економіці. З огляду на це зовнішня та регіональна
політика держави, а також стратегія зовнішньоекономічної
діяльності українських суб’єктів господарювання мають бути
спрямовані на посилення позицій України в системі міжнародного
поділу праці; підвищення конкурентоспроможності продукції
вітчизняних підприємств та розширення ринків збуту; підвищення
технологічного рівня виробництва; покращення структури
експорту; досягнення стійкого економічного зростання, а відтак
підвищення добробуту населення.
1. Коломієць Г. М. Невизначеність розвитку господарчих систем і їх
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Науковий керівник: Чудовець Віталій
Луцький національний технічний університет
ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ РЕАЛІЗАЦІЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Сільське господарство відіграє значну роль в народному
господарстві України, так як воно виробляє сировину для інших
галузей промисловості і забезпечує продовольством населення.
Кожне підприємство має можливість вибору способів
організації виробництва та збуту власної продукції. Економічний
аналіз однозначно має важливе значення і повинен передувати
прийняттю будь-яких управлінських рішень на будь-якому
підприємстві.
Виробництво та реалізація продукції має вплив на фінансові
результати
кожного
підприємства,
зокрема
і
сільськогосподарського. Крім того, основним джерелом доходів
сільськогосподарського підприємства є реалізація продукції
рослинництва і тваринництва. Тому аналіз роботи підприємства
варто починати саме з економічного аналізу реалізованої продукції.
Мета аналізу виробництва та реалізації продукції полягає у
виявленні найбільш ефективних шляхів збільшення обсягу випуску
продукції та поліпшення її якості, виявлення шляхів збільшення
обсягів реалізації продукції, що користуються попитом в
порівнянні з конкурентами, розширення частки ринку, при
максимальному
використанні
виробничих
потужностей,
земельних ресурсів, поголів'я худоби, матеріальних, виробничих і
трудових ресурсів, вишукування внутрішніх резервів зростання
обсягу виробництва і як результат збільшення прибутку
підприємства.
Аналіз обсягу реалізації продукції дозволяє оцінити динаміку
обсягу і структури продажів, перевірити ступінь виконання плану
обсягу реалізації, виявити ступінь впливу основних факторів на
показники обсягів діяльності та розробити найважливіші заходи
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щодо використання резервів для підвищення темпів приросту
виробництва і реалізації продукції, поліпшення її асортименту і
якості.
УДК 657.1
Якимчук Дмитро
Науковий керівник: Чудовець Віталій
Луцький національний технічний університет
УТОЧНЕННЯ КАТЕГОРІЇ «СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ»
ЗГІДНО ВІТЧИЗНЯНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ
При складанні фінансової звітності, основним джерелом
інформації є бухгалтерський облік. Він повинен забезпечити
користувачів достовірною та надійною інформацією про реальну
вартість активів підприємства, тобто, ринкову вартість. Це
можливо, якщо оцінювати активи за справедливою вартістю. Проте,
сьогодні не можна чітко визначити значення цієї категорії, оскільки
у різних нормативних актах під схожими дефініціями подаються
різні поняття.
Згідно з П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств», справедлива
вартість – це сума, за якою можна продати актив або оплатити
зобов’язання за звичайних умов на певну дату. Проте, національні
стандарти, крім визначення поняття справедливої вартості, не
містять механізму її розрахунку, що робить неможливим її
практичне використання.
Національним стандартом № 1 «Загальні засади оцінки майна
і майнових прав» передбачено ще один вид оцінки – за ринковою
вартістю. Згідно пункту 3 цього стандарту, ринкова вартість вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку
подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між
покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу
за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і
без примусу .
Цим же стандартом визначено перелік методів, які може
використовувати оцінювач при оцінці майна. Пункт 38 передбачає,
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що для проведення оцінки майна застосовуються такі основні
методичні підходи:
- витратний (майновий - для оцінки об'єктів у формі
цілісного майнового комплексу та у формі фінансових інтересів);
- дохідний;
- порівняльний.
Голов С.Ф. вважає, що справедлива вартість і ринкова не є
синонімами, оскільки, на його думку, справедлива вартість
характеризує умови операції, а ринкова уточнює її час. Ми
погоджуємося з цією думкою. Також науковець вважає, що
справедлива вартість є базовою оцінкою і вона може бути
«історичною або поточною». На нашу думку, такий поділ є
невірним, оскільки історична вартість це собівартість, а
справедлива вартість з нею не може ототожнюватись .
Податковий кодекс України вводить ще одне поняття,
визначення якого є схожим до згаданих вище, - ринкова ціна.
Згідно статті 14, ринкова ціна - ціна, за якою товари (роботи,
послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець
бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх
отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно
незалежними юридично та фактично, володіють достатньою
інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які
склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних)
товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних)
умовах.
Отже, бачимо, що у вітчизняних нормативних актах немає
чіткого визначення такої категорії, як «справедлива вартість». За
подібними визначеннями подаються різні поняття. Така неточність
створює незручності при взаємозв’язку таких сфер, як
бухгалтерський облік, оціночна діяльність та фіскальні служби. Ми
вважаємо, що з метою вдосконалення та гармонізації обліку
необхідно вирівняти ці поняття та законодавчо затвердити єдине
визначення категорії «справедлива вартість».
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РОЛЬ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ У
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Питання активізації впливу банківської системи на процеси
розвитку вітчизняної економіки та суспільства в цілому є
надзвичайно важливим та актуальним, оскільки від ефективності
виконання зазначених завдань залежить не лише стабільність
функціонування банківської системи, результативність діяльності
конкретного банку, а й всієї країни.
Фінансові потоки, що обслуговуються банківською системою
в процесі відтворення впливають на виробництво валової доданої
вартості, що в свою чергу дозволяє оцінити вплив банківських
послуг на економіку і соціальний добробут населення.
Кількісний вплив на суспільне виробництво визначаються
обсягом
фінансових
ресурсів,
що мобілізуються
та
розподіляються за допомогою банківських послуг. Обсяг
банківських ресурсів та ефективність їх використання впливає
на
соціально-економічний
розвиток країни.
При
цьому
важливим є не сам обсяг наданих банківських послуг, а процес
їх формування, форми та умови використання. Позитивна дія
на економіку напряму пов’язана з ефективним розвитком
інституціонального середовища, що передбачає взаємодію
професійних
учасників
ринку,
державних
установ
та
суспільства для досягнення алокативної ефективності (allocative
efficiency), за принципом Парето-оптимальності, підвищення
економічної безпеки та зниження трансакційних витрат
функціонування суб'єктів господарювання при узгодженості їх
інтересів [1].
Банківські
послуги
характеризуються
значними
інвестиційними можливостями впливу на економіку, зокрема, за
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рахунок наявності мультиплікативного ефекту збільшення обсягу
національного продукту. Вплив банківської системи на
економічний розвиток країни можна характеризувати за
допомогою показників банківської системи виражені через ВВП.
Загалом дані табл. 1 свідчать про негативні тенденції як у
банківській системі так і в економіці в цілому – відслідковується
зниження рівня показників діяльності банківської системи до
ВВП з 2012 до 2016 року включно. Слід зауважити, що обсяг ВВП
(у фактичних цінах) за 5 років збільшився в 1,7 рази, а обсяг
виданих кредитів зменшився на 30,5%. Співвідношення активів,
капіталу, кредитів, виданих національними банками до ВВП є
на порядок нижче за відповідні показники країн з розвиненою
економікою. Зокрема, частка активів банків у ВВП в США та
європейських країнах становить близько 200–250% і вище, а в
Україні – в межах 80–90% [2]. Показник рівня капіталізації
банківської системи, як співвідношення величини власного
капіталу кредитних організацій і ВВП в розвинених країнах
становить більше 15% [2], а в Україні цей показник, як видно з
табл..1, зменшився до рівня 4,9% 2016 року, хоча 2012 року він
становив 12%, а 2013 року піднявся до 13,1%, після чого
розпочався його спад. Структурні зміни в активах і капіталі банків
вплинули на обсяги кредитних операцій. Частка кредитів у ВВП
України за аналізований період зменшилось з 57,9% 2012 року до
23,8% 2016 року після деякого підйому до рівня близько 63%
впродовж 2013-2014 рр.
Банківська діяльність покликана реалізувати не лише
економічний результат, але й так званий соціальний ефект.
Наразі велике соціальне навантаження лягає на плечі
банківських установ, які активно беруть участь у програмах
споживчого та іпотечного кредитування, хоча як свідчить
практика саме ці види активних банківських послуг несуть в собі
особливо високі ризики. У зв’язку із цим на фоні загальної
тенденції зменшення обсягів банківського кредитування питома
вага кредитів фізичним особам скоротилась з 19,2% 2012 року до
15,4% 2016 року; відповідно на 3,8 в.п. зросла частка кредитів
юридичним особам.
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Показники діяльності інститутів вітчизняної банківської
системи
дозволяють стверджувати про їх концентрацію в
основному
на
реалізації
трансакційної
функції
щодо
обслуговування фінансового обороту господарського комплексу,
що дозволяє їм виступати в ролі фінансового оператора
економічних
суб'єктів
господарювання
при проведенні
розрахунків та платежів. Слід зазначити, що одна з найважливіших
функцій – банк як кредитор (інвестор) економіки, - наразі не
одержала належного розвитку. Обсяги кредитування реального
сектору є недостатніми для значного впливу на відтворення ВВП.
Також не виконуються функції мультиплікаторів росту, оскільки
обсяг кредитно-інвестиційних ресурсів, що направляється в
економіку є незначним та не забезпечує економічне зростання.
Таблиця 1
Банківські установи в економіці України
Показники
Обсяг ВВП, млн.
грн.
Темп зростання, %
Активи банківської
системи, млн. грн.
Темп зростання, %
Відношення активів
до ВВП, %
Темп зростання, %
Обсяг банківського
капіталу, млн. грн.
Темп зростання, %
Відношення
капіталу до ВВП, %

