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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В современном мире инновации являются неотъемлемой частью
развития каждой страны. Они способны дать конкурентное
преимущество, которое в дальнейшем может обернуться как для
страны, так и для ее составляющих еще большими преимуществами в
других сферах деятельности. Поэтому становится очевидным
выделение инновационного развития как приоритетного направления
развития Республики Беларусь.
Основными проблемами инновационного развития в Беларуси
являются:
 отставание
развития
разработки
и
производства
инновационной продукции;
 малая доля инновационно-активных предприятий в общем
числе предприятий в РБ;
 слабое финансирование малого и среднего бизнеса,
занимающегося разработкой инновационных технологий и продукции;
 слабая оснащенность предприятий;
 дефицит денежных средств;
 сокращение вовлеченного квалифицированного персонала;
Анализ существующей в стране обстановки показывает, что
многие показатели инновационного развития в Республике Беларусь
значительно ниже допустимых пороговых значений.. Так, например,
доля инновационной отгруженной продукции в 2011 году составила
14,4 % всей отгруженной промышленной продукции. Планируется
увеличить этот показатель до 20 % к концу 2015 года. Доля
высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта в 2011
году составила 6,9 %. Для сравнения в 2011 в Филиппинах этот
показатель был равен 54,33 %, Китае – 50,79 %, США – 28,51 %.
Поставлена задача увеличить долю высокотехнологичной
продукции в общем объеме экспорта в республике до 14–15 % к концу
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2015 года. Значительное влияние на развитие рынка научнотехнической продукции оказывает доля инновационно-активных
предприятий в общем количестве предприятий промышленности.
Значение показателя Республики Беларусь должно быть значительно
увеличено: в 2011 году он составил 22,7 %, в 2015 году планируется
достичь не менее 40 % общего числа предприятий промышленности.
Инновационная и венчурная деятельность во многом
определяется развитием малых инновационных предприятий: их доля
в 2011 году составила 2,3 % , но должна существенно увеличиться и
достигнуть 20 % (прогноз на конец 2015 года) [1, c. 493].
Несоответствие ключевых
индикаторов инновационного
развития своим пороговым значениям обуславливает слабую
технологическую оснащенность предприятий и является одной из
главных причин слабой конкурентоспособности продукции
белорусских предприятий на мировом рынке. Результатом слабой
конкурентоспособности является уменьшение удельного веса экспорта
в общем объеме инновационной продукции организациями
промышленности. В 2011 году за пределы Республики Беларусь было
продано 62,3 % продукции, а в страны СНГ – 44,4 %. Для сравнения в
2005 году за пределы Республики Беларусь было экспортировано 83 %
инновационной продукции. Это свидетельствует о том, что качество
продукции белорусских предприятий все больше и больше отстает от
качества продукции развитых стран.
Среди факторов, препятствующих инновационному развитию,
следует отметить такой, как недостаток собственных денежных
средств. Доля собственных средств в общем объеме финансирования
затрат на технологические инновации снизилась на 18 процентных
пунктов по сравнению с 2005 годом и в 2011 составила 60,5 %. А
удельный вес кредитов и займов вырос более, чем в 3 раза и в 2011
году составил 30,3 %. Доля средств иностранных инвесторов в 2011
году снизилась до 5,2 % (для сравнения в 2010 она составляла 16,0 %).
Также происходит постепенное снижение численности
персонала, занятого научными исследованиями и разработками. Так, в
2011 году их численность составила 31 194 человека (по сравнению с
2010 годом снизилась на 3,8 %). [2, c. 20].
В заключении следует отметить, что данные проблемы
инновационного развития в Беларуси, которые были рассмотрены
выше, могут решиться путем активного финансирования данного
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направления и вовлечения квалифицированного персонала путем
различных привилегий и поощрений. Ведь это 2 ключевых фактора,
способных устранить данные проблемы в инновационном развитии
промышленных организаций.
УДК 339.9
Алешкевич Ольга
Научный руководитель: Теляк Оксана
Полесский государственный университет
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Глобализация
–
это
процесс
воспроизводственной
трансформации национальных экономик и их хозяйствующих
структур, капитала, ценных бумаг, товаров, услуг, рабочей силы, при
которой мировая экономика рассматривается не просто как
совокупность национальных экономик, финансовых, валютных,
правовых, информационных систем, а как целостное, единое
геофинансовое пространство, функционирующее по своим законам 1.
Открытость национальных экономик – это требование
глобализации, без которого этого явления не может быть в принципе.
В свою очередь открытость системы предполагает адаптацию ее
структуры к внешней среде. Другими словами, национальная
экономика должна быть конкурентоспособной, а ее структура –
адекватна тенденциям и процессам, которые происходят в мировой
экономической системе. Без структурных изменений в странах,
участвующих в глобализации, не только экономический рост
невозможен, невозможно будет сохранить и тот уровень
экономического развития, а соответственно уровень жизни, который
каждая страна достигла к данному моменту.
Среди положительных черт глобализации можно выделить
обострение международной конкуренции, возможное повышение
производительности труда. Все это может сопровождаться или быть
причиной снижения издержек и цен, распространения передовых
технологий, постоянного внедрения инноваций. Глобализация
мировой экономики создает серьезную основу решения всеобщих
проблем человечества.
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Глобализация имеет и отрицательные стороны. Она порождает
конфликты и проблемы, основной из которых считается
неравномерность распределения благ. Процессы глобализации
уменьшают экономический суверенитет как атрибут власти
национальных государств и потенциал экономического регулирования
соответствующих национальных правительств.
Быстрое перенесение экономических сбоев и финансовых
кризисов из одних регионов мира в другие, а при сочетании ряда
весомых негативных факторов — придание им глобального характера.
Глобализация, к сожалению, стала питательной средой для
резкого ускорения распространения трансграничной преступности.
Наибольший выигрыш от участия в глобализации имеют
промышленно развитые страны, получающие возможность снижать
издержки производства и сосредоточиваться на выпуске наиболее
доходной наукоемкой продукции, перебрасывать трудоемкие и
технологически грязные производства в развивающиеся страны. Но и
промышленно развитые страны могут пострадать от процессов
глобализации, которые, если с ними не совладать, увеличат
безработицу, усилят нестабильность финансовых рынков и т.д.
Весьма важную роль в процессе глобализации играет
Организация Объединенных наций (ООН). Согласно основному
видению авторов Декларации тысячелетия ООН, главным фактором
достижения сформулированных в ней целей в области развития
является более эффективное управление процессом глобализации в
интересах неимущих. Глобализация и продолжающийся быстрый
технический прогресс открывают невообразимые в прошлом
возможности для социального и экономического развития. В то же
самое время они по-прежнему сопряжены с серьезными проблемами,
включая широкомасштабные финансовые кризисы, неуверенность в
завтрашнем дне, нищету, изоляцию и неравенство как внутри обществ,
так и между ними. Сохраняются значительные препятствия в плане
дальнейшей интеграции и полного участия в глобальной экономике
развивающихся стран, особенно наименее развитых стран, а также
некоторых стран с переходной экономикой. До тех пор, пока благами
социально-экономического развития не будут пользоваться все
страны, все большее число людей во всех странах и даже целые
регионы будут оставаться на периферии глобальной экономики.
Таким образом, глобализация является новым этапом развития
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системы мировой экономики и международных отношений.
Глобализация сказывается на экономике всех стран. Она затрагивает
производство товаров и услуг, использование рабочей силы,
инвестиции, технологии и их распространение из одних стран в
другие.
Литература:
1. Мировая экономика: учеб.-метод. комплекс / Е.А. Семак [и др.]. – Минск:
БГУ, 2010.
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ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЇ У РОЗВИТКУ
РИНКІВ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Міжнародні ринки туристичних послуг для багатьох країн
стають важливим інструментом нарощення свого економічного
потенціалу. Маючи достатній рівень розвитку інфраструктури та
наявний природно-ресурсний потенціал, туризм стає вагомим
джерелом надходжень до державного бюджету та залучення
міжнародних інвестицій. Особливе місце в контексті даних умов
належить використанню інформаційних технологій у просуванні
туристичного ринку як за кордоном так і всередині країн. Саме тому
дослідження особливостей використання інформаційних технологій у
розвитку міжнародного ринку туристичних послуг є важливим та
актуальним в сучасних умовах.
Міжнародний ринок туристичних послуг являє собою потужну
галузь, що швидко розвивається. Основу туристичної індустрії
становлять фірми туроператори і турагенти, що займаються
туристичними поїздками, продажем у вигляді путівок і турів; надають
послуги з розміщення та харчування туристів, їх пересуванню по
країні, а також органи управління, інформації, реклами дослідження
туризму і підготовці для нього кадрів, підприємства з виробництва та
продажу товарів туристського попиту. На туризм працюють і інші
галузі, для яких обслуговування туристів не є основним видом
діяльності (підприємства культури, торгівлі та ін.). Туризм –
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інформаційно насичена діяльність. Існує небагато інших галузей, у
яких збір, обробка, застосування і передача інформації були б
настільки ж важливі для щоденного функціонування, як в туристичній
індустрії. Послуга в туризмі не може бути виставлена і розглянута в
пункті продажу, як споживчі або виробничі товари. Її зазвичай
купують заздалегідь і далеко від місця споживання. Таким чином,
туризм на ринку майже повністю залежить від зображень, описів,
засобів комунікацій і передачі інформації. Однак виділяється одна
особливість – сполучною центром, який тримає різних виробників у
рамках туристичної галузі, є інформація. Саме інформаційні потоки, а
не товари забезпечують зв'язки між виробниками туристичних послуг;
вони йдуть не тільки у вигляді потоків даних, але виступають також у
формі послуг і платежів [1].
Слід відмітити, що міжнародний ринок туристичних послуг є
комплексною сферою нематеріальних ресурсів як з позиції споживача
так і надавача. Даний вид послуг є інформаційно насиченим і вимагає
застосування інформаційних технологій більше ніж будь-яка інша
сфера діяльності.
Саме використання різних систем для швидкого пошуку
інформації, її обробки, оцінки, представлення споживачу стає
запорукою успішного функціонування субєктів, що надають
туристичні послуги та розвитку міжнародного ринку взагалом.
Система інформаційних технологій, що використовуються в
туризмі, складається з комп'ютерної системи резервування, системи
проведення
телеконференцій,
відеосистем,
комп'ютерів,
інформаційних систем управління, електронних інформаційних систем
авіаліній, електронної пересилки грошей,телефонних мереж, рухливих
засобів повідомлення. При цьому необхідно відзначити, що ця система
технологій розгортається не тур агентами, готелями чи авіакомпаніями
кожним окремо, а усіма ними. Більше того, використання кожним
сегментом туризму системи інформаційних технологій має значення
для всіх інших частин. Наприклад, системи внутрішнього управління
готелем можуть бути пов'язані з комп'ютерними глобальними
мережами, які забезпечують, у свою чергу, основу для зв'язку з
готельними системами резервування, які, вже у зворотному напрямку,
можуть бути доступні турагентам через їхні комп'ютери. Отже, ми
маємо справу з інтегрованою системою інформаційних технологій, яка
поширюється в туризмі.
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Література:
1.Інформаційні технології в туризмі [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://tourlib.net/books_ukr/vt5-1.htm

УДК 339
Антонов Александр
Научный руководитель: Лесина Татьяна
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, Калужский филиал
РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНОВ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
На сегодняшний день в условиях глобализации мировой
экономики таможенная служба России как участница Всемирной
торговой организации и Таможенного союза должна отставать на
одном уровне с таможенными службами зарубежных стран в части
формирования системы электронной таможни использования
информационных ресурсов, что должно обеспечить качество и
скорость совершения таможенных операций.
В целях совершенствования и оптимизации процессов и методов
таможенного регулирования в Федеральной таможенной службе РФ
(ФТС России) создана и развивается Единая автоматизированная
информационная система (ЕАИС ФТС России).
ЕАИС является одним из компонентов информационнотехнической инфраструктуры таможенных органов и представляет
собой совокупность информационных, программных, информационновычислительных, центральных и региональных баз данных,
информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем и
сетей.
ЕАИС ФТС России должна обеспечивать автоматизацию
процедур таможенной деятельности в рамках электронного обмена
данными между автоматизированными системами таможенных
органов и информационными системами операторов таможенных
платежей, участниками ВЭД. Иерархическая структура ЕАИС
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строится относительно субъектов автоматизации и базируется на
иерархической структуре таможенных органов.
Современные подходы к регулированию внешней торговли
определяют принципы деятельности таможенных служб мира на
перспективу. К ним можно отнести: развитие внешней и внутренней
информационно-таможенных сред и обмена информацией в них;
применение
информационных
технологий
таможенного
декларирования и контроля.
Для принятия правильных и обоснованных решений о действиях
таможенных органов в отношении товаров при их декларировании, так
и при проведении комплексных аналитических работ на всех уровнях
таможенной вертикали, необходима автоматизация процессов анализа
и обработки больших массивов различной по своей сути информации.
Автоматизация процедур таможенного контроля с использованием
новых информационных технологий обеспечит создание единого
информационного пространства, организацию прямой и обратной
связи между различными этапами и уровнями таможенного контроля.
УДК 336.7
Балинський Андрій
Науковий керівник: Дзямулич Микола
Луцький національний технічний університет
ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ БІЗНЕС-ІНТЕРНЕТ-ПРОЕКТІВ
В інтернет-ресурсах часто зустрічаються електронні платіжні
системи за допомогою яких можна оплатити бажані послуги і
затратити досить мало часу. Але вони є не досить популярні із-за
недовіри користувачів і неповноцінної надійності в порівнянні з
іншими видами платежів, хоча і досить комфортні при користуванні
інтернет-проектами.
Платіжна система в Інтернеті – це система проведення
розрахунків між фінансовими, комерційними організаціями і
користувачами Інтернету в процесі купівлі / продажу товарів і послуг
через Інтернет. За допомогою платіжної системи можна здійснювати
розрахунок за товари та послуги різних проектів і сервісів. Наприклад,
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оплачувати мобільний зв'язок, комунальні послуги, кабельне або
супутникове телебачення, послуги Інтернет-провайдерів, а також
різноманітні покупки в Інтернет-магазинах. У якості платіжних
засобів в електронних платіжних системах використовуються
електронні (цифрові) гроші, вони є аналогом готівки і, при
необхідності, миттєво передаються з одного електронного гаманця на
іншій.
На сьогодні для здійснення платіжних операцій у мережі
Інтернет можна скористатися такими платіжними системами:
українські: Інтернет.Гроші, ГлобалМані, LiqPay, iPay.ua; міжнародні:
E-Gold, Liberty Reserve, PayPal, Perfect Money, Skrill, Fethard, EasyPay,
ChronoPay, WebMoney, CyberPlat, e-Port, Assist, RBK Money, PayCash,
MoneyMail, Z-Payment, Яндекс.Деньги, КредитПилот, Рапида;.
Найбільш популярні електронні платіжні системи: WebMoney,
Яндекс.Деньги, PayPal.
Таким чином, можна сказати, що існуючі електронні платіжні
системи забезпечують досить комфорте функціонування як для
користувачів так і для власників бізнес-інтернет-проектів і мають
перкспективи розвитку в майбутньому.
УДК 657
Бань Анастасия
Научный руководитель: Галковский Сергей
Полесский государственный университет
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Современный этап развития мировой экономики свидетельствует о том, что прямые иностранные инвестиции (ПИИ) выступают
одним из главных факторов устойчивого, качественного и сбалансированного экономического развития, а также повышения
международной конкурентоспособности для большинства стран.
Беларусь как страна с трансформационной экономикой
заинтересована в активном поступлении ПИИ в силу ограниченности
внутренних источников экономического роста. Однако, несмотря на
активные меры, принимаемые государством для улучшения
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инвестиционного климата страны в последние годы, фактические
результаты Беларуси в этой сфере остаются на достаточно низком
уровне. Во многом невысокая конкурентоспособность Беларуси на
мировой арене в привлечении ПИИ объясняется низким уровнем
институционального развития по сравнению с другими странами
региона.
В Беларуси имеются проблемы, препятствующие притоку
инвестиций, но говорить об инвестиционной непривлекательности
Беларуси нельзя. На сегодняшний день, в стране активно проводится
работа по трансформации нормативно-правовой базы, регулирующей
инвестиционную деятельность, с целью улучшения условий ведения
бизнеса и создания благоприятного инвестиционного климата.
Сегодня страна является лидером по совершенствованию
законодательства, что подтверждается исследованием Всемирного
банка «Doing Business-2015» (DB). В 2015 году Беларусь улучшила
свои позиции в оценке благоприятности деловой среды и заняла 57
место (в 2014 году - 63 место).
Устранению многих факторов, негативно влияющих на
привлечение инвестиций в Республику Беларусь,
способствует
утвержденная Советом Министров и Национальным банком Стратегия
привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь
на период до 2015 г.
Цель стратегии – стимулирование притока прямых иностранных
инвестиций в соответствии с потребностями структурной перестройки
экономики и инновационного развития страны, расширения
масштабов и повышения эффективности их использования на базе
постоянного улучшения инвестиционного климата, реформирования
государственной собственности и развития государственно-частного
партнерства в Республике Беларусь.
Разработан
план
мероприятий
по
формированию
благоприятного инвестиционного климата, направленный на:
 улучшение инвестиционного климата на основе обеспечения
открытости деятельности государственных органов, правового
регулирования условий хозяйственной деятельности, соблюдения
принципа конкурентности, законных прав и интересов инвесторов и
обеспечения защиты инвестиций;
 сокращение доли государственного сектора и приватизация
государственного имущества. При этом обеспечивается рациональное
20

VII Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців,
аспірантів, здобувачів і студентів (м. Луцьк, 05 грудня 2015 р.)

использование ресурсов и производственного потенциала, улучшение
финансового положения организаций, повышение инвестиционной
активности субъектов хозяйствования;
 совершенствование системы налогообложения, обеспечение
развития правового
регулирования путем совершенствования
бухгалтерского учета;
 создание совместных и иностранных предприятий для
реализации инвестиционных проектов категории green field, что будет
способствовать использованию новых прогрессивных технологий и
техники в производстве, внедрению маркетинговых и управленческих
ноу-хау, выпуску товаров, отсутствующих на внутреннем рынке, более
быстрому выходу на новые рынки с конкурентоспособной продукцией;
 развитие частно-государственного партнерства.
Реализация стратегии позволит обеспечить ежегодный прирост
объемов прямых иностранных инвестиций, привлечь прямые
иностранные инвестиции на чистой основе в объеме $7-7,5 млрд. в 2015
году, достичь удельного веса иностранных источников в инвестициях в
основной капитал не менее 21%. Планируется обеспечить привлечение
прямых иностранных инвестиций на одного занятого в экономике в
размере до $1600 в 2015 году (против $1200 в 2010-м). Доля наукоемкой
и высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта товаров
вырастет до 14%.
Выполнение стратегии также обеспечит вхождение Беларуси в
число тридцати государств с наилучшим климатом в области ведения
бизнеса по рейтингу Всемирного банка "Ведение бизнеса".
УДК 657.62
Бастун Екатерина
Научный руководитель: Зборина Ирина
Полесский государственный университет
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АУДИТА В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Расширение международных экономических связей, углубление
интеграционных процессов обусловило необходимость гармонизации
национального законодательства с международными требованиями, а
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также повышения эффективности и качества аудита. В связи с этим
была разработана новая редакция закона «Об аудиторской
деятельности», который в июне 2013 года принят Палатой представителей.
В соответствии с законом «Об аудиторской деятельности»
аудиторская деятельность представляет собой предпринимательскую
деятельность по оказанию аудиторскими организациями, аудиторами,
осуществляющими деятельность в качестве индивидуальных
предпринимателей, аудиторских услуг.
Объективное развитие экономики Республики Беларусь требует
минимизации издержек субъектов хозяйствования, в том числе и за
счет повышения качества бухгалтерской и финансовой отчетности.
Практика показывает, что пользователями отчетности принимается
большое количество неверных решений из-за неадекватной оценки
стоимости активов, потери доверия партнеров, недооценки уровня
мошенничества в организации, неточной оценки возможности
продолжения
бизнеса.
Особенно
важным
представляется
законодательное закрепление принципиально новых подходов к
регулированию аудита, повышению качества, снижению рисков
пользователей отчетности, развитию международного сотрудничества.
В республике Беларусь создана ассоциация аудиторских
организаций. Ассоциация аудиторских организаций (ААО) является
некоммерческим добровольным объединением юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
профессиональную деятельность в сфере аудита и сопутствующих
аудиту услуг. Ассоциация основана на членстве и создана в целях
координации предпринимательской деятельности, представления и
защиты общих имущественных интересов членов ассоциации.
На данный момент белорусский аудит все еще находится на
стадии своего развития. Именно по этой причине и существуют
некоторые проблемы, которые стоят перед финансовыми структурами.
Основными из них являются:
 принятая политика в области развития аудиторской
деятельности отсутствует. Т.е. отсутствует единый порядок
регулирования деятельности аудиторов;
 демпинг или недобросовестная конкуренция. Это – проблема,
вытекающая из дезинтегрированности аудиторского сообщества.
Существует определенный ценовой порог, ниже которого
деятельность аудиторской компании просто убыточна.
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 качество аудита и сопутствующих ему услуг. Случаи
некачественного аудита – это следствие не только порой низкой
квалификации специалистов, того же демпинга, но и результат
отсутствия единых подходов, иначе – внутренних стандартов и
контроля аудита в аудиторском сообществе;
 разобщенность.
Например,
Ассоциация
аудиторских
организаций - это только 16 членов, остальные десятки компаний не
объединены как по форме, так и по содержанию.
Для развития аудита и устранения проблем в аудиторской
деятельности
Республики Беларусь необходимо выполнить
следующие действия:
 вступление в международную организацию бухгалтеров с
целью признания международным сообществом аудиторских
заключений, выдаваемых участниками Ассоциации;
 разработка и внедрение объединением аудиторов системы
контроля качества процесса аудита, соответствующей международным
стандартам; обеспечение подготовки кадров по МСФО и МСА;
 гармонизация
республиканских
правил
аудиторской
деятельности с МСА;
 расширение
возможностей
получения
аудиторами
квалификации DipIFR и полной сертификации АССА;
 взаимодействие
с
международными
аудиторскими
организациями, осуществляющими деятельность в Республике
Беларусь и других странах;
 участие
в
международных
симпозиумах,
съездах,
конференциях по аудиту и бухгалтерскому учету.
УДК 336.71.078.3
Божко Евгений
Полесский государственный университет
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРА В
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В Республике Беларусь сложилась система банковского надзора,
в целом соответствующая мировым стандартам. Она включает
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регистрацию и лицензирование банков и небанковских кредитнофинансовых организаций, осуществление дистанционного надзора на
основании отчетности, надзора на местах в виде инспекционных
проверок, применение соответствующих мер надзорного реагирования
к банкам в случае нарушения ими банковского законодательства,
ухудшения их финансового состояния, реорганизации и ликвидации
банков, а также макропруденциальный надзор, предусматривающий
мониторинг состояния банковского сектора в целом.
В то же время, белорусская банковская система характеризуется
высокой концентрацией, низким уровнем ликвидности и высоким
уровнем кредитных рисков преимущественно в связи с
несовершенством и низкой эффективностью действующей в
Республике Беларусь системы организации финансирования
приоритетных государственных программ. На уровне отдельных
банков следует отметить в целом низкий уровень корпоративного
управления и управления рисками, что обусловлено отсутствием
достаточного практического опыта в этой области, недостаточным
осознанием собственниками и руководством банков важности
управления рисками.
В связи с этим для совершенствования организации надзора в
банковской системе необходимо:
 повышение независимости принятия решений в рамках
банковского надзора от иных функций государственного
регулирования и контроля по мере возрастания роли рыночных
механизмов в деятельности банков с преобладающей долей
государства в уставных фондах;
 повышение эффективности систем управления рисками в
банках, в том числе по обеспечению постоянного участия
наблюдательных советов
в решении вопросов, касающихся
стратегических целей управления рисками;
 повышение
эффективности
системы
корпоративного
управления, в том числе деятельности независимых директоров, и
исключение конфликта интересов;
 проведение независимой оценки состояния корпоративного
управления в государственных банках с привлечением одной из
наиболее авторитетных международных аудиторских компаний;
 усиление контроля со стороны руководителей со стороны
руководителей банков за достоверностью отражения в учѐте и
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отчѐтности всех операций банка, в том числе по обременѐнным
активам, размещѐнным в банках-нерезидентах, процентным ставкам
по депозитным и кредитным продуктам и иной информации о
деятельности банков [3];
 повышение требований к допуску на рынок банковских
услуг и обеспечение их соблюдения банками в процессе своего
функционирования;
 совершенствование действующей системы морального и
материального стимулирования специалистов банковского надзора;
 повышение
эффективности
организации
процессов
банковского надзора на основе развития информационных технологий
[2].
Реализация данных мер позволит обеспечить устойчивое и
эффективное функционирование банковского сектора и повысить
возможности банков противодействовать рискам в случае их
реализации.
УДК 657
Бойко Валентина
Полесский государственный университет
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В
СРАВНЕНИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В современном обществе каждое промышленное предприятие
стремится
к
расширению
производства,
стимулировании
эффективного притока иностранного капитала, развитию внешних
торговых связей и увеличению экспорта. Республика Беларусь
постоянно совершенствует стратегию и тактику поведения на
международном рынке, она стала членом территориальных
интеграционных объединений на постсоветском пространстве,
международных экономических организаций, развивает двусторонние
экономические связи со странами-партнерами.
Основным инструментом реформирования национальной
учетной системы можно выделить МСФО. В таких условиях компании
получают более широкие возможности осуществлять свою
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деятельность не только в пределах отдельной национальной
экономики, но и в мировых масштабах. Однако это выдвигает новые
задачи перед национальным бухгалтерским учетом и требует принятия
мер, направленных на достижение высокого уровня сопоставимости,
надежности и понятности финансовой информации в различных
секторах экономики.
Некоторые аспекты процесса сближения Национальной системы
бухгалтерского учета и МСФО уже были предприняты и представлены
в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика НСБУ и МСФО
Признак

Типовой план
счетов

Формы
бухгалтерской
отчетности

Было
Сумма
создаваемого
резерва под
снижение
стоимости запасов
проводится на
операционные
расходы, резервы по
сомнительным
долгам создают
только по данным
инвентаризации на
конец отчетного
квартала или года,
счет 92
«Внереализационны
е доходы и
расходы»

Большее количество
обязательных для
применения форм
первичной
бухгалтерской
отчетности

НСБУ

МСФО

Структура и
содержание типового
плана в значительной
степени увязаны с
информацией,
содержащейся в
бухгалтерской
отчетности

Учитывает вид
деятельности и
особенности
учета компании, а
также требования
пользователей
финансовой
отчетности,
бухгалтерам
предоставлена
возможность
открывать
необходимые
субсчета

Сокращены
обязательные для
применения формы
первичных учетных
документов,
разработаны и
утверждены новые
формы бухгалтерской
отчетности

Устанавливает
определенный
минимум
подлежащей
раскрытию
информации,
однако никакого
особого формата
для такого
раскрытия они не
предусматривают
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Продолжение табл. 1

Порядок
бухгалтерског
о учета
доходов и
расходов

Порядок
бухгалтерского
учета основных
средств,
нематериальны
х активов

Использование
метода начисления
по отгрузке,
списание доходов и
расходов на иные
счета
бухгалтерского
учета, отсутствие
уточнений
использования
счета 44 «Расходы
на реализацию»,
иная классификация
доходов и расходов

Отражение в
бухгалтерском учете
результатов
переоценки ОС,
НМА, не
соответствующее
МСФО

Классификация
доходов и расходов по
видам деятельности,
использование метода
начисления, списание
управленческих
расходов
непосредственно на
финансовые
результаты,
формирование
резервов по
сомнительным
долгам, поэтапное
признание доходов и
расходов по
договорам
строительного
подряда

Стандарт МСФО
(IAS) 18
«Доходы»
(«Revenue»),
которым
регламентируется
учет доходов
компании по
международным
стандартам
финансовой
отчетности

Введение механизма
обесценения, резерва по
выводу основных
средств из
эксплуатации,
изменение порядка
отражения в
бухгалтерском учете
результатов переоценки

Признаются
фактические
затраты на
приобретение,
содержание,
доставку и монтаж
ОС, НМА;
различные
подходы к
отражению
результатов
переоценки и
реализации сумм
дооценки

Примечание-Источник: собственная разработка.

Как видим, ряд принципиальных различий уже устранен: новый
типовой план счетов с 2012 года, перечень форм бухгалтерской
отчетности, порядок учета доходов и расходов, основных средств и
нематериальных активов, и другие различия. Однако остаются
открытыми многие вопросы соответствия с МСФО, которые требуют
дальнейшего решения. Наиболее важным среди них является учет
готовой продукции. Решение данного вопроса позволит предприятию
расширить внешнеторговые связи, увеличить объѐма экспорта, а
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значит и выручку от реализации продукции.
Готовая
продукция
является
частью
материальнопроизводственных запасов, предназначенных для реализации, поэтому
в Республике Беларусь учет готовой продукции регламентируется
Инструкцией по бухгалтерскому учету запасов, утвержденной
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от
12.11.2010 N 133 (ред. от 30.04.2012), а в по международным
стандартам финансовой отчетности МСФО (IAS) 2 «Запасы».
Наиболее существенные различия в методологии учета запасов
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Сопоставление учета готовой продукции в
Республике Беларусь с МСФО
Критерий

Отражение в
бухгалтерском
балансе

НСБУ РБ

МСФО

В Республике Беларусь готовая
продукция отражается в
бухгалтерском балансе по
фактической или нормативной
(плановой) производственной
себестоимости, включающей
затраты, связанные с
использованием в процессе
производства соответствующих
ресурсов.

Отражение в
учете

В соответствии с белорусскими
правилами учета запасы отражаются
в учете по фактической
себестоимости

Расходы
будущих
периодов

Включаются в Республике Беларусь
в стоимость запасов

Способы оценки

Способы оценки запасов по видам

Международная практика
признает оценку готовой
продукции в балансе по
рыночной стоимости, то есть
сумма, которую можно
получить при продаже активов
(собственности) на рынке.
В МСФО для учета
используются себестоимость
запасов и чистая стоимость
реализации
В отличие от белорусской
системы бухгалтерского учета в
стоимость запасов не
включаются
Учетная политика, принятая для
оценки запасов, в том числе
использованный способ расчета
их себестоимости

Примечание-Источник: собственная разработка.

Таким образом, признается, что должна быть создана единая,
общепризнанная и научно обоснованная методика трансформации
белорусской отчетности в международную. Данный переход должен
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быть постепенный, с поэтапной адаптацией на новый лад. Создание
инфраструктуры применения МСФО потребуется не только на уровне
государства, но и в организациях, а именно: замена или улучшение
программного обеспечения, обучение персонала, организация системы
внутреннего контроля и другое.
Литература:
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕХОДА БЕЛОРУССКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ К МСФО: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ, ШАГИ
СБЛИЖЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Главной предпосылкой перехода белорусских предприятий к
МСФО - является необходимость переложения информации на язык,
который будет признан на международном уровне, в первую очередь,
для привлечения иностранных инвестиций или получения банковского
финансирования.
МСФО - инструмент рыночных отношений, который
обеспечивает инвестиционную привлекательность любой организации [1].
Кроме того, МСФО - универсальный язык бухгалтерского учета,
уменьшающий различия национальных различных систем учета
способом гармонизации нормативных актов, стандартов и порядка
составления и представления отчетности, а также построение
налоговой базы с учетом всей информации, раскрываемой в ней.
Стоит отметить, что отчѐтность международных стандартов
разработана для потребностей развитой рыночной экономики и их
прямой переход в экономику нашей страны может нанести ущерб.
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Поэтому для РБ необходимо разрабатывать обязательные формы
отчѐтности, предусмотренные международными стандартами, которые
будут учитывать особенности национальной экономики, методологии
и практики учѐта, еѐ нормативно-правовую базу.
В
настоящее
время
основной
тенденцией
развития
бухгалтерского учета и отчетности в Республике Беларусь является
формирование единой методологии, объединяющей в себе принципы
бухгалтерского учета, методы формирования и представления
бухгалтерской отчетности и приближение их к требованиям
международных стандартов финансовой отчетности.
Сложности применения МСФО в РБ вытекают из отличий
мировых стандартов и системы бухгалтерского учѐта и отчѐтности в
Беларуси. Основная сложность – отсутствие в МСФО четких правил
отражения конкретных хозяйственных операций, поскольку они
регламентируют принципы составления отчетности, в то время как в
сложившейся
белорусской
практике
предусмотрено
четкое
регулирование всего учетного процесса – от форм учетных документов
и типовых бухгалтерских проводок, до форм отчетности [3].
Тем не менее белорусские предприятия всѐ увереннее начинают
переход на МСФО. На данный момент отчетность в соответствии с
МСФО составляют все банки. Такая обязанность есть также у более,
чем двадцати открытых акционерных обществ, перечень которых
утвержден правительством РБ. В их число входят такие ведущие
промышленные гиганты РБ, как ОАО «Беларуськалий», ОАО «БелАЗ».
Составление отчетности согласно МСФО белорусским
предприятиям предоставит возможность выхода на первичный
публичный выпуск акций (IPO), получения кредитов в иностранных
банках и привлечение инвестиций [2].
В то же время, уже разработано три национальных стандарта
бухгалтерской отчетности по консолидированной бухгалтерской
отчетности, бухгалтерскому учету курсовых разниц и лизинговых операций.
Результатом данной работы станет создание отдельной
нормативной
базы,
необходимой
общественно
значимым
организациям для составления отчетности в соответствии с МСФО. В
дополнение к этому в 2016 году будет введена в действие система
аттестации главных бухгалтеров общественно значимых организаций.
Но когда национальные стандарты будут полностью внедрены,
бухгалтерский учет перейдет на новый качественный уровень, в
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котором учитывается передовая мировая практика.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
переход к международным стандартам в Республике Беларусь имеет
немаловажное экономическое и политическое значение. Однако
наличие определенных различий в национальных и международных
стандартах, а также определенных трудностей трансформации
действующей системы учета требует определенных временных затрат,
постепенных и продуманных действий, что, в свою очередь, сделает
затруднительным полный переход на МСФО.
Литература:
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
В настоящее время острой проблемой в мировой экономике,
является проблема повышения конкурентоспособности. Актуальность
повышения конкурентоспособности продукции особенно возрастает в
условиях растущей глобальной экономической конкуренции за право
каждой страны занять лидирующее место в системе мирового
хозяйства.
Что касается Республики Беларусь, то в еѐ масштабе в целом, на
повышение конкурентоспособности, прежде всего, влияют два
наиболее весомых фактора: технический и технологический. По
оценкам специалистов, Беларусь отстаѐт по этим показателям от
других стран. Именно от этих факторов зависят остальные, такие как:
производительность и интенсивность труда, уровень износа основных
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фондов, величина издержек.
Ситуация с производительностью и интенсивностью труда в
Беларуси складывается неблагоприятно. На сегодняшний день
производительность труда на многих предприятиях, экспортирующих
произведенную ими продукцию, в 2,5-3 раза ниже, чем в
промышленно
развитых
странах.
К
причинам
низкой
производительности и интенсивности можно отнести низкую
квалификацию и избыток персонала.
Ещѐ
одним
сдерживающим
фактором
повышения
конкурентоспособности продукции в Беларуси, является значительный
уровень износа основных фондов и низкий уровень применяемых
технологий. В некоторых отраслях промышленности износ основных
фондов составляет более 60%, активной их части - около 80%.
Обновление основных фондов – проблема, которую сложно
решить, т.к. финансовое положение большинства предприятий не
позволяет внедрить прогрессивные технологии. Значительный износ
основных
фондов
и
недостаточный
уровень
технологий
обуславливают высокую затратоемкость, материало- и энергоемкость.
В ряде случаев, эти показатели в 2- 2,5 раза выше соответствующих
затрат у зарубежных конкурентов на производство аналогичной
продукции.
С середины 90-х гг. прошлого века по настоящее время,
Беларусь отстает по величине издержек на производство
экспортируемой продукции в целом и по величине удельных затрат. В
настоящее время эти показатели в Беларуси в 2,5-3 раза выше, чем в
развитых
странах,
что,
отрицательно
сказывается
конкурентоспособности экспортируемых белорусских товаров.
Следует отметить, что предприятия Беларуси приходиться
работать на привозном сырье, цены на которое постоянно растут. Это
также ведет к росту издержек, что вызывает рост цен и отрицательно
сказывается на повышении конкурентоспособности продукции.
Повышение конкурентоспособности продукции достигается при
учете объема спроса и требовательности покупателей; факторов
производства,
т.е.
природных
ресурсов,
рабочей
силы,
инфраструктуры; стратегии предприятия, его структуры и
конкурентов;
родственных
и
поддерживающих
отраслей;
государственной политики, ее способности усиливать или ослаблять
влияние всех остальных параметров, формирующих экономическую
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среду; повышении качества продукции, соответствию стандартам,
сертификации;
имиджу
предприятия;
рекламы
продукции;
использованию данных о предприятии, его продукции на сайте в
Интернете.
Таким образом, повысить конкурентоспособность своей
продукции Беларусь сможет при условии улучшения технического и
технологического факторов, за счѐт привлечения инвестиций, что
приведѐт к увеличению производительности и интенсивности труда,
обновлению
основных
фондов,
снижению
затратоѐмкости,
материалоѐмкости,
энергоѐмкости,
а
также,
издержек
на
производимую продукцию. В результате предприятия получают
разработки
и
освоения
новых
видов
качественной
и
сертифицированной
продукции,
развитие
информационной
инфраструктуры отечественных товаропроизводителей, улучшенное
регулирование цен, использование различных передовых видов
рекламы, новые рынки сбыта, своевременное прогнозирование
конкурентов.
УДК 336.717.6:658.51
Бура Ганна
Науковий керівник: Клімович Ірина
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Активи є саме тими економічними ресурсами, без яких просто
неможливе функціонування чи навіть існування підприємства. Оскільки в
організації обліку основних засобів існує ряд недоліків, дослідження з
даної теми є актуальними і необхідними для теоретичного й практичного
застосування.
Дане питання розглянуто багатьма авторами як вітчизняними –
Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Кірейцев Г.Г., Кузьмінський
А.М., Огійчук Н.Ф., Максименко А.В., Мурина Т.С., так і зарубіжними –
Палій В.Ф., Соколов Я.В., Шеремет А.Д. та ін.
Метою дослідження є пошук можливих напрямів удосконалення
організації обліку основних засобів.
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Завданням дослідження є розробка пропозицій з вирішення
найбільш вагомих проблем в організації обліку основних засобів.
Об‘єктом дослідження виступає організація обліку основних
засобів.
Предметом дослідження є удосконалення організації обліку
основних засобів.
На сучасному етапі розвитку бухгалтерського обліку в Україні
сформувалося коло певних проблем, які пов'язані як з обліковою
системою безпосередньо, так і з її організацією. Основною проблемою в
організації обліку основних засобів є відсутність «золотої середини».
Дослідження змісту первинних документів і регістрів з обліку основних
засобів свідчить про те, що, з одного боку, вони містять застарілі
показники, які не формують підсумкової інформації, а разом із цим у них
відсутні показники, необхідні для складання звітності в умовах
застосування П(С)БО 7 «Основні засоби», тому носії інформації з обліку
основних засобів потребують удосконалення як за складом, так і за
змістом.
Наступною проблемою є те, що у процесі введення в експлуатацію
або у ході ліквідації об'єкта основних засобів не завжди враховуються їх
індивідуальні специфічні особливості. Для професійного і якісного
виконання робіт із приймання та списання об'єктів доцільно
розроблювати робочу інструкцію з визначенням робіт і порядку їх
здійснення для кожного члена комісії, визначаючи при цьому їхню міру
відповідальності.
Створення спеціалізованих комісій із працівників, які будуть
безпосередньо експлуатувати об'єкти, стимулює приймання лише
корисних для їх підрозділів основних засобів, функціональні можливості
яких відповідають зазначеним у технічній документації. Так само під час
списання основних засобів необхідно детально обґрунтувати доцільність
ліквідації об'єкта, що унеможливить використання ліквідаційної
процедури у корисливих цілях окремих осіб.
Що стосується упорядкування руху документів та їх своєчасного
надходження до бухгалтерії, то з цією метою доцільно використовувати
графіки документообігу для облікових робіт, в яких зазначалась би
кількість примірників кожного документа для оформлення тієї чи іншої
господарської операції; відповідальні особи та терміни виконання.
Отже, організація обліку основних засобів повинна будуватися із
урахуванням таких основних факторів:
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- довготривалого терміну використання об'єктів, протягом якого їх
необхідно обліковувати;
- технічно складної та багатокомпонентної будови, яку необхідно
детально відображувати в облікових регістрах;
- необхідність проведення ремонтів, реконструкції, модернізації
основних засобів призводить до зміни їх первісних характеристик, які
потрібно своєчасно відображувати у регістрах обліку;
- коштовність об'єктів вимагає адекватної організації процесів їх
приймання, списання, а також обліку наявності, які б забезпечували їх
збереження у робочому стані.
Таким чином, основним напрямом подальшого дослідження та
вдосконалення є максимальне пристосування теоретичних засад
організації обліку основних засобів до практичних потреб суб'єктів
підприємницької діяльності, що виникають у процесі прийняття
управлінських рішень щодо руху основних засобів та ефективності їх
використання. Основними шляхами вдосконалення організації обліку
основних засобів є раціоналізація не лише всіх форм документів та
облікових регістрів, а й методів і способів збирання, обробки й
узагальнення облікової інформації, котрі були б адаптованими до
сучасних економічних умов.