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

1408889

1465198

1586915

1979458

2383182

х

104,0

108,3

124,7

120,4

1127192

1278095

1316852

1254385

1258644

х

113,4

103,0

95,3

100,3

80,0

87,2

83,0

63,4

52,8

х

109,0

95,1

76,4

83,3

169320

192599

148023

103713

116434

х

113,7

76,9

70,1

112,3

12,0

13,1

9,3

5,2

4,9

Темп зростання, %
Обсяг кредитів,
млн. грн.

х

109,4

71,0

56,2

93,2

694381

799228

873611

713974

566512

Темп зростання, %

х

111,8

110,4

95,9

58,7
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Відношення
кредитів до ВВП, %
Темп зростання, %
З них кредити
юридичним особам
Темп зростання, %
кредити фізичним
особам
Темп зростання, %
Загальна сума
капітальних
інвестицій в
економіку країни,
млн. грн.
Темп зростання, %
Відношення суми
інвестицій до ВВП,
%
Темп зростання, %
Інвестиції, надані
економіці банками,
млн. грн.
Темп зростання, %
Відношення суми
інвестицій банків до
ВВП, %

57,9

62,2

63,4

48,8

23,8

х

107,5

101,9

76,9

48,8

560765

654146

727819

616421

479393

х

116,7

111,3

84,7

77,8

133616

145082

145792

97553

87118

х

108,6

100,5

66,9

89,3

263728

247892

204062

251154

326164

х

94,0

82,3

123,1

129,9

18,7

16,9

12,9

12,7

13,7

х

90,4

76,0

98,7

107,9

39725

34735

21739

20740

23249

х

87,4

62,6

95,4

112,1

2,80

2,40

1,40

1,00

0,98

Джерело: розраховано та складено автором за даними НБУ

За оцінками зарубіжних аналітиків, збільшення на 1 %
частки капіталовкладень у ВВП призводить до підвищення темпів
економічного зростання на 0,1 % [3]. Банківська система України з
позиції інвестиційних послуг впродовж досліджуваного періоду
послабила свою і без того незначну участь у формуванні ВВП,
оскільки відношення суми інвестицій, наданих вітчизняній
економіці банками, до ВВП скоротилось з 2,8% 2012 р. до 0,98%
2016 р. Отже досягнення позитивної динаміки росту ВВП,
покращення соціально-економічного становища країни потребує
ефективно
діючої
та
конкурентоспроможної
банківської
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системи, що здатна максимально забезпечити потреби суб’єктів
в банківських інвестиційних послугах.
Банківська система являє собою систему концентрації
капіталу з подальшим інвестуванням пріоритетних проектів,
вирішення проблем розвитку економіки країни. Проте, сьогодні
банківський сектор не виконує свою функцію повною мірою,
про
що свідчить проведене дослідження. Не зважаючи на
позитивну динаміку загальної суми капітальних інвестицій в
економіку країни, які від 2015 року після тривалого періоду спаду
почали знову зростати, розвиток банківського інвестиційного
сектору не має позитивної динаміки, що обмежує участь
банківських установ в соціально-економічному розвитку країни.
В умовах ринкових перетворень в Україні необхідно, щоб
між фінансовим і реальним секторами економіки утримувалась
раціональна пропорція: розвиток фінансового сектора повинен
відповідати і підкріплюватись розвитком реального сектора