УДК 654
Вакулина Вера
Научный руководитель: Володько Ольга
Полесский государственный университет
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В Республике Беларусь в промышленности возникают проблемы
с использованием материальных ресурсов, а именно с увеличением
материальных затрат, транспортно-заготовительных расходов, потерь
и отходов, что плохо сказывается на рентабельности организаций,
поэтому необходимо эффективное управление материальными
ресурсами.
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Необходимым условием организации производства продукции
является обеспечение его материальными ресурсами: сырьем,
материалами, топливом, энергией, полуфабрикатами и т.д. Экономия
материальных ресурсов является одним из определяющих факторов
снижения себестоимости продукции, работ и услуг.
Эффективное
управление
материальными
ресурсами
предполагает решение следующих актуальных задач: оптимизация
общего размера и структуры материальных ресурсов; минимизация
затрат, связанных с их доставкой, хранением и обслуживанием;
обеспечение эффективного контроля за их сохранностью и
движением. Сырьевые и материальные ресурсы, являясь предметом
труда, представляют собой один из трех основных элементов
производства.
Проанализировав состав материальных ресурсов и их расход
можно сделать вывод о том, наибольшие материальные затраты в РБ
составляют в отрасли промышленности (334 356 964 млн. руб.).
Затраты на сырье и материалы составляют 254 221 201 млн. руб., на
топливо 41 209 528 млн. руб, а на энергию 23 927 493 млн. руб.
Следует также отметить, что материальные затраты увеличиваются.
Темп роста материальных затрат в 2014 году по сравнению с
2013 годом составил 104,5%,
а темп прироста — 4,5%.
Соответственно, темп роста затрат в 2014 году по сравнении с
2012 годом составил 94,9%, а темп прироста — (-5%). Темп роста
затрат в 2014 году по сравнению с 2011 годом составил 163,9%, а темп
прироста – 63,9% [1].
Одним из показателей эффективной работы организации
является снижение материальных затрат на единицу продукции, работ
и услуг. К основным мероприятиям, позволяющим достичь желаемого
результата, как правило, относят: снижение норм расхода материалов;
снижение цен на сырье и материалы; экономное использование сырья
и материалов; сокращение потерь и отходов; улучшение технологии
производства; замена дорогостоящих материалов более дешевыми;
сокращение транспортно-заготовительных расходов.
Для
характеристики
эффективности
использования
материальных ресурсов рассчитываются такие показатели, как
материалоемкость и материалоотдача продукции и рентабельность.
Материалоотдача продукции в 2014 году в РБ составила
2,016 руб., а в 2013 году - 1,892 руб. Произошло увеличение
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материалоотдачи на 0,124 руб. Это свидетельствует о том, что
материальные затраты уменьшаются, а количество продукции,
приходящейся на 1 рубль этих затрат увеличивается.
Материалоемкость продукции составила в 2014 году 0,496, а в
2013 году - 0,528. Уменьшение материалоемкости на 0,032 говорит об
уменьшении требуемых материальных затрат на производство
единицы продукции. В связи с этим увеличивается рентабельность
реализованной продукции, товаров, работ, услуг в РБ в 2014 составила
9,7, а в 2013 – 9,4. Рентабельность продаж в организациях РБ за
январь-июль 2015 г. составила 8,2% и увеличилась по сравнению с
январем-июлем 2014 г. на 0,7 процентного пункта. За январь-июнь
2015 г. рентабельность продаж составила 8,2%, за июль – 8,5% [2].
Рассмотрим один из показателей эффективности использования
материальных ресурсов прибыль на рубль материальных затрат.
Повышение его уровня положительно характеризует работу
предприятия. Изучив динамику данного показателя, выполнение плана
по его уровню, проведя межхозяйственные изменения и установив
факторы изменения его величины, получили следующие данные:
- в 2014 году по сравнению с 2013 удельный вес выручки в
общем объеме производства увеличился на 5,08%, также затраты на
1000 руб. произведенной продукции(работ, услуг) уменьшились на
11 руб., в том числе за счет: увеличения материалоотдачи на 0,124
руб.; увеличения рентабельности реализованной продукции на 3,1%.
Таким образом, уменьшение материалоемкости и увеличение
материалоотдачи приводит к уменьшению стоимости материальных
затрат. Это в свою очередь отражается в снижении себестоимости
продукции. Снижение себестоимости приводит к снижению цен на
продукцию. А снижение цен влияет на снижение спроса на
продукцию. Это приводит к увеличению конкурентоспособности. В
результате чего уменьшаются остатки готовой продукции на складе.
Для снижения материалоемкости продукции проводится ряд
мероприятий, которые позволяют сократить затраты на выпуск
продукции; повысить ее конкурентоспособность; увеличить прибыль;
накопить собственные финансовые средства, достаточные для
расширенного воспроизводства, внедрения инноваций, и увеличить
выпуск продукции из одного и того же количества материальных
ресурсов; улучшить финансовое состояние предприятия и снизить
риск его банкротства.
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Реализация эффективной программы экономии материальных
ресурсов на промышленном предприятии, прежде всего, обусловлено
наличием
грамотно
организованной
и
систематически
функционирующей системы анализа их использования.
Поэтому, в настоящее время и в долгосрочной перспективе
необходимым критерием роста производства в РБ является экономия
материальных ресурсов и всех других видов экономических ресурсов,
повышение эффективности использования накопленного ресурсного
потенциала.
УДК 658
Вакулина Надежда
Научный руководитель: Володько Ольга
Полесский государственный университет
ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Анализ новых тенденций, характеризующих мировую
экономику, показывает, что уровень развития страны и
благосостояния населения во многом определяется темпами еѐ научнотехнологического развития. Результативность же научно-технического
прогресса в значительной степени определяется эффективностью
нововведений, т.е. эффективностью инноваций в форме внедрения
новых продуктов и технологий. В развитых странах 80% прироста
ВВП достигается за счѐт инноваций [1, с. 679].
Поэтому инновационный путь развития Республики Беларусь
является предпосылкой для эффективного вхождения республики в
мировую экономику, в число высокоразвитых стран с экономикой,
основанной на знаниях. Научно-технический потенциал в Беларуси
представлен практически во всех сферах экономической деятельности.
На сегодняшний день исследования и разработки (ИР) в нашей стране
осуществляют свыше 457 научных организаций, вузов, крупных
производственных предприятий. В них занято 27208 тыс. человек, в
том числе 17372 тыс. исследователей и 1854 тыс. техников, 7982 тыс.
вспомогательного персонала. Наибольшая доля ИР приходится на
естественные и технические науки; значителен потенциал
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медицинских и сельскохозяйственных наук.
Вместе с тем, согласно статистическим данным за 2012-2014
годы в Республики Беларусь наблюдается постепенное уменьшение
числа и значимости инновационных организаций. В 2014 году
количество инновационно-активных организаций составило 383 и по
сравнению 2013 годом сократилось на 28.
Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной
продукции промышленности характеризует степень коммерческого
применения результатов инновационной деятельности. Данный
показатель в Беларуси оставался практически неизменным на
протяжении 2006–2011 гг. и составлял более 14 % (исключение 2009 г.
– 10,9 %). К 2014 г. удельный вес инновационной продукции в общем
объеме производства уменьшился и составил 13,9 %. При этом
отмечается аналогичная тенденция уменьшения доли инновационноактивных организаций, где в 2014 году составила 20,9%, по сравнению
с 2013 годом сократилось на 0,8%.
Удельный вес экспорта в общем объѐме отгруженной
инновационной продукции составил 59,7%, в страны СНГ – 39,3%.
Этот показатель заметно уменьшился, по сравнению с предыдущими
годами (в 2011 г.- 44,4%, в 2012 г. – 45,7%, а в 2013 г. составил около
43,8) [2, с. 72–132].
Внутренние затраты на научные исследования и разработки в
действующих ценах снизились с 4372,3 млрд р. до 4073,1 млрд. р.
Если говорить об удельном весе данных затрат в ВВП, то видим его
колебание в пределах 0,52-0,96 %. В 2014 г. внутренние затраты
Республики Беларусь на научные исследования и разработки
составили всего 0,52 % от ВВП. Критическим значением данного
показателя считается величина 1 %. Для сравнения, в Южной Корее
данный показатель составляет 3,74 %, в Швеции - 3,4 %, в Японии 3,36 %, в США - 2,9 %, в Германии - 2,82 %, во Франции - 2,25 % и т.
д. Другими словами, наукоемкость ВВП в Беларуси в 2,5 ниже, чем в
странах ЕС-15, в 3,1 раза - по сравнению со странами ОЭСР, в 4 раза по сравнению с США и более чем в 5 раз - по сравнению со Швецией [3].
Затраты на технологические инновации по направлениям на
исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их
производства (передачи) приходится всего 9,2 % от общего объема
затрат, а вот приобретение машин и оборудования, связанного с
технологическими инновациями, занимает около 60 % в структуре
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затрат
на
инновации.
Обучение
(подготовка)
персонала,
маркетинговые исследования, приобретение новых и высоких
технологий в сумме не составляют даже 1 %. Другими словами,
инновационная деятельность в Республике Беларусь связана в первую
очередь с приобретением и эффективным использованием нового
оборудования, и в значительно меньшей степени - с развитием
наукоемких видов деятельности.
Следует отметить, что предприятиям Республики Беларусь
необходимо использовать более широкое понимание инноваций, не
сводимое исключительно к технологическим аспектам. Для
повышения эффективности кадровой составляющей инновационного
развития страны необходимо развивать систему дополнительного
образования, направленную на внедрение инноваций, повышение
конкурентоспособности
организаций
и
обеспечение
профессиональной мобильности специалистов. Кроме этого
необходимо уделить особое внимание вопросу финансирования
разработок, подготовки и освоения производства новых видов
наукоемкой
и
высокотехнологичной
продукции.
Проблему
финансирования производства новых видов наукоемкой и
высокотехнологичной продукции следует решать через политику
налоговых льгот для инновационных предприятий; через внедрение
новых механизмов финансовой поддержки предприятий на начальных
стадиях
инновационного
цикла
(льготное
кредитование,
инновационные ваучеры и гранты, государственные гарантии по
кредитам для инновационных предприятий); через предоставление
целевой государственной поддержки развитию эффективной
инфраструктуры частного финансирования инновационных проектов
на ранних этапах их реализации. Осуществление вышеназванных
мероприятий позволит активизировать инновационную деятельность
предприятий Республики Беларусь.
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УДК 657
Василець Анастасія,
Кодлубовська Вероніка
Науковий керівник: Волков Дмитро
Криворізький економічний інститут
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВЕДЕННЯ
ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
НА ЗАХОДІ ТА В УКРАЇНІ
Актуальним є дослідження існуючих методик проведення
аналізу фінансового стану підприємства у зарубіжній практиці,
оскільки нагальним є удосконалення та оптимізація вітчизняної
методики проведення фінансового аналізу.
Метою даної роботи є дослідження відмінних характеристик
оцінки фінансового стану за кордоном та в Україні.
Головна мета фінансового аналізу – своєчасно виявляти і
попереджувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви
покращення
фінансового
стану
підприємства
і
його
платоспроможності.
Питанням фінансового аналізу, розробкою методик та їх
вдосконаленням займались у свої працях такі вчені: Савицька А.Г.,
Литвин Б.М., Мец В.О., Русак Н.А.
Щодо визначення поняття «фінансового стану» зарубіжними
авторами, проаналізувавши праці Брігхема І., можна зауважити, що
поняття фінансового стану як такого не оцінюється, а аналізується
загалом діяльність підприємства. При цьому поняттю фінансовий стан
є тотожні поняття фінансового положення (financial position),
фінансової стійкості (financial sustainability), фінансовий результат
(financial perfomance). При цьому акцент робиться на здатності
підприємства забезпечувати власну платоспроможність, покривати
свої зобов‘язання, покривати витрати діяльності, створювати новий
продукт з наявних ресурсів та отримувати при цьому дохід.
У економічній теорії та практиці можна побачити чимало
методів або прийомів фінансового аналізу та показників
за
допомогою яких цей аналіз можна проводити. Основним завданням
експерта-аналітика перед проведенням аналізу є постановка мети,
періодичності фінансового аналізу і вибір низки аналітично-оціночних
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показників: показників оцінки майнового стану підприємств,
прибутковості, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості й
стабільності, рентабельності, ділової активності та ін.
В Україні через трансформацію системи бухгалтерського обліку
з‘явилася необхідність перегляду існуючих показників фінансового
аналізу, їх доцільності та об‘єктивності.
Якщо порівняти методи аналізу фінансового стану в Україні та
за кордоном, можна побачити, що вони дещо відрізняються.
По-перше, в зарубіжних країнах поняття фінансового стану не
оцінюється, а аналізується загалом діяльність підприємства. Це є
характерною відмінністю від вітчизняних виробництв, адже більшість
підприємств України здійснюють аналіз фінансового стану з метою
оцінки фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності. В
західних країнах не існує єдиної узгодженої системи фінансового
аналізу підприємств. Кожна країна має свою систему фінансових
коефіцієнтів для аналізу фінансового стану підприємства, але при
цьому існують деякі спільні фінансові коефіцієнти, що
використовуються в усіх країнах.
По-друге аналіз фінансового стану передбачає проведення
аналізу діяльності підприємства за певними напрямками. В Україні
проводять фінансовий аналіз за такими напрямками: оцінка майнового
стану, аналіз ділової активності, аналіз рентабельності, аналіз
ліквідності та платоспроможності, аналіз фінансової стійкості, аналіз
фінансових результатів діяльності підприємства. Щодо інших країн,то
тут, як правило, проводять наступні види аналізу: аналіз активів,
аналіз пасивів (зобов‘язань, довгострокової платоспроможності,
фінансового важеля), аналіз ліквідності і платоспроможності, аналіз
прибутковості, аналіз ринкової вартості. В цілому, в країнах Заходу
для характеристики фінансового стану підприємств використовується
до 80 фінансових коефіцієнтів. В Україні інструментарій сучасного
фінансового аналізу також поширюється за рахунок нових прийомів і
засобів.
По-третє, у зарубіжній практиці аналіз фінансового стану
проводиться здебільшого шляхом коефіцієнтного аналізу за окремими
напрямками аналізу. Перевага віддається проведенню порівняльного
аналізу (дані підприємства порівнюється з встановленими
нормативами або показниками підприємств-конкурентів), трендового
аналізу, який включає у себе вертикальний аналіз, горизонтальний
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аналіз відносних показників.
Таким чином, до переваг зарубіжних методик можна віднести їх
конкретність та визначеність у кількісному складі показників та
інтерпретації їх результатів, спрощеність таких методик аналізу та
оцінки фінансового стану підприємств. А ось вітчизняна методика
потребує уніфікації, зменшення кількості показників, що
аналізуються. При цьому необхідно віддавати перевагу розрахунку тих
показників, які мають найбільшу змістовність та необхідність для
аналітика.
Література:
1. Савчук В.П. Финансовый анализ деятельности предприятия (международные
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/Л.А.Лахтіонова. – К.:КНЕУ, 2001. - 387 с.
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Васюхно Наталія
Науковий керівник: Овчарова Наталія
Українська академія банківської справи
ОЦІНКА БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ:
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
Важливе місце в розвитку сільськогосподарського підприємства,
як складної динамічної системи, займає вартість його біологічних
активів. Показник вартості біологічних активів є комплексною
характеристикою стану його діяльності, що враховує фінансові
параметри, економічну ефективність та очікувані перспективи його
розвитку. Основним елементом бухгалтерського обліку, який дає
змогу отримати інформацію про його біологічні активи є оцінка.
Підходи до оцінки сільськогосподарської продукції і біологічних
активів та визнання фінансових результатів сільськогосподарської
діяльності визначає П(С)БО 30 «Біологічні активи». Стандартом
встановлено проведення оцінки біологічних активів за первісною та
справедливою вартістю.
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Оцінка біологічних активів залежить від виду біологічного
активу, каналу його надходження та дати такої оцінки. Крім цього
біологічні активи, у процесі обліку, потребують перегляду оцінки на
кожну звітну дату, адже у процесі біологічної трансформацій
відбуваються зміни, що впливають на їхню вартість.
Однією із основних проблем в обліку біологічних активів є
питання їх оцінки за справедливою вартістю.
По-перше, не зовсім зрозумілим і суперечливим є власне
тлумачення терміну справедливої вартості, що потребує додаткових
пояснень для його застосування в практиці.
По-друге, складним є сам процес оцінки, що вимагає наявності
ряду умов для визначення справедливої вартості об'єкта (визначення
головного (найсприятливішого) ринку, наявність звичайної операції
передачі та ін.).
П(С)БО 30 «Біологічні активи» визначено, що справедлива
вартість біологічного активу ґрунтується на цінах активного ринку. За
наявності кількох активних ринків біологічних активів і
сільськогосподарської продукції їх оцінка ґрунтується на даних того
ринку, на якому підприємство передбачає продавати біологічні активи
та/або сільськогосподарську продукцію.
За умови відсутності активного ринку їх справедлива вартість
визначається:
1) за останньою ринковою ціною операції з такими активами (за
умови відсутності суттєвих негативних змін у технологічному,
ринковому, економічному або правовому середовищі, де діє
підприємство);
2) за ринковими цінами на подібні активи, скоригованими з
урахуванням індивідуальних характеристик, особливостей або ступеня
завершеності біологічних перетворень активу, для якого визначається
справедлива вартість;
3) за додатковими показниками, які характеризують рівень цін на
додаткові біологічні активи та сільгосппродукцію.
Крім цього стандартом визначено, що у разі відсутності
інформації про ринкові ціни на біологічні активи справедлива вартість
визначається за теперішньою вартістю майбутніх чистих грошових
надходжень від активу, обчисленою відповідно до П(С) БО 28
"Зменшення корисності активів".
Третій блок проблем обумовлений існуючими обмеженнями
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щодо застосування пропонованих методів оцінки, оскільки кожна
ситуація потребує глибокого аналізу й, відповідно, свого підходу до оцінки.
Отже, з врахуванням складності, трудомісткості та затратності
самого процесу оцінки біологічних активів за справедливою вартістю
використання її є виправданим для великих сільськогосподарських
підприємств, а для малих аграрних формувань доцільно передбачити
альтернативні варіанти оцінки з внесенням відповідних змін до П(С)БО.
Крім цього оцінка біологічних активів за справедливою вартістю
викликає певні труднощі щодо відображення їх в регістрах
бухгалтерського обліку, а також і при складанні фінансової звітності,
на основі
якої
здійснюється оцінка фінансового стану
сільськогосподарських підприємств.
Література:
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»
[Електронний ресурс]. Режим доступу -http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05.
2. Міжнародний стандарт фінансової звітності 13 «Оцінка справедливої
вартості»
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ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ БАНКУ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
Комерційний банк в сучасному світі є фінансовим інститутом,
котрий продукує широкий ряд банківських продуктів: споживчі,
іпотечні та цільові кредити, депозити, овердрафти, обслуговування
рахунків, проведення різноманітних платежів, переказ коштів,
зберігання документів та цінностей, факторинг, форфейтинг, лізинг,
інтернет-банкінг тощо.
Банк виконує безліч фінансових функцій щодо будь-якого
суб‘єкта в економіці, а також є учасником монетарної політики держави.
Загалом банки залучають суспільний та бізнесовий капітал та
управляють ним, а отже, несуть відповідальність перед власниками за
збереження грошових коштів.
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Специфічною особливістю банківської діяльності є те, що банки
управляють переважно чужими грошима, котрі лише тимчасово
акумульовані на їхніх рахунках. З цієї причини надійність та позитивна
динаміка фінансових показників банку та банківської системи загалом
розглядається як життєво важлива умова їх діяльності.
Фінансовий менеджмент в комерційному банку є одним із
складових елементів банківського менеджменту (системи управлінських
відносин), в який у свою чергу, входить і такий елемент, як управління
персоналом. Але у зв'язку з тим, що фінансовий менеджмент охоплює
найбільш значну сукупність керованих структурних об'єктів, він є
найважливішим елементом стратегічного управління комерційним
банком [1, с. 97].
Об‘єктами фінансового менеджменту в банку є: власний,
залучений та позичений капітал; депозитні та недепозитні рахунки;
активи; фінансові результати і податки; фінансові та інші ризики:
кредитний ризик, ризик ліквідності, валютний ризик, ризик зміни
відсоткової ставки, ринковий ризик.
Фінансовий менеджмент в банківській сфері має специфічні
особливості, які виражаються насамперед у відсутності однакової
технології управління економічними процесами та організації
банківських процедур в рамках єдиної банківської системи. В умовах
конкуренції на грошовому ринку кожна кредитна організація виробляє
власні регламенти здійснення фінансового управління (в рамках
встановленого законодавства); постійно змінюча економічна ситуація
вимагає коректування сформованих прийомів ведення управлінських
процесів [2, с. 54].
Однак фінансовий менеджмент у банку необхідно розглядати з
урахуванням особливостей банківської діяльності, що пов'язана як із
структурою формування ресурсної бази, так і створенням
специфічного продукту – платіжних засобів – і організацією системи
управління всіма функціями грошей. Він являє собою гнучкий
механізм управління, який орієнтований на швидкі зміни у
зовнішньому і внутрішньому середовищі господарювання [3, с.16].
На нашу думку, функції фінансового менеджменту банку можна
окреслити наступними позиціями:
- здійснення тактичного, стратегічного, фінансового планування;
- забезпечення аналітичними даними;
- регулювання діяльності всіх фінансових служб банку;
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- здійснення контролінгу.
Однією з причин низького рівня фінансового потенціалу
більшості банків є низький рівень їх фінансового менеджменту. Саме
некваліфіковані і помилкові дії керівництва довели багато банків до
порушення фінансової стійкості або до стадії банкрутства. Саме
відсутність контролінгу призводить до прийняття неправильних
управлінських рішень.
Ми можемо говорити про контролінг як про систему заходів, які
спрямовані на ефективне управління фінансовим потенціалом банків.
Крім того, контролінг − це система, орієнтована на їх майбутній
розвиток.
У сферу завдань контролінгу входить окреслення напрямів
розвитку банків, розробка та рекомендація заходів контрольноаналітичного характеру, які впливають на ефективність управлінських
рішень. Окремим завданням контролінгу є правильна організація руху
інформаційних потоків, відбір тільки тієї інформації, яку
використовують у прийнятті управлінських рішень.
Література:
1. Керженцев П.М. Принципы организации. Избранные произведения.
М.:Экономика, 1968. – 146 с.
2. Основы банковского дела: учеб. пособие для средн. проф. бразования /под
ред. проф. Г.Г. Коробовой и проф. Ю.И. Коробова. М.: Магистр, 2008.-248 с.
3. Санамов Ю.В. Организация региональной инвестиционной деятельности //
Экономист. 2002. ғ12. – С.59- 65.
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АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА, ЯК ПІДГРУНТЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
На сучасному етапі розвитку економіки зростає значення
амортизації, як джерела відтворення основних засобів, що зумовлене
впливом науково-технічного прогресу, змінами у формуванні
структури капіталовкладень, прискоренням морального зносу,
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переглядом норм амортизаційних відрахувань у бік збільшення,
розширенням прав підприємств у використанні нарахованих сум
амортизації. Саме тому оптимальне формування складових системи
амортизаційної політики та її взаємозв‘язок з інвестиційноінноваційною діяльністю підприємства має важливе значення для його
розвитку.
Більшість економістів підтверджують, що в сучасних умовах
амортизаційні відрахування – це джерело розширеного відтворення
основних засобів. На особливу увагу заслуговують дослідження А.
Гринька [1], М. Чумаченка [2], П. Житного, в яких надаються критичні
зауваження й обґрунтовується, що амортизаційні відрахування мають
подвійну функцію, тобто, з одного боку, вони є розрахунковими
витратами в собівартості продукції, а з іншого – їхня сума у виторзі від
реалізації продукції (робіт, послуг) є джерелом фінансування
інвестицій підприємства.
Сьогодні амортизація фактично перетворилася на інструмент
отримання податкових пільг та додаткове джерело поповнення
дефіциту оборотних коштів підприємства. Запропоновані механізми та
методи розрахунку амортизації не задовільняють вимоги сьогодення,
щодо накопичення необхідної суми коштів для відтворення основного
капіталу підприємств. За таких умов актуальною є проблема
визначення дійсної сутності та ролі амортизації в господарському
механізмі підприємств України.
В умовах системи обліку, заснованої на принципі нарахування,
зокрема, витрат на амортизацію, єдиним засобом контролю за
використанням коштів на відновлення необоротних активів є їхнє
акумулювання на окремому рахунку в розмірі нарахованої
амортизації. Однак не слід забувати, що процес резервування цього
джерела водночас є відволіканням коштів із господарського обороту
підприємств. Фінансовий стан багатьох підприємств не дає змоги
сьогодні акумулювати це джерело на вказані цілі, а залучення будьяких зовнішніх джерел зумовить не тільки втрату високоліквідних
активів зі сплати відсотків за користування позиковими коштами, а
може призвести до втрати незалежності підприємства. Для підтримки
основних засобів у робочому стані підприємства змушені щороку
витрачати на їхній ремонт значні кошти.
Роль амортизації в діяльності підприємства можна звести до
наступного:
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 як стаття умовно-змінних та умовно-постійних витрат,
амортизація входить до складу вартості продукції;
 відповідно до концепції зносу та інвестиційної концепції,
амортизація є джерелом коштів для фінансування процесів оновлення
основних засобів;
 у випадку, якщо основні засоби були придбані за кредитні
ресурси, амортизація, відповідно до її відшкодувальної функції, є
частиною коштів для сплати відсотків та повернення кредитів;
 відповідно до податкової концепції, амортизація є методом і
інструментом для отримання пільг у сплаті податку на прибуток
підприємства;
 як частина грошового потоку, що генерується в процесі
операційної діяльності фірми, амортизація є частиною грошового
потоку, а значить, засобом окупності інвестицій в основні засоби;
 у складі грошового потоку, відповідно до регулюючої та
накопичувальної функції, амортизація є частиною прибутку, що
генерується основними засоби протягом терміну їх корисного
використання [3].
Саме зазначені аспекти використання амортизації, як
інструменту амортизаційної політики в комплексі забезпечують
нормальний перебіг відтворювальних процесів на підприємствах.
Надання амортизації інших функцій спотворює її економічну сутність
та автоматично позбавляє підприємство інвестиційних джерел
фінансування кругообігу капіталу.
Для подолання негативних тенденцій в амортизаційній політиці,
зростання ролі амортизації як джерела фінансування оновлення
основних фондів, створення зацікавлення у впроваджені та
виробництві сучасних технологій необхідно переймати міжнародний
досвід обліку амортизації та необоротних матеріальних активів.
Література:
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БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
По мере увеличения степени встраиваемости средств
электронной информационной технологии в различные направления
современного общества возрастают и требования к их адаптируемости
к решению новых задач, которые предполагают огромные объемы данных.
В сущности, понятие больших данных подразумевает работу с
информацией огромного объема и разнообразного состава, постоянно
обновляемой и находящейся в разных источниках в целях увеличения
эффективности работы, создания новых продуктов и повышения
конкурентоспособности.
Существует множество разнообразных методик анализа
массивов данных, в основе которых лежит инструментарий,
заимствованный из статистики и информатики (например, машинное
обучение). Исследователи продолжают работать над созданием новых
методик и совершенствованием существующих. Безусловно, чем более
объемный и диверсифицируемый массив подвергается анализу, тем
более точные и релевантные данные удается получить на выходе
Все эти методики являются важной частью технологий Больших
Данных. Именно на их основе создаются программы, которыми в
дальнейшем пользуются компании.
Технология Больших Данных охватывает различные направления
использования: правительство, частный сектор, производство.
Как показывает опыт зарубежных представителей, внедрение
технологий Больших Данных помогает успешно решать современные
бизнес-задачи. Множество сфер нашей жизни подвергнется
трансформации под влиянием этих технологий.
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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В ФОРМИРОВАНИИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РБ
Свободные экономические зоны (СЭЗ) - интернациональные
экономические формирования. Они приобрели глобальный характер,
охватив практически все страны мира, включая богатые и бедные. С
их помощью происходит весьма интенсивная интеграция целых
регионов в систему мирохозяйственных связей.
Эффективность свободных экономических зон заключается в
способности
привлечения
иностранных
и
стимулирования
национальных инвестиций. Поэтому, свободные экономические зоны
положительно влияют на развитие предпринимательской активности,
обеспечивают занятость, тем самым увеличивают бюджетные
поступления, улучшают торговый и платежный балансы.
Следует отметить, что функционирование СЭЗ способствует
социально-экономическому развитию регионов: росту объемов
промышленной, в том числе импортозамещающей продукции,
внешней торговли; внедрению новых и высоких технологий,
привлечению иностранных инвестиций; повышению уровня
заработной платы; увеличению занятости; формированию социальной
инфраструктуры, расширению сферы услуг. Кроме того, зоны
оказывают косвенное воздействие на качество и организованность
труда, передаваемые из СЭЗ смежным производствам как на
начальной (поставка сырья и материалов), так и заключительной
стадиях производственного цикла (доработка и переработка продукта,
производимого в зонах, комплектация и сборка этого продукта за
пределами СЭЗ). Такое влияние тем ощутимее, чем шире деловые
связи предприятий СЭЗ с предприятиями, находящимися за их
пределами.
В Беларуси первая СЭЗ появилась в пригороде Бреста в 1996
году. Сегодня их в республике шесть: В республике действуют шесть
свободных экономических зон: «Брест» (1996), «Гомель-Ратон» (1998),
«Минск» (1998), «Витебск» (1999), «Могилев» (2002), «Гродноинвест»
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(2002). По данным Министерства экономики Республики Беларусь
на 1 июля 2015 года во всех СЭЗ работает 445 резидентов свободных
экономических зон, на которых занято свыше 131 тыс. человек.
Несмотря на широкий спектр СЭЗ в мире (свободной торговли,
промышленно-производственные, технико-внедренческие, сервисные,
комплексные), в Республике Беларусь основное распространение
получили так называемые комплексные. Их создание связано с вполне
определенными целями, среди которых можно выделить:
- увеличение притока инвестиций в страну;
- развитие промышленности;
- расширение объемов внешней торговли и экспорта, в том числе
развитие ориентированных на экспорт и импортозамещающих
производств;
внедрение
новейших
технологий
и
передового
управленческого опыта.
СЭЗ Беларуси создаются в целях привлечения национальных и
иностранных инвестиций для дальнейшего развития ориентированных
на экспорт производств, основанных на новых и высоких технологиях,
обеспечения благоприятных условий для структурной перестройки
экономики страны и ее регионов, эффективного использования
имеющихся производственных площадей, обеспечения занятости
населения, апробации новых методов хозяйствования в разрезе
различных форм собственности.
Основными задачами СЭЗ являются:
· развитие промышленного производства и расширение объемов
экспорта продукции (товаров, работ, услуг);
· производство и реализация импортозамещающей продукции
согласно перечню, утверждаемому Правительством Республики
Беларусь;
· развитие торгово-экономического сотрудничества с другими
государствами, расширение международного торгового обмена через
Республику Беларусь;
· эффективное использование имеющихся производственных
мощностей,
инженерной
и
транспортной
инфраструктур,
реконструкция отдельных объектов производства, вовлечение в
производственную деятельность нетрадиционных природных ресурсов
и источников энергии.
Выполнению вышеназванных задач будет способствовать
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активизация
международного
товарооборота,
мобилизации
инвестиций, обмена технологиями, информацией, углубления
интеграционных экономических процессов.
УДК 336.02
Вольхина Наталья,
Ефимова Наталья
Научный руководитель: Суслякова Оксана
Калужский филиал Российской академии при Президенте
Российской Федерации
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИИ
Налоговая политика является важнейшей составляющей
финансовой политики государства, поскольку именно она
способствует обеспечению государства финансовыми ресурсами,
созданию условий для регулирования хозяйства страны в целом,
сглаживанию возникающего в процессе рыночных отношений
неравенства в уровнях доходов населения.
Основными целями налоговой политики являются, с одной
стороны,
сохранение
бюджетной
устойчивости,
получение
необходимого объема бюджетных доходов, а с другой стороны,
поддержка предпринимательской и инвестиционной активности,
обеспечивающей налоговую конкурентоспособность страны на
мировой арене.
Основные направления налоговой политики государства имеют
большое значение, поскольку они в обязательном порядке
учитываются при составлении проекта федерального бюджета на
очередной финансовый год и двухлетний плановый период.
Приоритетом Правительства РФ в области налоговой политики в
средне и долгосрочной перспективе является дальнейшее повышение
эффективности налоговой системы. И эта тенденция уже дает
положительные результаты. В рейтинге Всемирного банка Россия
поднялась с 105-го на 64-е место по удобству уплаты налогов. Кроме
того, Комитет по налоговым вопросам Организации экономического
сотрудничества и развития признал российскую фискальную систему
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соответствующей ее требованиям.
Современное состояние налоговой системы РФ определяется как
стабильное с положительной динамикой налоговых поступлений в
консолидированный бюджет страны: по состоянию на 1 января 2015
года поступления составили 8 375,9 млрд.руб, что на 12,1% больше
показателя налоговых поступлений в 2013 году, который имел
значение в 7 470,5 млрд.руб.
Однако в связи со сложившейся экономической ситуацией в
стране отмечается рост налоговой задолженности, которая на 1 января
2015 года составляла 1 181,5 млрд.руб. По сравнению с показателем на
1 января 2014 года, который составил 1 155,2 млрд.руб. прирост
налоговой задолженности составил 0,2%.
В современных экономических условиях Министерством
финансов РФ были определены направления налоговой политики на
2016 – 2018 годы. Основными задачами станут создание налоговых
стимулов для экономического роста и повышение справедливости
российской налоговой системы.
Минфин предлагает ввести существенные налоговые льготы для
инвесторов в целях развития экономики и привлечения иностранного
капитала. Также готовятся предложения по либерализации налогового
режима для региональных инвестиционных проектов.
Говоря о возможности снижения налоговой нагрузки, Антон
Силуанов подчеркнул, что это нереально без сокращения расходов, в
том числе социальных, в частности повышения пенсионного возраста.
Следует уточнить, что по итогам 2014 года уровень налоговой
нагрузки превысил значение в 36% ВВП (за 2013 год он составил
34,11% к ВВП). Наконец, по его словам, сейчас в России уровень
налоговой нагрузки с учетом расходных обязательств государства
является минимально допустимым, в связи с чем дефицит
консолидированного бюджета составляет 3,5% ВВП. Поэтому особое
внимание
будет
уделяться
борьбе
с
недобросовестными
налогоплательщиками, уклонением от уплаты налогов.
Говоря о перспективах налоговой политики, следует отметить,
что в ближайшее время должны быть реализованы предложения по
налоговым льготам для инвесторов на территории Дальнего Востока, о
поддержке разработки и освоения новых месторождений полезных
ископаемых, включая шельф. Также планируется продолжить
упрощение налогового учѐта и максимально сблизить его с
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бухгалтерским учѐтом, в целом повышать качество налогового
администрирования.
Таким образом, можно сделать вывод, что современное
состояние налоговой политики и налоговой системы РФ в целом
стабильное, устойчивое и перспективное, а также имеются хорошие
возможности для увеличения эффективности деятельности органов
налоговой системы государства в целях развития страны в целом.
УДК 339.92
Воробей Наталія
Науковий керівник: Зелінська Ольга
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОРЕГІОНІВ
Транскордонне співробітництво як окремий напрямок взаємодії
прикордонних територій отримало значний розвиток в Україні
наприкінці ХХ століття. Формування єврорегіонів на західному, а
потім і на східному кордоні України привернуло увагу багатьох
науковців у галузях економіки, демографії, соціології, екології,
географії до процесів, що протікають у прикордонних регіонах України.
Сучасна концепція транскордонного співробітництва в сфері
регіонального розвитку, насамперед, передбачає переосмислення
уявлень про адміністративно-територіальний устрій країни, про
жителів прикордонних територій, про розвиток цих територій,
властивих їм проблемах та ін. Жителі прикордонних регіонів
найчастіше виявляються в досить невигідному положенні,
випробовуючи на собі всі тяготи обмежень, пов'язаних з пересуванням
людей, товарів, ідей та послуг. До того ж, перебуваючи на периферії
країни, вони відчувають традиційну неуважність до них з боку
центральної влади та стають заручниками регіональних диспропорцій
розвитку. Для самостійного ж вирішення своїх проблем у таких
регіонів немає ні коштів, ні можливостей. Як результат, багато
регіонів перетворюються в депресивні, відсталі території.
На міжнародному рівні для вирішення цих проблем, а також для
вирівнювання рівня розвитку європейських регіонів, стирання границь
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між ними, з метою створення єдиної терпимої та процвітаючої Європи
в 1980 році була прийнята Європейська рамкова конвенція про
транскордонне співробітництво між територіальними громадами або
владою, спрямована на більше тісне співробітництво між
прикордонними регіонами в сфері економіки, екології, науки, культури.
Відповідно до цієї конвенції "транскордонне співробітництво"
визначається як будь-які спільні дії, спрямовані на посилення та
поглиблення добросусідських відносин між територіальними
общинами або властями, які знаходяться під юрисдикцією двох або
декількох договірних сторін, та на укладання з цією метою будь-яких
необхідних угод або досягнення домовленостей. Розвиток такої форми
міжнародного співробітництва здійснюється в межах транскордонних
регіонів та характеризується відповідними етапами розвитку,
принципами, функціями акторів транскордонного співробітництва.
Транскордонний регіон - це територія щонайменше двох різних
країн, що мають спільний державний кордон, між якими встановились
тісні виробничі і соціально-економічні зв'язки. Про об'єктивний
процес формування транскордонного регіону свідчить рівень розвитку
різного роду зв'язків (виробничих, соціально-економічних тощо), які
здійснюються між двома територіями різних країн, що мають спільний
державний кордон. Згідно статистики ЄС, у Європі існує 184 регіони,
які розвивають прикордонні зв'язки, з яких 122 - прикордонні, а 58
межують не з державами-членами ЄС. За участю України сформовано
шість єврорегіонів.
Єврорегіони, як форма прикордонного співробітництва,
сприяють не тільки посиленню та поглибленню добросусідських
відносин між державами, але і є своєрідним інструментом для
інтеграції тієї або іншої країни в європейські структури. Це особливо
важливо для України, як країни, що граничить з Євросоюзом.
Єврорегіони розглядаються і як засіб врегулювання можливих
територіальних проблем двох держав. Вони знімають напругу в
частині можливих територіальних претензій.
Отже, стратегічні напрямки удосконалення регіональної
політики України повинні передбачати розширення повноважень
регіональних
органів
влади
щодо
ведення
не
лише
зовнішньоекономічної діяльності, але й інших форм транскордонного
співробітництва. Адже для підвищення ефективності діяльності
єврорегіонів слід гармонізувати правові повноваження національних
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суб'єктів цього співробітництва, делегувати регіонам (областям)
України правові та фінансові повноваження, релевантні до
повноважень суб'єктів співробітництва у сусідніх країнах. Крім того,
досвід створення та діяльності єврорегіонів в Західній Європі свідчить
про те, що для досягнення ефективного рівня роботи подібних
структур необхідні довгі роки гармонізації інтересів їх учасників,
відпрацювання механізмів як транскордонної співпраці, так і
знаходження каналів упливу на рівень національних урядів з метою
створення сприятливого правового поля.
УДК 657.47
Гапонюк Віталій
Науковий керівник: Букало Надія
Східноєвропейський національний університету
імені Лесі Українки
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ БРАКУ НА ВИРОБНИЦТВІ
Продукція, напівфабрикати, деталі, вузли й роботи, які за своєю
якістю не відповідають встановленим стандартам, технічним умовам,
договорам і які в такому вигляді не можуть бути використані за
прямим призначенням визнаються виробничим браком.
Брак може виникнути на будь-якій стадії технологічного процесу
на складі готової продукції, а також виявлений покупцями.
Дана тема є досить актуальною оскільки у нормативних актах та
інструктивних матеріалах дане питання належним чином неузгоджене,
неконкретизоване і детально не розглядається
Питанням контролю якості продукції присвячено ряд праць
вітчизняних і зарубіжних науковців: В.В. Єфімов, С.Д. Ільєнкова, П.
Орлов, А.М. Герасимович, М.Ф. Огійчук, І.Р. Поліщук, Ф.Ф. Бутинець,
Г.Г. Кірейцев, Ю. Граковський, в працях яких розглядаються питання
контролю втрат від браку у виробництві, а також підкреслюється
важливість вирішення такого наукового завдання, як забезпечення
підвищення якості продукції на основі зниження рівня браку у
виробництві шляхом ефективного його внутрішнього контролю.
Для обліку та узагальнення інформації про втрати від браку в
Плані рахунків призначено рахунок 24 ―Брак у виробництві‖.
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За дебетом рахунку 24 відображаються:
- витрати через виявлений зовнішній та внутрішній брак;
- витрати на гарантійний ремонт в обсязі, що перевищує норму;
- витрати на утримання гарантійних майстерень.
За кредитом рахунку 24 відображаються:
- сума, що списується на витрати на виробництво як втрати від браку;
- суми зменшення втрат від браку продукції;
- суми відшкодувань, що підлягають одержанню від
постачальників недоброякісних матеріалів та напівфабрикатів, які
спричинили брак продукції.

Рис. 1. Класифікація браку у виробництві
Аналітичний облік за рахунком 24 ведеться за видами виробництва.
Проблемними питаннями бухгалтерського обліку браку у
виробництві теоретичного характеру є відсутність єдиної класифікації
браку; методологічного характеру – недостатня регламентація
бухгалтерського обліку браку у виробництві на нормативному рівні,
відсутність чітких рекомендацій щодо визначення собівартості витрат
від браку, неузгодженість щодо податкового відображення браку.
Сформовано класифікацію браку у виробництві за Огійчуком [1].
Документальне оформлення браку на виробництві відбувається
за допомогою спеціальних повідомлень чи актів де вказують назву
виробу, виявлені дефекти на підставі лабораторного аналізу,
рекламацій чи експертної оцінки спеціалістами, операцію, на якій
виявлено брак, винуватців, суму прямих витрат, що відносяться на
брак. Для списання витрат на виправлення браку чи віднесення їх на
винних осіб складають спеціальний розрахунок [2].
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Отже, брак є досить важливою категорією у виробництві, що
впливає на прибутковість підприємства, а отже, має бути висвітлений
у звітності для внутрішніх і зовнішніх користувачів для прийняття рішень
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УДК 338.984
Гвозд Наталия
Научный руководитель: Володько Ольга
Полесский государственный университет
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЧТПУП «ЛЕНЖДАН ЕВРО ТРАНС»
Актуальность выбранной темы заключается в том, что
производственная программа определяет необходимый объем
производства продукции (оказываемых услуг) в плановом периоде,
который соответствует номенклатурным, ассортиментным и
качественным требованиям плана продаж.
Объектом
исследования
является
частное
торговопроизводственное унитарное предприятие (ЧТПУП) «Ленждан Евро
Транс», которое осуществляет свою деятельность с марта 1995 г.,
занимается ремонтом сельхоз тракторов, узлов и агрегатов трактора.
Адрес: Республика Беларусь, Минская область, г. Клецк,
ул. 17 Сентября, д. 52.
В результате проведенного анализа производственной
программы ремонтных услуг ЧТПУП «Ленждан Евро Транс» за
период 2010-2014 гг. и 1 квартал 2015 г. было выявлено следующее:
- в 2014 г. по сравнению с 2010 г. наблюдается уменьшение
таких показателей, как: снижение рентабельности производственной
деятельности – на 14,48 млн. руб., рентабельность продаж по прибыли
от реализации на 16.10 млн. руб., по чистой прибыли и денежному
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потоку – 10,91 млн. руб.; прибыль сократилась на 265 млн. руб.;
коэффициент текущей ликвидности на конец 2014 года составляет
1,24 превышает норматив > = 1,1, что говорит о том, что у
предприятия возникла проблема при расчетах с кредиторами;
на
отрицательный
результат
деятельности
(-9,4%
рентабельности) предприятия «Ленждан Евро Транс» по состоянию на
2015 г. повлияло снижение производственной мощности в результате
уменьшения производительности работников на 15% (коэффициент
использования производственной мощности равен 0,85), а также в
результате недоиспользования рабочего времени рабочих на 8%
(коэффициент экстенсивного использования производственной
мощности равен 0,92);
- среднегодовая стоимость основных средств увеличилась в
2014 г. на 2 570 млн. руб. по сравнению с периодом 2013-2010 гг., а
также активной части основных средств до 2 898 млн. руб.,
фондоотдача сократилась на 5,37 руб./руб. по сравнению с 2013 годом
и на 0,58 руб./руб. по сравнению с 2010 г., фондовооруженность –
увеличилась на 37,65 руб./чел. и на 45,1 руб./чел. соответственно., и
вследствие фондорентабельность снизилась на 90,6% по сравнению с
2013 г.
- объемы произведенной продукции (13 932 млн. руб., в 2014 г.),
валовой продукции (16 357 млн. руб. в 2014 г.) и реализованной
продукции (16 350 млн. руб. в 2014 г.) свидетельствуют о
неблагоприятном финансовом состоянии предприятия в 2014 г. по
сравнению с 2012-2013 гг. (снизились практически на 1,5%), причиной
чего является увеличение себестоимости его деятельности до 9 991
млн. руб.;
- эффективность производственной программы характеризуют
показатели рентабельности его деятельности, где произошло снижение
рентабельности основной деятельности на 10,86% по сравнению с
2013 г. (на 11,43% по сравнению с 2010 г.), рентабельности продаж –
на 25,81% и совокупных активов на 54,35%;
- коэффициент ритмичности в 2014 году по сравнению с 2013
годом по ремонту тракторов, узлов и агрегатов равен 0,55, по услугам
тракторов – 1,21; по ремонту автомобилей – 1,06; и по ремонту
двигателей и топливной аппаратуры – 0,79, соответственно. Но за
период 2013-2012 гг. в сравнении с 2012-2011 гг. наблюдаются низкие
коэффициенты по видам оказываемых услуг;
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Переход на оптимальный ассортимент ремонтных услуг при
условии полной загрузки мощностей позволит предприятию
увеличить прибыль до 2 203,9 млн. руб., рентабельность – до 17,1%.
Используя корреляционно-регрессионный анализ, а также
экономико-математическую
(мультипликативную,
детерминированную) модель комбинированным способом, методом
элиминирования, рассмотрели внедрение таких мероприятий, как:
проведение новых услуг по ремонту тракторов модели Дископак-6
(где рентабельность составит 15,1%, амортизация на инструмент
составит 89,1 тыс. руб. в месяц (в течение 12 мес.)), а также
увеличение объема ремонтных услуг по модернизации тракторов
марки К-744-Р1 (рентабельность увеличится до 17,6%, амортизация на
инструмент - 95,5 тыс. руб. в месяц) и марки К-744-Р2 (21,6%, 108,2
тыс. руб. в месяц соответственно).
Экономическая эффективность от предложенных рекомендаций
для ЧТПУП «Ленждан Евро Транс» в сумме составит 6 628,5 млн. руб.
УДК 338.28
Гиль Надежда
Полесский государственный университет
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ
В настоящее время формирование инновационной экономики –
приоритетное направление для Беларуси. Построение данной модели
для нашей страны – это актуальный шаг, а в условиях низкого уровня
обеспеченности природными ресурсами практически единственная
возможность достичь уровня передовых держав. И для этого
республика обладает важнейшей составляющей – высоким
интеллектуальным потенциалом населения. В настоящее время в
республике предпринимаются меры, направленные на формирование
инновационной
инфраструктуры,
развитие
международного
сотрудничества, налогового стимулирования.
Вместе с тем в Беларуси существует ряд проблем, о чем
свидетельствует недостаточно высокие значения и зачастую
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отрицательная динамика ключевых индикаторов инновационного
развития (табл. 1).
Таблица 1
Динамика индикаторов инновационного развития
Наименование показателя
Доля
инновационно
активных
организаций промышленности, %
Доля отгруженной инновационной
продукции
предприятиями
промышленности, %
Внутренние затраты на научные
исследования и разработки, % к ВВП