економіки. Пропорційний розвиток всіх економічних підсистем
забезпечить найкращі можливості для
структурної перебудови економіки, активного розвитку
інституту підприємництва
та
удосконалення
банківської
діяльності,
яка
власне
і
має сприяти нормальному
функціонуванню даного інституту.
Таким чином, розкриття змісту діяльності банків у ролі
основних фінансових посередників в економіці нашої країни
обумовлене потребою всебічного обґрунтування тих функцій, що
повинні виконувати банківські установи як інституції зростання
ВВП. У ринкових умовах господарювання загальноекономічна
роль банків як основних суб’єктів кредитних відносин
суспільства
визначається
їхніми можливостями
залучати
тимчасово вільні грошові кошти та спроможністю ефективно
використовувати
акумульовані
ресурси
для
задоволення
фінансових потреб реального сектора економіки з метою
забезпечення
безперервності індивідуального
кругообігу
капіталів підприємств. Саме від здатності банківської системи
забезпечувати потреби суб’єктів господарювання і домашніх
господарств необхідними фінансовими ресурсами значною
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мірою залежать можливості подолання негативних наслідків у
вітчизняній економіці, спричинених глибокою фінансовою кризою
і соціальними потрясіннями.
1.
Шараєвський Д. В. Моделі та методи оцінювання ефективності
діяльності комерційних банків : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Д. В.
Шараєвський; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". Київ, 2012. 20 c. - укp.
2.Річний звіт Національного банку України за 2013 рік / затверджено
рішенням Ради Національного банку України від 24.04.2014 № 13. URL:
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=8253030 (дата звернення 23.03.2017)
3.Friadman M. The Role of Monetary Policy. The American Economic Review.
1968. (1)58. P.1-17. URL: http://stevereads .com/papers_to_read/ friadman_
the_role_of_monetary_policy.pdf (дата звернення 23.03.2017).
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ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ТА ЇХ
ВПЛИВ НА ЗРОСТАННЯ ФІСКАЛЬНОГО ЕФЕКТУ
Характерною ознакою економіки України є зниження рівня
середньої заробітної плати при одночасному зростанні витрат
певних прошарків населення на придбання нерухомого майна,
елітних транспортних засобів та інших цінностей, що вартісно не
сумісні з їх задекларованими доходами. На сьогодні диференціація
заробітної плати в залежності від категорій громадян та їх
соціального статусу є надзвичайно суттєвою.
Тому встановлення, відповідно до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2017 рік»[1], розміру мінімальної
заробітної плати на рівні 3200 гривень дозволило дещо покращити
показники середньої заробітної плати та одночасно збільшити
надходження до місцевих бюджетів від сплати податку з доходів
фізичних осіб, а також надходження до Пенсійного фонду від
сплати єдиного соціального внеску.
186

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і
студентів (м. Луцьк, 1 квітня 2017 р.)