2011

2012

2013

Темп
прироста,
%
2013г. к
2011г.

22,7

22,8

21,7

-4,4

14,4

14,8

17,8

23,61

0,81

0,67

0,69

-14,81

Из таблицы 1 видно, что в 2013 г. по сравнению с 2011 г.
значения доли отгруженной инновационной продукции и процента
инновационно активных предприятий растут недостаточно быстро
либо вовсе снижаются. Особое внимание следует обратить на
показатель внутренних затрат на исследования и разработки, который
за последние 3 года не достиг критического уровня в размере 1% от
ВВП.
Данные
показатели
позволяют
выявить
проблемы
формирования инновационной экономики в Республике Беларусь. К
ним можно отнести следующие.
Недостаточная развитость системы финансирования. В силу
ряда особенностей сферы инновационной деятельности (высокая
степень риска и непредсказуемость результатов) ей зачастую
требуются специфические денежные источники, из которых в нашей
стране представлены преимущественно инновационные фонды.
Однако и на эти структуры приходится незначительный объем
финансирования. В основном предприятия осуществляют технические
нововведения за счет собственных средств (48%) или займов (29%).
Недостаток собственных средств у организаций для
осуществления нововведений. В связи с этим важным видится
дальнейшее предоставление и расширение льгот для белорусских
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предприятий,
генерирующих,
передающих
и
внедряющих
нововведения.
Высокие риски инновационной деятельности. Они связаны как с
приобретением нового товара, так и непосредственно с его созданием.
Как правило, все большее число организаций отмечают
экономическую неопределенность как фактор, препятствующий
инновациям. Поэтому очень важно оптимизировать работу сегмента
компенсации и страхования рисков при покупке отечественной
технологии и при ее разработке.
Незаинтересованность компаний в инновациях. Необходима
дальнейшая работа по информированию о роли нововведений в
функционировании организаций, обучение на реальных примерах,
развитие налоговых мер по стимулированию инновационной
деятельности.
Для решения указанных проблем целесообразным является
формирование структур, обеспечивающих финансирование и
страхование инновационной деятельности, развитие системы
инновационного образования, налогообложения.
Таким образом, реализация указанных мер будет способствовать
росту инновационной активности белорусских предприятий и,
соответственно, дальнейшему формированию сильной и устойчивой
экономики в Республике Беларусь.
УДК 657.92:657.421
Гончарук Мар’яна
Науковий керівник: Михальчишина Лариса
Вінницький національний аграрний університет
МЕТОДИКА СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ
На сьогоднішній день значно зріс рівень злочинів, пов‘язаних з
рухом і використанням основних засобів. Методико-організаційні
засади судово-бухгалтерської експертизи операцій з основними
засобами представлено як сукупність певних елементів, пов‘язаних
між собою. Взаємодія цих елементів дає змогу здійснити ефективне
дослідження інформації про рух та використання матеріальних активів
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суб‘єктів господарювання різних форм власності, очікуваний строк
корисного використання яких більше одного року або операційного
циклу, якщо він довший за рік, на основі спеціальних знань у різних
сферах економіки, господарського аналізу та контролю з метою
вирішення широкого кола питань, що виникають при розслідуванні
економічних злочинів та судовому розгляді господарських суперечок.
Об‘єктами дослідження судово-бухгалтерської експертизи є
будь-які операції з основними засобами, які здійснювались на
підприємстві протягом певного періоду [1].
Розвиток судово-бухгалтерської експертизи основних засобів
пов‘язана зі створенням методології, яка включає систему
загальнонаукових і частково-наукових методів і прийомів
дослідження.
Загальнонаукові методи є сукупністю принципів і категорій
матеріалістичної діалектики та загальнонаукової теорії пізнання.
Базуються на використанні прийомів, як аналіз і синтез, індукція і
дедукція, абстрагування і конкретизація, аналогія і моделювання,
системний і функціонально-вартісний аналіз. Такі методи в практиці
правоохоронних органів частіше за все використовую для дізнання і
виявлення ознак скоєння корисливих правопорушень [2].
До часткового-наукового методу дослідження основних засобів
належать такі прийоми:
1. Розрахунково–аналітичний, що включає: економічний аналіз;
статистичні розрахунки; економіко-математичні методи.
2. Документальний виділяє такі види контролю: нормативноправову оцінку відображених операцій; логічний контроль.
На початку дослідження експерт-бухгалтер повинен установити
правомірність віднесення окремих об‘єктів до основних засобів.
Основні засоби, які будуть визнані непридатними для використання
протягом звітного періоду, мають бути списані на витрати цього
періоду за їхньою залишковою вартістю. Якщо підприємство
придбаває основні засоби, які були в експлуатації, то, зараховуючи їх
на баланс, потрібно відобразити і суму переданого зносу. У разі
безкоштовного отримання основних засобів вони мають бути оцінені
за ринковою, а не за залишковою вартістю [3]. Експерту-бухгалтеру
слід також пам‘ятати, що за основними засобами справедлива вартість
визначається в разі: безкоштовної передачі; отримані внаслідок
бартерних операцій; якщо основні засоби передані як внесок до
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статутного капіталу. Експерт-бухгалтер також має ретельно
перевірити правильність відображення в обліку операцій з основними
засобами. Особливо важлива точна експертна оцінка результатів
інвентаризації майна державного підприємства, яке приватизується
або передається в оренду.
Таким чином, експерту-бухгалтеру для розв‘язання поставлених
питань, частіше за все необхідно встановити розмір нестач та лишків
основних засобів, обґрунтованість списання цих цінностей,
правильність оприбуткування, правильність застосування норм
амортизаційних відрахувань, зносу та ін.
Методика експертного дослідження операцій з основними
засобами полягає в перевірці та порівнянні балансових (звітних) даних
про залишки основних засобів з даними синтетичного та аналітичного
обліку. При цьому бухгалтерські записи звіряються з первинними
документами про надходження та вибуття основних засобів.
Тобто, підсумовуючи, можна сказати, що судово-бухгалтерська
експертиза операцій з основними засобами є трудомістким процесом,
який вимагає не лишень вичерпних знань з обліку основних засобів,
але й чіткого дотримання методики проведення з визначенням
завдання, методичних прийомів і необхідної інформації.
Література:
1. Гуцаленко Л.В. Судово-бухгалтерська експертиза [Текст]: Навч. посіб. /
Гуцаленко Л.В., Михальчишина Л.Г., Сидорчук В.М., Пентюк І.К. - К.: Центр учбової
літератури, 2011. – 348 с.
2. Камлик М.І. Судова бухгалтерія. Підручник. К.: Атіка, 2001. – 187 с.
3. Мумінова-Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч.-метод. посіб.
для самост. вивч. дисципліни. – К.: КНЕУ, 2004. – 268 с.
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УДК 336.132.1
Горбов Александр
Научный руководитель: Сергиенко Наталья
Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации (Калужский филиал)
ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАК МЕХАНИЗМ
КОНТРОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ
С переходом Российской Федерации к рыночной экономике,
государственные методы управления финансами претерпели
кардинальные изменения, связанные со сменой роли государства в
экономической системе страны. Также стоит заметить, что процесс
оптимизации механизма управления государственными финансами не
останавливается и по сегодняшний день. Органы государственной
власти пытаются более эффективно организовать работу этого
механизма, прорабатывая различные варианты развития. Внедрение
информационных
технологий,
затрагивающее
все
сферы
общественной жизни, безусловно, является значимым шагом в
реализации намеченных планов. В частности, это подтверждается
положениями
государственной
программы
«Управление
государственными финансами».
В целях достижения поставленных целей, происходит развитие
Единой информационной системы (ЕИС), которое облегчит и ускорит
сбор информации о начислениях и платежах для оказания
государственных и муниципальных услуг.
Далее предполагается, что некоторые информационные системы
будут взаимодействовать друг с другом. Так например с 1 января
2016 года ЕИС обеспечит обслуживание всех пользователей, ранее
зарегистрированных на официальном сайте государственных закупок.
Все указанные организации и пользователи автоматически получают
доступ на работу в ЕИС. Предложенный подход позволит в самые
короткие сроки обеспечить работу в ЕИС всем обозначенным в законе
категориям пользователей.
Стоит заметить, что положение, при котором количество счетов
Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации, соответствует количеству публичноправовых образований, приводит ко множеству проблем, главная из
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них – громоздкость всего аппарата управления финансами. Кроме
того, через многочисленные банковские счета осуществляется
исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов,
ведется учет операций медицинских бюджетных учреждений, органов
социальной защиты, операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение бюджетных учреждений, операций со
средствами, полученными от приносящей доход деятельности, а также
операций по обеспечению наличными денежными средствами
бюджетных учреждений, что еще больше обостряют данную
проблему.
Главным документом обозначающим ориентиры деятельности
является концепция реформирования системы бюджетных платежей
на период до 2017 года, утвержденная приказом Минфина России от
29.08.2013 N 227, содержащая 9 разделов.
Следует отметить, что совместное развитие системы бюджетных
платежей и Государственной информационной системы о
государственных и муниципальных платежах обеспечит некоторые
преимущества для каждого субъекта в сфере финансов. Так
администраторы доходов бюджетов получают возможность
оперативного администрирования и установления соответствия
совершенного платежа конкретному начислению.
Следует отметить, что совместное развитие системы бюджетных
платежей и Государственной информационной системы о
государственных и муниципальных платежах обеспечит некоторые
преимущества для каждого субъекта в сфере финансов. Так
администраторы доходов бюджетов получают возможность
оперативного администрирования и установления соответствия
совершенного платежа конкретному начислению. Физические и
юридические лица получают всю информацию о своих обязательствах
перед бюджетом в режиме "одного окна" и получают возможность
оперативно осуществлять их оплату
Проводя анализ результатов уже принятых органами управления
финансами мер, прослеживается сокращение счетов, открытых
Федеральному Казначейству в Банке России, более того к 2017 году
планируется создание единого казначейского счета. Принимаемые
меры ускоряют процесс сбора финансовых средств. Одним из главных
преимуществ данной финансовой системы для органов управления
финансами является возможность таргетирования остатков (т.е.
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управление размером ежедневного сальдо). В свою очередь, для
населения появляется возможность иметь всю информацию о
поступлениях и обязательствах по взносам в бюджет в свободном
доступе.
УДК 657:331.2
Грушелевич Олена
Науковий керівник: Марчук Уляна
Вінницький національний аграрний університет
ВІТЧИЗНЯНА ТА МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ОБЛІКУ
РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
В сучасних умовах розвитку бухгалтерський облiк в Україні
постійно зазнає змін, оскільки на перший план винесено створення
більш сприятливих умов для закордонних клієнтів, що полягає в
формуванні та використанні методології бухгалтерського обліку та
звітності, яка б відповiдала міжнародним стандартам. Національні
положення (стандарти) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) хоча і
охоплюють усі чинні МСФЗ, однак вони не є ідентичними, адже,
НП(С)БО традиційно орієнтуються на запити регулюючих органів, в
той час як Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) - на
користувачів інформації.
МСФЗ приділяють велику увагу розрахункам з оплати праці.
Винагороди та фінансові компенсації, що виплачуються працедавцем
своїм працівникам розглядаються в МСБО (IAS) 19 «Виплати
працівникам».
Відповідно до НП(С)БО, порядок розрахунків за виплатами
працівників та розкриття інформації про такі виплати у фінансовій
звітності підприємства визначається П(С)БО 26 «Виплати
працівникам».
Для встановлення ступеня близькості між національними та
міжнародними стандартами ведення обліку розрахунків з оплати праці
здійснено порівняльний аналіз МСБО 19 «Виплати працівникам» та
П(С)БО 26 «Виплати працівникам» і представлено в таблиці 1.
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика П(С)БО 26 «Виплати працівникам» та
МСФЗ 19 «Виплати працівникам»
Ознака

«Виплати

МСФЗ
МСБО
19
«Виплати
працівникам‖,
МСБО
26
«Облік та звітність щодо
програм
пенсійного
забезпечення», МСФЗ 2

застосовуються робото-давцями
–
підприємства-ми,
організаціями,
інши-ми
юридичними
особами
незалежно від форм влас-ності
(крім бюджетних установ та
підприємств, які складають
фінансову звітність за МСФЗ)

застосовується праце-давцями
при
обліку
всіх
виплат
працівникам, за винятком тих,
до яких застосовується МСФЗ
2 «Платіж на основі акцій»

Визначення
виплат
працівникам

не зазначено

всі форми компенсації, що їх
надає суб‘єкт господарювання
в обмін на послуги, надані
працівниками