Суттєве зростання соціальних гарантій обмежило можливість
окремих громадян при оподаткуванні їх доходів застосовувати
соціальні пільги. Тому логічним є питання: хто із суб’єктів
оподаткування одержав найбільший ефект – держава, платник чи
податковий агент?
Для з’ясування даної проблеми звернемось до основних
законодавчих актів, що регламентують механізм оподаткування
доходів громадян. Відповідно до Податкового кодексу України
(пп.169.4.1), «податкова соціальна пільга застосовується до доходу,
нарахованого на користь платника податку протягом звітного
податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї
відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди)
якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру
місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи
на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та
округленого до найближчих 10 гривень»[2]. Враховуючи цю норму
Кодексу, обмеження доходу, щодо якого може застосовуватися
податкова соціальна пільга складає 2240 гривень. З іншої сторони,
керуючись статтею 31 Закону України «Про оплату праці»,
податковий агент (роботодавець) повинен нараховувати заробітну
плату працівнику за повністю виконану місячну норму праці не
менше розміру мінімальної заробітної плати [3].
Таким чином, фізичні особи, в яких доходи у вигляді
заробітної плати на рівні її мінімального розміру не мають права на
застосування податкової соціальної пільги. Відповідно право на
пільгу втратили такі категорії громадян:
 працездатні особи, що одержують мінімальну
заробітну плату (пп. 169.1.1 ПКУ);
 одинокі матері (батьки) або опікуни, які виховують 1
дитину віком до 18 років (пп.169.1.3 а);
 платник який утримує одну дитину – інваліда
(пп.169.1.3 б);
 особи віднесені до першої або другої категорії осіб,
які постраждали внаслідок ЧАЕС (пп.169.1.3 в);
 інваліди І або ІІ групи, в тому числі з дитинства
(пп.169.1.3 в);
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 особа, якій присуджено довічну стипендію як
громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність,
включаючи журналістів (пп.169.1.3 д);
 учасники бойових дій (пп.169.1.3 е);
 громадяни
визначені
підпунктом
169.1.4
Податкового кодексу України [2].
Ці громадяни зможуть скористатись соціальною пільгою
виключно в тому випадку, коли за неосновним місцем роботи їх
доходи не будуть перевищувати 2240 грн. Це право передбачено
підпунктами 169.2.1. – 169.2.2 Податкового кодексу України, де
визначено можливість платника на самостійний вибір місця
застосування податкової соціальної пільги. Іншими словами, якщо
дохід працівника, що визнаний інвалідом 2 групи, за основним
місцем роботи складає 5300 гривень, то податок з доходів фізичних
осіб обчислюється без застосування соціальної пільги і буде
складати за ставкою 18% – 954 гривень. Якщо ж працівник, що
визнаний інвалідом, одночасно буде поєднувати роботи у різних
податкових агентів із доходами у вигляді заробітної плати в сумі
3300 гривень за основним місцем роботи та 2000 гривень за
сумісництвом, то в такому випадку він має право скористатись
соціальною пільгою. Тоді розмір податку з доходів фізичних осіб
буде складати за основним місцем роботи 594 гривні.,а за
сумісництвом – 144 грн. і загалом з доходів такого платника
податок з доходів фізичних осіб буде утримано в сумі 738 гривень.
Отже, законодавство дозволяє мінімізувати податок з доходів
фізичних осіб, а можливості його перерахунку не передбачено в
нормативних документах.
Тому очевидним є висновок, що
зростання розміру
мінімальної заробітної плати призвело до порушення принципу
соціальної справедливості, що визначений Податковим кодексом
України, за яким податки мають сплачуватись відповідно до
платоспроможності платників податків. Тому виникає риторичне
запитання: чи можна назвати платоспроможними громадян, які
одержують заробітну плату на рівні мінімальної?
Для податкового агента зростання мінімальної заробітної
плати не лише призвело до збільшення витрат в частині оплати
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праці, але й сформувало пропорційне збільшення величини
нарахувань на заробітну плату у формі єдиного соціального внеску.
Адже роботодавець, в якого працює найманий працівник повинен
забезпечити щодо нього сплату єдиного соціального внеску в
розмірі не менше 704 гривень, навіть у випадку, коли його
заробітна плата менша за розмір мінімальної.
Отже, зростання соціальних гарантій призвело до
позитивного фіскального ефекту від справляння податків і зборів із
заробітної плати, а вигодо набувачем у цьому випадку є, звичайно,
держава, а не платники.
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Про Державний бюджет України на 2017 рік : закон України / Верховна
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