Склад виплат
працівникам

короткострокові
виплати,
виплати при звільненні, виплати
по
закінченні
трудової
діяльності,
вип.-лати
інструментами
влас-ного
капіталу під-приємства, інші
довго-строкові виплати

короткострокові
виплати
працівникам;
виплати
по
закінченні трудової діяль-ності;
інші довгострокові вип.лати
працівникам; виплати
при
звільненні

Наявні
стандарти

Сфера
застосування

Облiк в Україні
П(С)БО
26
працівникам»

Порівнюючи національні та міжнародні стандарти, потрібно
відмітити, що МСБО 19 «Виплати працівникам» є більш змістовним
ніж П(С)БО 26 «Виплати працівникам», має кращу структуру та
обґрунтування усіх питань, що розглядаються. Проте за своєю
логічною структурою дані стандарти є досить наближені за своїм
змістом, що можна пояснити прагненнями зблизити норми
національного обліку у відповідність до міжнародних.
Отже, МСФЗ 19 на відміну від національного П(С)БО 26 значно
ширше розглядає аспекти обліку розрахунків за виплатами
працівникам. Питання стандартизації П(С)БО 26 до МСФЗ 19 вимагає
суттєвих доопрацювань і доповнень в напрямку пристосування їх до
конкретних умов господарювання, з метою удосконалення системи
бухгалтерського обліку в Україні. Таким чином слід реформувати
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національну систему обліку відповідно до міжнародної практики та
внести зміни у відповідні нормативні документи.
УДК 657.6
Данилюк Наталія
Науковий керівник: Букало Надія
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
ПРИЗНАЧЕННЯ, МЕТА ТА СКЛАД ФОРМ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
В
умовах
інтернаціоналізації
економіки,
важливим
призначенням якої є сприяння підвищенню ефективності та
конкурентоспроможності, а також привабливості для інвесторів,
фінансова звітність є основним засобом комунікації, важливим
елементом інформаційного забезпечення прийняття виважених
економічних рішень. З огляду на це, не випадково концепція
складання та оприлюднення звітності лежить в основі системи
національних стандартів бухгалтерського обліку в більшості
економічно розвинутих країн світу.
Оскільки, відповідно до закону «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» всі підприємства з початку діяльності
до моменту ліквідації повинні вести бухгалтерський облік, то питання
щодо основного призначення, мети та складу форм фінансової
звітності є актуальним.
В Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» наведено таке визначення.
«Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, яка дає інформацію
про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів
підприємства за звітний період».
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам
повної, об'єктивної інформації про фінансовий стан та фінансові
результати діяльності підприємства для прийняття ними виважених
управлінських рішень.
Основними формами фінансової звітності є:
1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) ;
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2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим та непрямим
методом);
4. Звіт про власний капітал;
5. Примітки до річної фінансової звітності;
6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності.
Інформація за сегментами.
Фінансові звіти відображають поточний фінансовий стан і
фінансово-господарську діяльність підприємства або результати його
минулої діяльності та фінансовий стан протягом попередніх періодів.
Однак за їх допомогою можна не тільки зробити висновки про
діяльність підприємства в минулому, а й оцінити перспективи
розвитку та розробити заходи, спрямовані на підвищення ефективності
його діяльності в майбутньому.
Готуючи фінансову звітність, необхідно врахувати якісні
характеристики, а саме:
- зрозумілість-доступність для розуміння користувачів, які
мають недостатні економічні знання в сфері бухгалтерського обліку;
- доречність - вплив на економічні рішення користувачів, оцінку
минулих, теперішніх та майбутніх подій;
- надійність - у звітності не повинно бути суттєвих помилок і
виправлень..
Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням
таких принципів:
- обачності;
- повного висвітлення;
- автономності підприємства;
- послідовності;
- безперервності;
- нарахування та відповідності доходів і витрат;
- превалювання сутності над формою;
- історичної (фактичної) собівартості;
- єдиного грошового вимірника;
- періодичності.
Обов'язковою умовою перед складанням фінансової звітності є
проведення інвентаризації активів та зобов'язань.
Також Положенням ғ 879 «Про інвентаризацію активів та
зобов'язань», затвердженим наказом Міністерства фінансів України
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від 02.09.2014 р. ғ879 передбачено проведення інвентаризації у разі
переходу на складання фінансової звітності за міжнародними
стандартами.
Отже, складаючи фінансову звітність бухгалтер повинен
врахувати законодавчо-нормативні зміни щодо складання, подання,
повноти та правильності відображення показників фінансової
звітності.
УДК 657
Дзера Яна,
Мердюк Вікторія
Науковий керівник: Коновалова Оксана
Криворізький економічний інститут
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Підвищення ефективності використання основних засобів в
сучасних умовах економічного розвитку України має величезне
значення. Існує багато проблем, які негативно впливають на процес
управління виробництвом і зменшують ефективність використання
основних засобів. Підприємства, що мають у розпорядженні основні
засоби, повинні не тільки прагнути їх модернізувати, але й
максимально ефективно використовувати вже існуючі засоби праці,
при цьому економічно виправданими є збільшення часу роботи
устаткування, його повне завантаження, кваліфікований догляд і
ремонт.Це дуже актуально на даний момент, тому що основні засоби
більшості підприємств є морально і фізично застарілими.
Значний внесок у дослідження актуальних проблем щодо шляхів
підвищення ефективності використання основних засобів присвячено
роботи Ткаченка В.А., Е.Тарасенко, А.Поддерьогіної, Я.Манівчука,
С.Мочерного, Вихрущ В.П., Тирпак І.В., Оваденко В.О. та інших.
Для визначення шляхів підвищення ефективності використання
основних засобів, насамперед треба встановити рівень їх використання
та реальні можливості його зростання. Існує два шляхи підвищення
ефективності використання основних засобів: інтенсивний та
екстенсивний.
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Інтенсивний шлях полягає у збільшенні завантаження
устаткування та зростанні рівня використання їхньої потужності.
Виділяють наступні напрямки підвищення інтенсивного використання
основних засобів:
 технічне переозброєння основних засобів та впровадження
нових технологій;
 підвищення темпів відновлення основних засобів;
 удосконалення технологій та організації виконання робіт;
 правильний підбір обладнання і виробничих потужностей;
 скорочення термінів експлуатації основних засобів;
 підвищення кваліфікації та професійної майстерності
працівників.
Екстенсивний шлях полягає у збільшенні тривалості роботи,
скороченні цілозмінних і внутрішньо змінних втрат робочого часу,
підвищенні коефіцієнта змінності. Виділяють наступні напрямки
екстенсивного використання основних засобів:
 постачання підприємствам сировини, матеріалів, покупних
напівфабрикатів і комплектуючих виробів, палива, електроенергії у
визначенні строки та у повному обсязі, для забезпечення
безперебійного виробництва;
 своєчасне усунення причин простоїв на підприємствах, в
окремих цехах і виробничих дільницях, що дасть змогу запобігти
перервам у роботі підприємства;
 вдосконалення структури основних виробничих засобів;
 раціональне використання обладнання та виробничих
потужностей;
Також,
основним
шляхом
підвищення
ефективності
використання основних засобів є аналіз його узагальнюючих
показників, таких як фондовіддача та фондомісткість.
Умовою збільшення фондовіддачі є збільшення обсягу реалізації
продукції за рахунок більш інтенсивного використання основних
засобів та зниження їх середньорічної вартості, за рахунок ліквідації
зношених, малопродуктивних та не використовуваних у процесі
діяльності підприємства.
Збільшення вартості основних засобів на підприємстві веде до
зростання фондомісткості продукції. Але для покращення
використання основних засобів показник фондомісткості повинен
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мати тенденцію до зниження.
Отже, для того, щоб збільшити ефективність використання
основних засобів на підприємстві потрібно застосовувати інтенсивні
та екстенсивні шляхи підвищення їх використання. Їх застосування
збільшує економічний потенціал та виробничі можливості
підприємства, що, у цілому, сприяє зростанню технічного рівня
виробництва. Необхідною умовою для раціонального використання
основних засобів є систематичний аналіз фондовіддачі і
фондомісткості. У свою чергу, підприємство повинно збільшувати
обсяги випущеної продукції для того, щоб показник фондовіддачі мав
тенденцію до збільшення, а фондомісткості до зменшення, що має
забезпечити
підприємство
сприятливими
умовами
його
функціонування.
Література:
1. Білик М.С. Економічний аналіз: Підручник / Кіндрацька Г.І., Білик М.С.,
Загородній А.Г. / за ред. Проф.. А.Г. Загороднього. – 3-тє вид., перероб. І доп. – К:
Знання, 2008. – 487 с.
2. Борисюк І.О. Резерви підвищення ефективності використання основних
засобів / Борисюк І.О., Ткаченко І. І. // Науковий вісник НЛТУ. – 2008. – ғ 18.5. – с.
287-290.
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АУДИТ ДОСТОВІРНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Сучасний розвиток ринкових відносин характеризується
зростанням вимог користувачів до якості інформаційного
забезпечення. Це пов‘язано з тим, що економічна ефективність
обґрунтування та прийняття рішень визначається якісними
характеристиками використаних джерел інформації.
Формування та представлення достовірної фінансової звітності є
формою зворотного зв‘язку, завдяки якій суб‘єкт, який управляє
системою, отримує необхідну інформацію про її реальний стан для
правильної оцінки фактичного стану підприємства та результатів
господарської діяльності.
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Узагальнюючи
множину
факторів,
які
прямо
або
опосередковано впливають на рівень достовірності фінансової
звітності. К.В. Безверхий [1, c. 49] виділяє дві їх групи: суб‘єктивні
(недостатня кваліфікація персоналу; недостатність кількісних і
аналітичних показників; відсутність документального оформлення
господарських операцій; невідповідність обліку і звітності
нормативній базі; варіантність представлення інформації; свідоме
викривлення даних) та об‘єктивні (множинність оцінок; варіантність
розрахункових алгоритмів). При цьому важливо вказати на роль у
формуванні достовірної фінансової звітності таких умов, як вчинені
злочини, спрямовані на юридичну особу, до яких відносять крадіжку,
шахрайство, привласнення і розтрату.
Прямий вплив на якість вітчизняної фінансової звітності
здійснює держава шляхом законодавчого регулювання процесу
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності і
визначення вимог до інформації, що у такій звітності міститься. Однак
її вплив не визначається дієвим механізмом контролю за якістю
звітності, в тому числі з встановлення відповідальності (кримінальних
або штрафних санкцій) за шахрайство, фальсифікацію, викривлення та
недостовірність облікових даних.
Як показує міжнародний досвід, найбільші успіхи у боротьбі з
фальсифікацією фінансової звітності досягнуті в США, де ще у 80-х
рр. ХХ ст. створена національна комісія з шахрайства у фінансовій
звітності (COSO). В 1992 р. сформована асоціація незалежних
сертифікованих бухгалтерів з виявлення шахрайства у фінансовій
звітності (ACFE).
Відповідно до Директиви 2006/43/ЄС функція аудиту має
специфічні особливості, вона є основним елементом забезпечення
достовірності у ланцюгу фінансової звітності, яка становить значний
суспільний інтерес [2]. Водночас фінансова звітність є невід‘ємним
елементом концепції аудиту, адже в ній акумулюються інтереси різних
осіб:
користувачів фінансової звітності, яким необхідна достовірна та
повна інформація про діяльність економічного суб‘єкта;
управлінського персоналу, який повинен забезпечити підготовку
звітності виходячи з принципів і процедур, передбачених
законодавчими
та
нормативними
документами
у
сфері
бухгалтерського обліку;
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аудиторів, які повинні висловити свою думку про достовірність
звітності у аудиторському звіті, який призначений для користувачів
фінансової інформації.
Є два шляхи перевірки достовірності фінансової звітності:
1) від фінансової звітності до первинних документів –
дедуктивний;
2) від первинних документів до фінансової звітності –
індуктивний. Проф. Я.В. Соколов зазначає, що на Заході аудитор йде
від звітності, перевіряючи достовірність її статей, операції
розглядаються лише в тому випадку, коли вони суттєво вплинули на
показники звітності [3, с. 87-90].
Таким чином, якість інформації фінансової звітності може бути
гарантована за умов застосування якісних методик контролю цієї
звітності та професійного виконання контрольних дій аудитором,
ретельного дотримання методологічних засад і принципів формування
інформації цієї звітності.
Література:
1. Безверхий К.В. Некоторые аспекты трансформации финансовой отчетности
под требования МСФО: опыт украинских предприятий / К.В. Безверхий //
Международный бухгалтерский учет. – 2013. - ғ29 (275). – С. 48-54.
2. Директива 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 травня
2006 року про обов‘язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності, що
вносить зміни до Директив Ради 78/660/ЄЕС та 83/349/ЄЕС і припиняє дію Директиви
Ради 84/253/ЄЕС від 17 травня 2006 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=994_844.
3. Соколов Я.В. Аудит в России, его особенности и успехи: збірник текстів та
тез доповідей ІІІ-ої Міжнародної наукової конференції [―Аудит: міжнародний досвід
та національні особливості‖] (Житомир, 20-21 травня 2004 р.) / Я.В. Соколов. – С. 87-90.
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Научный руководитель: Султанова Карина
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ПЕРЕХОД РБ К МСФО: ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПЕРЕВОДА
УЧЕТА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРИНЦИПЫ, РЕШЕННЫЕ
ЗАДАЧИ И ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Республики Беларусь, пока
недостаточно полно обеспечивает пользователей такой информацией,
что обусловливает необходимость ее реформирования. Внедрение
МСФО является одним из элементов международной привлекательности как предприятия, так и экономики страны в целом.
Расширение участия Республики Беларусь в мировой
экономической интеграции выдвигает новые задачи перед
национальным бухгалтерским учетом и требует принятия системных
мер, направленных на обеспечение высокого уровня сопоставимости,
надежности и достоверности финансовой информации в различных
секторах экономики [2].
В
качестве
основного
инструмента
реформирования
национальной учетной системы принято МСФО. Это обусловлено
следующими причинами.
Во-первых, развитие рыночных отношений постепенно смещает
акценты в характере использования бухгалтерской информации с
контроля наличия и движения имущества к демонстрации реального
финансового состояния организаций.
Во-вторых, стремление государства к стимулированию
инвестиций в национальную экономику, к активизации национальных
рынков капитала реализуется помимо прочего через создание
благоприятной информационной среды для инвесторов путем
использования МСФО, играющих в современном мире роль
международного языка бизнеса.
В-третьих, международная популярность МСФО в последние
годы резко возросла, они приняты в качестве регулирующих актов в
более чем 100 государствах. В связи с этим применение МСФО
рассматривается в качестве элемента интеграции отдельных
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государств в мировую экономику [2].
В последние годы в области бухгалтерского учета и отчетности
в Республике Беларусь произошли некоторые изменения, главным
направлением которых является обеспечение формирования
достоверной и полезной для принятия экономических решений
информации о финансовом состоянии и финансовых результатах
деятельности организаций.
Наиболее значимые из них следующие:
 сокращены обязательные для применения формы первичных
учетных документов;
 разработаны и утверждены новые формы бухгалтерской
отчетности;
 принят новый типовой план счетов бухгалтерского учета;
 разработан порядок бухгалтерского учета новых объектов
бухгалтерского учета – отложенных налоговых активов и
обязательств;
 изменен порядок бухгалтерского учета доходов и расходов,
запасов, государственной поддержки;
 отменено
нормирование
расходов
на
рекламные,
маркетинговые, консультационные и информаци-онные услуги, на
содержание служебных и специальных легковых автомобилей, на
представительские цели;
 отменена детальная регламентация состава затрат, включаемых
в себестоимость продукции (работ, услуг);
 сняты ограничения по применению методов переоценки
основных средств и др. [1].
Однако для создания качественной инфраструктуры применения
МСФО в Республике Беларусь необходимо осуществить еще
достаточно емкий комплекс мероприятий и решить ряд важных задач:

В Беларуси пока не решена проблема с получением текстов
МСФО. Для их применения на территории Республики Беларусь
требуется создание постоянно действующей системы рассмотрения и
принятия МСФО и их Разъяснений, а также заключение соглашения с
Фондом Комитета по МСФО об отказе от авторских прав на
ограниченных территориях;

Применение МСФО приведет к необходимости усиления
государственного надзора за их соблюдением. Предусмотрев
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проведение аудиторских проверок в соответствии с Международными
стандартами аудита, а возможно, и создание специального
контролирующего органа, следуя примеру других государств.
Принятие мер по реализации документов позволит установить
согласующиеся с зарубежной практикой подходы к механизму
внедрения международных стандартов финансовой отчетности и
сфере их охвата, а также значительно улучшить качественные
характеристики системы бухгалтерского учета и аудита в Беларуси.
Литература:
1. Бухгалтерский портал [Электронный ресурс] / МСФО в Республике
Беларусь: Особенности перехода и практика применения. – Минск, 2013. – Режим
доступа: http://www.gb.by. Дата доступа: 11.11.2015.
2. Информационно-правовое агенство «Регистр» [Электронный ресурс] /
Применение МСФО в Республике Беларусь. – Минск, 2012. - Режим доступа:
http://www.profmedia.by. – Дата доступа: 11.11.2015.

УДК 657.6
Дубова Оксана
Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В
УКРАЇНІ ТА ЇХ РІШЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
КОНСТРУКТИВІЗМУ
В реаліях сьогодення розвиток управлінського обліку набрав
високого темпу, але теоретичні дослідження науковців введені в
практику так і не були. Інтенсивно проводилися наукові дослідження
спрямовані на пошук раціональної системи управлінського обліку, яка
б відповідала, крім критеріям точності, повноти та об‘єктивності,
запитам
користувачів
інформації
щодо
її
оперативності.
Управлінський облік на підприємствах України є необов‘язковим на
відміну від фінансового, в чому, на нашу думку, і полягає проблема,
адже повнота інформації про роботу підприємства дала б змогу
провести повний аналіз роботи, використати дані для подальшого
покращення роботи підприємства та загального покращення
фінансового становища в країні. Проблеми управлінського обліку
можна вирішити за допомогою конструктивізму — це виявлення
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способів, за допомогою яких можна визначити шляхи найбільш
ефективного використання ресурсів, формування інформаційних
файлів про доходи і витрати, розробка і представлення керівництву
організації різних внутрішніх звітів.
Управлінський облік – це процес виявлення, вимірювання,
накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі
інформації, що використовується управлінською ланкою для
планування, оцінки і контролю всередині організації та забезпечення
відповідного підзвітного використання ресурсів. Тому управлінський
облік є невід´ємною складовою частиною фінансової системи.
Інформація управлінського обліку для підприємства повинна
забезпечити мінімізацію витрат на виробництво продукції та
одержання максимального прибутку. Відповідно до інтересів
користувачів управлінський облік має відповідати таким цілям:
- децентралізація контролю, в розрізі центрів відповідальності,
за обліком витрат і формуванням собівартості продукції;
- впорядкування інформації в управлінській звітності,
необхідної для прийняття управлінських рішень і розробки
стратегічних дій підприємства.
Основою для впровадження управлінського обліку в Україні
може бути система внутрішньогосподарського розрахунку, яка за
своєю сутністю відповідає одній з концепцій управлінського обліку —
обліку за центрами відповідальності. Вона передбачає закріплення
витрат і доходів за керівниками різних рівнів управління і
систематичний контроль за виконанням ними затверджених бюджетів
(кошторисів). Ця система протягом багатьох років дозволяла
комплексно використовувати планування, нормування, облік та аналіз
у внутрішньому управлінні виробничими витратами, а також
обґрунтовано стимулювати їх економію.
На нашу думку, основними заходами в управлінському обліку,
які спрямовані на ефективний результат господарської діяльності
підприємства, можна вважати:
1.
Підвищення
маржинального
доходу
як
наслідок
реструктуризації продукції. Достовірні звіти про реальну
прибутковості окремої продукції дозволяють більш коректно
підходити до формування асортиментної і цінової політики
підприємства, що, в кінцевому рахунку, виражається в підвищенні
прибутку.
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2.
Підвищення
маржинального
доходу
як
наслідок
реструктуризації політики ціноутворення. Достовірні звіти про
прибутковість окремих клієнтів дозволяють більш обґрунтовано
підходити до роботи з ними.
3. Сфокусована система мотивації комерційних співробітників.
Формалізація відповідальності менеджерів з продажу в рамках
виконання бюджетів продажів є одним з найбільш ефективних
інструментів з управління продажами.
4. Зниження виробничої собівартості продукції. Може бути
досягнуто
за
рахунок бюджетування загальновиробничих
та
загальноцехових витрат.
5. Можливості по залученню інвестицій. Відсутність оперативної
та достовірної консолідованої звітності є однією з найбільш типових
проблем підприємств, які залучають інвестиції.
Відсутність чітких стратегічних цілей в застосуванні інформації
управлінського обліку призводить до погіршення становища
підприємства та економіки в цілому. Наведені вище заходи,
допоможуть вирішити проблеми управлінського обліку в Україні та
покращити її фінансовий стан на міжнародних ринках.
УДК 336
Ермак Анастасия,
Давидович Татьяна
Научный руководитель: Пригодич Ирина
Полесский государственный университет
БАНКОСТРАХОВАНИЕ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ
Банкострахование – относительно новое направление как
банковского, так и страхового рынка.
В целях диверсификации банковских и страховых услуг, а также
дальнейшего развития рынка банкострахования мы предлагаем
следующие продукты.
«СТРАХОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТУ»
На сегодняшний день среди всех услуг на банковском рынке
превалирует кредитование, в частности, потребительское. При этом,
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как и любому виду кредитования, ему присущи риски, которые, в
конечном итоге, ложатся как на банк, так и на клиента. Наш продукт
направлен на минимизацию рисков в отношении обеих сторон.
Рассмотрим основные характеристики предлагаемого продукта:
страховщик – банк – кредитодатель;страхователь –физическое
лицо – кредитополучатель;страховые случаи:нетрудоспособность
(подтверждается выданным больничным листом);получение статуса
безработного, если причиной тому стало непредвиденное прекращение
трудовых отношений по инициативе работодателя;размер страховых
взносов – 4% годовых (от суммы основного долга по кредиту);размер
страхового возмещения –24% годовых (от суммы непогашенного
основного долга);бонусная программа.
Банк не обязан выплачивать страховое возмещение, если
причиной нетрудоспособности является:предыдущее нарушение
здоровья, продолжающееся или наступившее повторно в течение
первого
года
действия
договора
страхования;намеренные
действия;употребление алкоголя, наркотиков и других запрещенных
веществ.
Банк не обязан выплачивать страховое возмещение, если
трудовые отношения были прекращены:из-за окончания временной
или сезонной работы;в связи с возбуждением уголовного дела или
принятием судебного решения;по причине употребления алкоголя,
наркотических или токсических веществ.
«СТРАХОВАНИЕ ПОКУПКИ»
Сегодня имущественное страхование является наиболее
популярным видом страхования среди белорусов, именно поэтому
наш продукт займет достойное место на рынке банкострахования.
Рассмотрим основные характеристики предлагаемого продукта:
страховщик –банк – кредитодатель; страхователь –физическое
лицо – держатель кредитной карточки; объект страхования –покупка,
приобретенная с помощью кредитной карточки, за исключением
следующих категорий покупок:животные и растения
подержанные товары бесценные предметы (например, предметы
культурного наследия); срок действия договора страхования –1 год;
максимальная сумма страхования (расчет производился исходя из
размера средней заработной платы за август 2015 г. – 6 970 521
белорусских рублей)для одного объекта страхования – 10.000.000
белорусских рублей;для особо ценных покупок (меховые изделия,
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ювелирные изделия) – 20.000.000 белорусских рублей за каждый
страховой случай; страховые случаи –все возможные варианты,
кроме следующих:поломка товаров, возмещаемая гарантией на товар;
ухудшение состояния товара вследствие износа; конфискация товара;
утеря или поломка товара при осуществлении в стране военных
действий, террористических актов; повреждение товара вследствие
незаконных действий владельца; страховая премия –0,5% от
стоимости покупки; страховое возмещение –сумма страхового
возмещения не может превышать сумму страхования.Возмещение
выплачивается в течение 3-5 дней со дня подачи заявления на
получение
возмещения.При
утаивании
информации
или
предоставления заведомо ложной информации возмещение не
выплачивается.Предусмотрена бонусная программа.
Вышеуказанные продукты были разработаны по аналогии с
европейскими продуктами, но с учетом макроэкономической ситуации
в Республике Беларусь.
Таким
образом,
внедрение
разработанных
продуктов
банкострахования будет способствовать не только ускоренному
развитию финансового рынка, но и повышению финансовой
грамотности населения Республики Беларусь.
УДК 657
Жураковська Ірина,
Колбасюк Оксана
Луцький національний технічний університет
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ
УМОВНИХ ФАКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ
При оцінюванні ймовірності умовних фактів господарського життя
найголовнішими вимогами є простота, ефективність методу та
правильність проведення оцінки. Основною проблемою в нашій країні є
брак або навіть відсутність необхідної для цього інформації, що вимагає
широкого залучення експертів, в якості яких і виступають бухгалтери.
Для відображення в обліку і звітності інформації про умовні факти
необхідно кількісно оцінити ймовірність їх здійснення. Судження про
ймовірність умовного факту ґрунтується на інформації, наявної до дати
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затвердження фінансової звітності, і включає аналіз подій, що відбулися
після звітної дати.
Василевич І. П. [1] вважає, що в якості джерел інформації для
оцінки ймовірності можуть бути використані дані про аналітичні факти
господарської діяльності, висновки незалежних експертів, події після
звітної дати, що дозволяють отримати додаткові аналітичні дані. Оцінка
результатів і фінансового ефекту визначаються за допомогою судження
керівництва компанії, доповненого досвідом аналогічних операцій і, в
деяких випадках, звітами незалежних експертів. В МСБО 37 (п.16)
вказується, що для оцінки ймовірності подій враховують всі наявні
свідчення, включаючи, висновок експертів. Тобто в закордонних
підприємствах оцінкою і аналітичними розрахунками для визначення
майбутніх операцій займаються спеціальні експерти, а бухгалтера тільки
використовують їх результати для власних суджень. В Україні поки що
не розвинуто прогнозування, на більшості підприємствах такі розрахунки
не проводяться, не говорячи про залучення незалежних експертів.
У дослідженні Маценко Л.Ф. зазначає, що не всі умовні факти
сьогодні на підприємствах мають документальне відображення, не всі
документи реально відображають факти [2]. Тому актуальним є перегляд
принципу фінансової звітності відношення ―суті‖ і ―форми‖. Один з
принципів бухгалтерського обліку превалювання змісту над формою
сьогодні в бухгалтерському обліку України вказує на пріоритет суті над
формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх
сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.
Професор Чайковська Л.А. [3] наводить ряд документів, в яких
міститься інформація про умовні факти господарського життя
підприємства, з яких ми можемо почерпнути інформацію про ймовірність
надходження економічних вигод на підприємство. Це зокрема,
протоколи, акти перевірок, аудиторські висновки, плани, бюджети і т.д.
Довго-, середньо- і короткострокові плани розвитку; бюджети за
напрямками діяльності; прогнози фінансового та матеріального стану
організації містять припущення фахівців щодо найбільш ймовірного
значення фінансового результату, активів, зобов'язань та інших
показників
фінансово-господарської
діяльності.
Довгострокові
господарські договори; договори, які передбачають суттєві фінансові
санкції за порушення їх умов; угоди про наміри і проекти угод можуть
допомогти у формуванні загального уявлення про стан договірної та
претензійної роботи. Особливу увагу слід звернути на виконання
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організацією умов господарських договорів, в особливості тих з них, які
передбачають значні фінансові санкції [3].
Щоб оцінити ймовірність умовних фактів необхідно проаналізувати
безліч явищ, які сформують сценарії розвитку підприємства в
майбутньому.
В Україні виникнення та відображення умовних фактів
господарського життя - це питання суто бухгалтерських суджень,
оскільки бухгалтер самостійно оцінює їх ймовірність і вирішує
відображати чи не відображати дані факти в обліку, основне, щоб вони
відображались достовірно, а бухгалтери це робили добросовісно, дбаючи
насамперед про прийняття ефективних управлінських рішень. Облікового
забезпечення таких операцій потребує додаткового обґрунтування, так як
більшість інформації є розрахунковими та умовними величинами.
Література:
1. Василевич І. П. Облік подій після звітної дати і умовних фактів
господарського життя / Василевич І. П., Семенова М. В.
// Аудиторська
консалтингова компанія, 2015. – с. 10 – 17.
2. Маценко Л. Ф. Теоретичні аспекти визначення сутності поняття «Умовні
факти господарського життя» / Л. Ф. Маценко//Міжнародний збірник наукових праць.
- 2012. - Випуск 1 (13). - С. 95-105.
3. Чайковська Л. А. Умовні факти господарської діяльності: міжнародний
підхід і російська практика / Чайковська Л. А., Якушева Ю. А. // Аудит і фінансовий
аналіз. – 2006. – ғ4. – С. 107 -123.

УДК 368
Забедюк Мирослава
Луцький національний технічний університет
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ
Новим та одним з найбільш перспективних видів консалтингу на
вітчизняному ринку є аутсорсинг. Аутсорсинг («Outside resource
using» - використання зовнішніх ресурсів) – полягає у повній або
частковій передачі певних функцій підприємства консалтинговій
фірмі, що дає можливість скоротити витрати та сконцентрувати
зусилля на вирішенні ключових стратегічних завдань. Окрім цього,
сутність аутсорсингу - передача організацією визначених функцій
іншій компанії, що спеціалізується у відповідній сфері – робить його
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інноваційним інструментом управління підприємствами. Характерним
для аутсорсингу є передача функцій з професійної підтримки
безперебійної працездатності окремих систем та інфраструктури на
основі тривалого контракту, що відрізняє цей вид діяльності від
послуг сервісу та підтримки, які мають разовий характер [1].
Слід зазначити, що найбільш поширеними формами реалізації
аутсорсингу в Україні є передача таких функцій як ІТ- послуги,
логістичні
послуги,
ресурсне
забезпечення,
бухгалтерське
обслуговування (ведення документації, розрахунок податків і т.д.),
юридичне супроводження діяльності, маркетингові послуги,
рекрутмент.
За даними опитувань клієнтів аутсорсингових послуг було
встановлено, що:
- 42,1 % із них - економлять власні ресурси,
- 37,6 % - домоглися оптимізації та прискорення бізнес-процесів,
- 32,9 % - підвищення ефективності,
-14,1 % - підвищення якості та контролю за робочими процесами,
- 14,3 % - підвищення можливостей користуватися найновішими
досягненнями відповідних галузей.
Щодо оцінки задоволеності рівнем аутсорсингових послуг в
Україні найвищий рівень в рейтингу посів аутсорсинг функцій
обробки та систематизації інформації (5 з 5). Послуги по розрахунку
зарплат та веденню бухгалтерського обліку набрали по 4,8 бали,
аутсорсинг обліку кадрів та ІТ-аутсорсинг – по 4,4 бали [2].
Серед конкурентних переваг, які має Україна щодо перспектив
розвитку аутсорсингу, слід відмітити:
- конкурентоспроможні ціни;
- географічне розташування;
- потужний резерв робочої сили;
- потенціал рівня інженерних та інших технічних знань населення.
Проте, на сьогодні цей потенціал практично не реалізується і
Україна є низькоконкурентним гравцем на світовому ринку
аутсорсингу.
На шляху розвитку аутсорсингу в Україні необхідним є
сконцентрування зусиль у таких напрямах:
1. Забезпечення законодавчо-нормативної бази. Аутсорсинг, як
і будь-яка сфера діяльності, потребує чітких визначених нормативів,
які б регулювали відносини між замовниками та виконавцями.
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2. Розвиток інноваційної інфраструктури. Незважаючи на
потужний науковий потенціал вітчизняна економіка страждає від
відсутності налагодженого механізму реалізації та просування
науково-технічних ідей. Входження України до світової спільноти
вимагає нарощення потенціалу у напрямку розвитку моделей
інвестиційно-інноваційної економіки.
3. Подолання інертності та необізнаності клієнтів у можливості
застосування інноваційних послуг. Окрім процесів розвитку ринку
консалтингових послуг постає необхідність у забезпечені належної та
всебічної поінформованості потенційних клієнтів у можливості та
ефективності використання пропонованих послуг.
Отже, розвиток аутсорсингу є ефективним інструментом
підвищення
конкурентоздатності
вітчизняних
підприємств.
Використання компаніями аутсорсингу дає можливість підвищити
ефективність роботи, відкрити принципово нові можливості для
взаємовигідного
співробітництва,
суттєво
посилити
конкурентоздатність не лише на українському, а й на міжнародних
ринках.
Література
1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/db/2012-2/doc/1/10.pdf
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Науковий керівник: Букало Надія
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Правильна організація оплати праці не лише створює ефективні
стимули до праці, підвищення її якості, продуктивності та підвищення на
цій основі ефективності виробництва, а й безпосередньо впливає на
соціально - економічний розвиток країни та значною мірою визначає
рівень життя її населення.
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Важливе значення відіграє чітка організація облікової роботи
розрахунків з оплати праці на підприємстві. Це пов'язано з тим, що облік
праці і заробітної плати є трудомістким, потребує уваги і
сконцентрованості, оскільки пов'язаний з обробленням великої кількості
первинної інформації, має багато однотипних операцій, здійснення яких
потребує багато часу. Саме щодо розрахунків з оплати праці
законодавство України є найбільш мінливим і нестабільним, тому
потребує від бухгалтерів та аудиторів постійного оновлення нормативної
бази, яку вони використовують у процесі роботи [2].
Саме автоматизований облік підвищує ефективність роботи.
Найбільш розповсюдженими програмними продуктами з автоматизації
обліку праці та її оплати на території України є програми таких
розробників як «1С: Підприємство», «ПАРУС-Підприємство»,
«Галактика», «БЕСТ ЗВІТ» та інші [3].
Для підвищення ефективності управління підприємством в
програмному комплексі «1С: Підприємство» створено конфігурацію
управління кадрами та розрахунку заробітної плати. Якщо раніше такою
програмою була конфігурація «1С: Зарплата і Кадри 7.7», то з розвитком
ринку і появою підвищених вимог до інформаційних технологій було
створено більш досконалий продукт «1С: Зарплата і Управління
персоналом 8», яка відповідає всім запитам працівників, які здійснюють
кадрове управління, планування і розрахунок заробітної плати.
В програмі «1С: Зарплата і Управління персоналом 8» паралельно
ведуться два види обліку: управлінський і регламентований
(бухгалтерський). Управлінський облік ведеться по підприємству в
цілому, а бухгалтерський - окремо для кожної організації (підрозділу) [1].
Конфігурація «1С: Зарплата і Управління персоналом 8 для
України» забезпечує:
 планування потреби у персоналі; управління атестацією,
навчанням та фінансовою мотивацією працівників;
 ефективне планування зайнятості персоналу;
 ведення обліку кадрів і аналіз кадрового складу;
 ведення штатного розпису підприємства;
 розрахунок заробітної плати персоналу;
 розрахунок регламентованих законодавством податків,
 утримань із заробітної плати та нарахувань на фонд оплати праці;
 автоматизацію розрахунку нарахувань та утримань за будь-якими
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алгоритмами;
 відображення нарахованої заробітної плати і податків у складі
витрат підприємства;
 управління грошовими розрахунками з персоналом, включаючи
депонування;
 розрахунки як індивідуальних, так і групових нарахувань типу
бригадних нарядів;
 формування платіжних відомостей з впорядкуванням інформації
за різними критеріями шляхом розподілу її за категоріями, підрозділами
та іншими ознаками;
 розрахунок лікарняних листків, відпусток, оплати за середнім
заробітком на основі даних за попередні розрахункові періоди, тощо [4,
c. 67].
Отже, автоматизована система значно полегшує роботу бухгалтера,
виключає можливість помилок, які могли б виникнути при ручному
розрахунку цим самим забезпечуючи правильність нарахування
заробітної плати працівникам підприємства та нарахування обов‘язкових
платежів до фондів та бюджету. При цьому зникає потреба в здійсненні
перевірок, ревізій, аудиту первинної документації. Також підвищує
ефективність роботи багатьох структур підприємства. Автоматизація
обліку дозволяє отримувати оперативну інформацію про фінансову і
виробничу діяльність компанії.
Література:
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ
Класифікація дебіторської заборгованості підприємства є дієвим
методом дослідження цього складного економічного явища, що
дозволяє з‘язувати причини виникнення та існування дебіторської
заборгованості, її склад та якість із метою прийняття правильного
рішення щодо процедури управління дебіторською заборгованістю.
Головне призначення класифікації дебіторської заборгованості –
систематизація інформації щодо стану дебіторської заборгованості та
надання допомоги у прийнятті оптимального рішення щодо
управління дебіторською заборгованістю [1].
Розрізняють наступні класифікаційні ознаки щодо дебіторської
заборгованості: за строком погашення та зв‘язком з нормальним
операційним циклом, за об‘єктами щодо яких виникає дебіторська
заборгованість,
за
своєчасністю
погашення,
за
статтями
бухгалтерського балансу тощо.
За першою класифікаційною ознакою виділяють довгострокову і
поточну дебіторську заборгованість.
Довгострокова дебіторська заборгованість – сума дебіторської
заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу
та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.
Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської
заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу
або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
За об‘єктами щодо яких виникає дебіторська заборгованість:
дебіторська заборгованість орендаря за фінансовою орендою, яка
відображається в балансі орендодавця; дебіторська заборгованість
забезпечена векселем; інша довгострокова заборгованість; дебіторська
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги; дебіторська
заборгованість за розрахунками; інша поточна дебіторська
заборгованість.
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За своєчасністю погашення: дебіторська заборгованість, строк
оплати якої не настав; дебіторська заборгованість не сплачена в строк;
сумнівна дебіторська заборгованість; безнадійна дебіторська
заборгованість.
Види довгострокової дебіторської заборгованості:
- дебіторська заборгованість за майно, що передано у фінансову
оренду – сума мінімальних орендних платежів і негарантованої
ліквідаційної вартості за вирахуванням фінансового доходу, що
підлягає отриманню;
- довгострокові векселі одержані – векселі одержані у
забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості;
- інша довгострокова дебіторська заборгованість – видача
довгострокових позик працівникам підприємства та інші види
розрахунків.
Види поточної заборгованості:
- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: не
забезпечена векселем та забезпечена векселем;
- дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом; за
виданими авансами;
- надані позики; з нарахованих доходів; із внутрішніх
розрахунків;
- інша поточна дебіторська заборгованість: заборгованість
підзвітих осіб; заборгованість за претензіями; заборгованість з
відшкодування нанесених збитків; заборгованість за позиками членів
кредитних спілок; інша заборгованість [2].
За статтями бухгалтерського балансу визначають такі види
заборгованості:
1) дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги;
2) дебіторська заборгованість за розрахунками із бюджетом;
3) дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими
авансами;
4) дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих
доходів;
5) дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх
розрахунків;
6) інша поточна дебіторська заборгованість.
Групування дебіторської заборгованості за економічною
сутністю характеризує її відношення до створення сприятливого
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фінансового стану підприємства та надає змогу виділити
невикористані резерви грошових коштів, що є наслідком недостатньо
вдосконаленої системи управління на підприємстві [3].
Таким чином, дебіторська заборгованість повинна мати чітке
відображення в бухгалтерському обліку із зазначенням всіх операцій
між підприємствами з точки зору реалізації продукції чи надання
послуг. Вважаємо, що особливу увагу необхідно приділяти розподілу
дебіторської заборгованості на короткострокову, довгострокову та
поточну, оцінювати перспективи забезпечення таких заборгованостей
з метою уникнення неплатоспроможності покупців і замовників.
Література:
1. Лігоненко Л. О. Управління дебіторською заборгованістю підприємства:
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2. Гладих Т. В. Фінансовий облік: навч. посіб. / Т. В. Гладих. – Київ: Центр
навчальної літератури, 2007. – 480 с.
3. Матицина Н. О. Основні засади регулювання розрахункових відносин через
управління дебіторською заборгованістю / Н. О. Матицина. // Бухгалтерський облік і
аудит. – 2006. – ғ12. – С. 38–42.
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Науковий керівник: Іщук Леся
Луцький національний технічний університет
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОПЛАТИ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
Заробітна плата, доходи громадян нерозривно пов‘язані з
ефективністю функціонування економіки та соціальною політикою
держави, спроможністю суспільства в цілому захищати право людини
на гідне життя.
Удосконалення оплати праці та її обліку передбачає необхідність
більш точного обліку кількісних та якісних витрат праці та
покращення використання фонду заробітної плати в цілях
стимулювання росту продуктивності праці та підвищення
ефективності виробництва в цілому. Посилення зв‘язку оплати праці з
кінцевими результатами повинно стати основним направленням
перебудови в області розрахунків за виплатами працівникам.
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Важливо, щоб фактично заробітна плата кожного робітника була
поставлена в чітку залежність від його особистого трудового вкладу в
кінцевий результат підприємства.
В Україні спостерігається останніми роками така ситуація, коли
ефективність виробництва на підприємствах промисловості практично
не пов‘язана з досягнутим рівнем й динамікою продуктивності праці
та заробітної плати, хоча цей взаємозв‘язок, у співвідношенні їх
зростання, розглядається в економічній науці як основа економічного
розвитку держави. Збільшення реальної зарплати на макрорівні має
відбуватися лише внаслідок підвищення ефективності виробництва та
продуктивності праці, інакше виплата незароблених грошей зменшує
прибутки і джерела нагромадження, веде до інфляції, знецінення
номінальної зарплати та створює передумови для макроекономічної
нестабільності. Довгострокова економічна стабільність можлива
тільки в тому випадку, якщо заробітна плата збільшуватиметься,
виходячи зі зростання продуктивності праці [1].
Відповідно до сьогоденних реалій заробітна плата і
продуктивність праці повинні рости синхронно. Якщо заробітна плата
зростає з відставанням від продуктивності праці, то це веде до того,
що на економіку може обрушитися криза надвиробництва і тоді на неї
чекають великі потрясіння. Якщо ж зростання продуктивності праці
випереджає темпи зростання заробітної плати, то це може призвести
до інфляційних процесів.
За останні роки продуктивність праці виросла в 1,4 рази, а
реальна заробітна плата – в 3,4 рази. Тобто темпи зростання заробітної
плати значно випереджали темпи зростання продуктивності праці [2].
Щоб підвищити продуктивність праці, у всьому світі компанії,
фірми експериментують, застосовуючи різні способи зацікавлення
робітників до поліпшення результатів своєї праці. Впровадження в
практику компаній сумісного ухвалення рішень частково було
мотивовано саме цією метою, для цього ж встановлюються в робочих
приміщеннях ящики для подання заявок на раціоналізаторські
пропозиції [3].
В Україні також повинна створюватися відповідна система
показників з праці, яка, базуючись на зарубіжному досвіді, буде
враховувати особливості розвитку економіки нашої країни,яка буде
позитивно впливати на динаміку зміни заробітної плати.
Для усунення негативних явищ у сфері оплати праці, зарплату
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необхідно розглядати в більш загальному контексті, ніж лише як
механізм установлення мінімальної заробітної плати. Концептуальний
варіант реформування заробітної плати має передбачати здійснення
низки послідовних, тісно пов‘язаних з іншими складовими
реформування економіки заходів, і, зокрема, інвестиційноінвестиційної, податкової, фінансово-кредитної та бюджетної
політики, а також зміни у системі соціального страхування,
соціального забезпечення та соціальної допомоги.
Для підвищення заробітної плати в Україні, необхідно:
зменшити тіньовий сектор національного господарства, збільшити
обсяги виробництва на підприємствах, зменшити рівень інфляції,
збільшити ціни на робочу силу, збільшити вплив профспілок та
удосконалити законодавчу базу.
Література:
1. Економіка праці та соціально-трудові відносини // В.Я.Брич, О.П.Дяків, .–
К.,2008.– с.121.
2. Косянчук Т .Ф . Статистика. Навчальний посібник. – Х., 2012. – с.43.
3. Куліков Г. Т. Заробітна плата в кризовий період у контексті її впливу на
трудовий потенціал / Г. Т. Куліков // Економіка підприємства. – 2011. – ғ 8. – С. 14–17.
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Зуѐнок Кристина
Научный руководитель: Шумак Жанна
Полесский государственный университет
МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА
Мотивация - побуждение к действию; динамический процесс
психофизиологического плана, управляющий поведением человека,
определяющий его направленность, организованность, активность и
устойчивость.
Мотивация в течение жизни и с учетом опыта может меняться.
Нельзя построить общую систему мотивации, т.к. у каждого работника
свой мотив. Следовательно, нужно различать такие понятия как
«стимул» и «мотив». Остановимся подробнее на понятии стимул.
Стимул – внешнее побуждение к действию, побудительная
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причина поведения. Стимулы исполняют роль рычагов воздействия,
вызывающих действие определенных мотивов.
Материальные и нематериальные стимулы для работника:
• Принуждение
• Заработная плата
• Премии, бонусы, надбавки
• Социальный пакет
• Эмоциональный (похвала, уважение и т. д.)
• Улучшение рабочей атмосферы
• Организация корпоративных вечеринок
• Самоутверждение (карьерный и профессиональный рост).
В основном самым распространенным и действенным является
материальный стимул.
Материальный стимул подразделяется на три вида:
1. Руководящий персонал:
• Ставка
• Ставка + процент от оборота компании
• Процент от оборота компании
2. Торговый персонал:
• Ставка
• Ставка + процент от продаж
• Процент от продаж
3. Вспомогательный персонал:
• Ставка
• Ставка + периодические премиальные
• Ставка + 13-я зарплата.
При этом в каждой сфере существует свой метод
стимулирования работника.
К примеру, банковская сфера. Помимо распространенного
метода стимулирования, как 13 заработная плата, существует
следующее: получение жилья на льготных условиях в рамках
жилищной программы банка, питание по низким ценам в банковской
столовой, получение компенсаций за самообразование и занятия
спортом.
На коммерческом предприятии существует следующая система
стимулов: материальное стимулирование включает в себя основную и
дополнительную заработную плату, скидки на реализуемые товары,
медицинская страховка.
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В сфере туризма существую такие стимулы, как: присуждение
баллов за каждую сверхурочную продажу услуг, наиболее
современным мероприятием стимулирования персонала туристской
фирмы являются конкурсы, бесплатные поездки.
Наблюдения показали, что, несмотря на приоритет заработной
платы, для современного работника важны и другие мотивы, поэтому
материальное стимулирование обязательно должно быть в комплексе с
применением других видов вознаграждения.
Мотив - это материальный или идеальный предмет, достижение
которого выступает смыслом деятельности.
Для осознания мотива требуется внутренняя работа.
Существует несколько способов выявления мотивации у
персонала:
1. Психологические тесты
2. Опросники для получения обратной связи
3. Беседы HR или руководителя с каждым сотрудником по
предварительно составленному плану
4. Проведение коучинга с каждым сотрудником специалистом
из консалтингового агентства.
Таким образом, стимул является своего рода рычагом
воздействия или носителем «раздражения», вызывающий действие
определенных мотивов. При наилучшем сочетании этих двух факторов
эффективность производительности труда будет увеличиваться.
УДК 657
Йолшин Станіслав
Науковий керівник: Сахно Людмила
Таврійський державний агротехнологічний університет
МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТОРСЬКОЇ
ПЕРЕВІРКИ
Перед державою постало актуальне й сьогодні завдання
забезпечити незалежний фінансовий контроль, що відповідатиме
встановленим Конституцією України засадам демократичного
суспільства, сприятиме отриманню підконтрольними суб‘єктами
допомоги фахівців, здатних надати фінансову та правову оцінку їх
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діяльності без негативних наслідків. Проте, протягом останніх років
гостро проявляється недосконалість чинного законодавства у сфері
аудиту. Тому особливої актуальності набуває методика проведення
аудиторських перевірок в Україні.
Проблемні питання аудиторських перевірок висвітлено в працях
таких провідних науковців, як Л.С. Шатковська, В.М. Жук, В.К.
Савчук, А. Бавдей, И. Бєлий, Н. Дробишевський, які акцентують свою
увагу на різних підходах до вирішення проблем методології
проведення аудиторських перевірок.
Метою даної роботи є дослідження та виокремлення основних
методів, за допомогою яких проводяться аудиторські перевірки.
Аудит - перевірка даних бухгалтерського обліку і показників
фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення
незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих
аспектах та відповідність вимогам законів України, положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх
положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів [1].
Послідовність аудиторської перевірки діяльності підприємства
складається з цілого ряду дій, а саме:
• збір і аналіз інформації, необхідної для оцінювання
достовірності бухгалтерського фінансового обліку та фінансової
звітності суб'єкта підприємницької діяльності;
• планування аудиту і наступний контроль аудиторської
перевірки;
• оцінювання внутрішнього аудиторського контролю;
• аналіз показників балансу і даних інших форм фінансової
звітності;
• перевірка аналогічних показників балансу, звіту про фінансові
результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал;
• контроль відповідності даних фінансової звітності записам в
облікових регістрах;
• перевірка відповідності даних бухгалтерського фінансового
обліку і фінансової звітності вимогам чинного законодавства і нормам
облікової політики;
• попередня оцінка повноти і правильності складання балансу та
інших форм фінансової звітності та інше[4].
Перевірка може бути організована по-різному. Так, у практиці
аудиторської роботи виділяють чотири основних методи організації
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перевірки: суцільна перевірка (документальна і фактична), вибіркова,
аналітична, комбінована [3].
При суцільній перевірці перевіряються всі масиви інформації
без винятку щодо господарських процесів, які відбулись у клієнта за
період, що перевіряється. Такі перевірки є найточнішими, а ступінь
ризику не виявлення зводиться до мінімального.
Вибіркова перевірка передбачає застосування аудиторських
процедур менше ніж до 100% масивів інформації, які дають змогу
аудитору отримати аудиторські докази і, оцінивши окремі
характеристики вибраних даних, поширити дієвість цих доказів на всю
сукупність даних. Ризик не виявлення збільшується, оскільки за
межами вибірки можуть залишатися факти порушень та помилок.
Якщо при вибірковому дослідженні встановлені серйозні порушення
або помилки, то відповідна сукупність інформації повинна бути
перевірена суцільним методом [2].
Аналітична перевірка — це оцінка фінансових показників за
допомогою вивчення вірогідних залежностей між ними.
Комбінована перевірка — це поєднання суцільної, вибіркової й
аналітичної перевірок.
Аудиторська перевірка — це складний і тривалий процес.
Аудитори постійно працюють над тим, щоб максимально скоротити
час перевірок, не знижуючи при цьому їх якості і не збільшуючи
аудиторського підприємницького ризику. Вирішення даної проблеми
можливе лише за умови формування чіткої методики аудиту, під якою
мають на увазі послідовність і порядок застосування окремих методів
аудиторської перевірки та її організації з метою встановлення
об'єктивної істини щодо аудованої інформації і доведення цієї істини
через аудиторський висновок до користувачів фінансової звітності й
аудиту.
З вищенаведеного можна стверджувати, що аудиторська
перевірка потребує обов'язкового виконання багатьох дій. Основними
методичними прийомами організації аудиторської діяльності є такі:
суцільна перевірка, вибіркова, аналітична, комбінована. На мою
думку, найчастіше використовується суцільна перевірка, тому що в її
процесі виявляється більшість недоліків. Дотримування всього
вищеперерахованого сприятиме розвитку аудиторської діяльності в
Україні, посиленню довіри та суспільної ролі інституту аудиту в
Україні.
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УДК 911.3
Камінська Діана
Науковий керівник: Зелінська Ольга
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНІ
За сучасних умов розширення процесів глобалізації зростає роль
транскордонного співробітництва регіонів, відкриваються нові
можливості для активізації господарської діяльності на периферійних
територіях й підвищення їх конкурентоспроможності. Транскордонне
співробітництво є необхідною умовою у процесі європейської
інтеграції, що ґрунтується на співпраці регіонів сусідніх держав та має
властивість прискорювати процеси вирівнювання якості життя
населення
прикордонних
територій,
приводити
її
до
середньоєвропейського рівня та сприяти досягненню вільного
переміщення товарів, капіталів і людей через кордон. Воно забезпечує
мобілізацію місцевих ресурсів та підвищення ефективності їх
використання, робить можливим об'єднання зусиль для вирішення
спільних проблем у транскордонному регіоні. Транскордонне
співробітництво відіграє важливу роль як «полігон» для випробування
та адаптації європейського законодавства, інструментарію підвищення
ролі регіонів, адаптації механізмів фінансової підтримки.
На
сучасному
етапі
господарювання
транскордонне
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співробітництво відіграє надзвичайно важливу роль у соціальноекономічному розвитку прикордонних регіонів, налагодженні
міждержавних зв‘язків, а також прискоренні процесу євроінтеграції
України. ТКС має пріоритетне значення ля державної політики як на
регіональному, так і на загальнодержавному рівні.
Транскордонне співробітництво, яке здійснюється з державамисусідами на західному кордоні України в рамках Європейської
політики сусідства, дає можливість будувати відносини з ЄС на
привілейованих засадах, залучаючи фінансову і технічну допомогу
ЄС, в тому числі у сфері економіки, сприяння торгівлі. Європейська
політика сусідства відкриває значні перспективи для економічної
інтеграції та транскордонного співробітництва.
Слід відмітити, що через відсутність належної системи
інформування про потенційні можливості інструментів ЄПС та
існування непрозорих правил залучення фінансових ресурсів у межах
ЄПС виникають умови для корупції, знижується ефективність
використання допомоги та політики сусідства ЄС з Україною. Слід
наголосити, що повільний розвиток прикордонної співпраці України
унеможливлює реалізацію Стратегії інтеграції з ЄС у частині
транскордонного співробітництва з сусідніми державами.
Значно стримує на сьогоднішній день розвиток транскордонного
співробітництва проблема обмеженості повноважень українських
місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування у сфері
зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва.
Чинна законодавча база достатньою мірою забезпечує можливість
використання потенціалу транскордонного співробітництва для
вирішення прикордонних проблем, проте потребують подальшого
нормативно-правового врегулювання у напрямі збільшення саме
повноважень місцевих органів влади та місцевого самоврядування,
надання їм самостійності у вирішенні спільних з регіонами сусідніх
держав завдань.
Таким чином, зважаючи на важливість транскордонного
співробітництва в Україні, невирішеними залишається ряд питань, що
стримують його розвиток. До них слід віднести:
- недооцінка з боку центральної влади ТКС як інструменту
територіального-регіонального розвитку і покращення якості життя
людей, які мешкають у прикордонних регіонах України;
- обмеженість стратегічного бачення завдань та перспектив
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розвитку ТКС як з боку уряду, так і з боку місцевих органів влади
України;
- низький рівень фінансової підтримки спільних транскордонних
проектів як з боку уряду, так і з боку місцевих органів влади;
- відсутність у місцевих органів влади усвідомлення того, що
завдання розвитку ТКС потребують від них функцій координації, а не
жорсткого адміністрування. Як наслідок, до впровадження проектів
ТКС залучається надто мало підприємців та неурядових організацій.
Транскордонне економічне співробітництво є складовою
частиною світогосподарських інтеграційних процесів та специфічним
рівнем цілісної системи міжнародних економічних відносин
глобального масштабу. ТКС як форма кооперації є необхідною
складовою частиною процесу європейської інтеграції і ґрунтується
передусім на співпраці прикордонних регіонів сусідніх держав.
УДК 336.76
Касаткина Елена
Научный руководитель: Суслякова Оксана
Калужский филиал Российской академии при
Президенте Российской Федерации
ОСОБЕННОСТИ ПОЯВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ФОНДОВЫХ БИРЖ В РОССИИ
Становление биржевых учреждений в России напрямую связано
с Петром I. Именно по инициативе царя в России возникли первые
торгово-маклерские учреждения, которые выступали в качестве
посредников при заключении договоров купли-продажи акций,
облигаций и других ценных бумаг.
В настоящее время биржа – это финансовая структура, которая
выступает посредником между различного рода продавцами и
покупателями на торговом рынке, контролирует законность
совершаемых сделок и является гарантом выполнения обязательств
между сторонами сделки.
На фондовых биржах совершают операции с ценными бумагами
– векселями, акциями, облигациями. Подобная биржа представляет
собой рынок, на котором, с одной стороны корпорации и компании
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реализуют свои ценные бумаги с целью получения максимальной
прибыли, а с другой стороны, частные лица и организации, которые
стремятся выгодно инвестировать свои денежные средства.
Фондовая биржа может иметь определенное местонахождение
либо существовать только в электронной форме. Так, например, НьюЙоркская фондовая биржа располагается в здании у пересечения
Уолл-стрит и Брод-стрит в Нижнем Манхаттене, а система
«Автоматизированные котировки Национальной ассоциации дилеров
по ценным бумагам» (НАСДАК) существует только в электронной
форме.
В основном биржи создаются в форме ассоциации либо
акционерных обществ. В любом случае получение прибыли не
является целью деятельности бирж.
В качестве ценностей при торговых операциях на фондовых
биржах могут выступать следующие объекты: акции и ценные бумаги
акционерных банков и предприятий; валюта и банковские чеки
различных стран; интеллектуальная собственность; облигации –
долговые денежные обязательства корпораций и государств;
фрахтовые документы, страховые обязательства на товар;
информационные технологии.
Следует отметить, что с 1 января 2014 года российское
законодательство не предусматривает деления бирж на фондовые,
валютные и товарные; для обозначения всех вышеперечисленных
видов используется термин «биржа», а их деятельность регулируется
Федеральным законом «Об организованных торгах» и иными
нормативными актами.
Сейчас в России насчитывается 10 фондовых бирж. Однако
реальные торги ценными бумагами происходят только на 3 биржах:
 Московская биржа (ранее до 2012 года — ММВБ-РТС),
созданная в результате объединения ММВБ и РТС
 Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ)
 Санкт-Петербургская биржа
Наиболее крупной фондовой биржей в России является
ОАО Московская Биржа, крупнейшими акционерами которой (по
состоянию на 16.03.2015 г.) являются: Центробанк РФ (11,73 %),
Сбербанк
РФ (9,99 %),
Внешэкономбанк (8,4 %),
ЕБРР (6,06 %),
«Шенгдонг инвестмент» (5,62 %), РФПИ Управление инвестициями6 (5,26 %) и ММВБ-Финанс (2,2 %).
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Чистая прибыль компании по итогам 2014 года составила 15 993
млн. руб. (рост к 2013 г. 39%). Рост чистой прибыли связан с
увеличением комиссионных доходов биржи на 22% и процентных
доходов на 24,1%.
Максимальная комиссия биржей получена на валютном рынке - 3
407 млн. руб. Здесь самые большие лоты, так как на рынке преобладают
профессиональные участники (банки). На втором месте с
незначительным отставанием денежный рынок - 3 235 млн. руб. (рынок
РЕПО). Комиссионные по "срочке" самые низкие для Московской биржи
- всего 1 636 млн. руб. Это самый дешевый рынок, так как за 1 контракт
игроки платят всего 25-60 копеек.
Основные комиссии дает бирже рынок акций (58%), на долю рынка
облигаций приходится 32%. Стоит заметить, что комиссионные по рынку
облигаций в 2014 году сократились, в отличие от рынка акций.
На бирже хранится акций на сумму 11,126 трлн. руб.,
корпоративных облигаций 5,9 трлн. руб., облигаций РФ 4,6 трлн. руб.,
еврооблигаций 2,4 трлн. руб. По состоянию на май 2015 года количество
акций Московской биржи, находящихся в свободном обращении,
составляет 50,7 %.
УДК 657
Кисель Татьяна
Научный руководитель Панков Дмитрий
Полесский государственный университет
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТОВАНИЯ В БАНКЕ,
ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Банк предоставляет кредиты клиентам банка на реализацию
инвестиционных проектов, связанных с созданием и движением
долгосрочных активов. Причем, инвестиционное кредитование это кредитование общих инвестиционных затрат, за исключением затрат
под прирост чистого оборотного капитала, предусмотренных
инвестиционным проектом[2].
Инвестиционное
кредитование
осуществляется
после
согласования объема кредитной поддержки кредитным комитетом
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банка в случаях:
 По проектам, реализация которых предусматривается
действующими решениями Президента и (или) Правительства
Республики Беларусь;
 По проектам, предусматривающим кредитную поддержку в
сумме эквивалентной 1 млн. долларов США и более.
При реализации любого инвестиционного проекта банк играет
наиважнейшую роль, как на первоначальной стадии выдачи
инвестиционного кредита, так и при дальнейшей реализации этого
проекта. Банк контролирует реализацию проекта по срокам, средствам
и другим немаловажным факторам.
Исходя из этого, можно выделить основную цель
бухгалтерского учета операций предоставления и получения банками
инвестиционных кредитов и их погашения, коей является соблюдение
требований к форме предоставления кредита, субъектам кредитной
сделки, правовой форме кредитных отношений и объектам кредитной
сделки (долгосрочным активам предприятия).
Исходя из цели, основными задачами учета операций
предоставления, получения инвестиционных кредитов является
отражение в бухгалтерском учете:
- возникших требований, обязательств по предоставлению
денежных средств;
- принятого обеспечения исполнения обязательств по
кредитному договору;
- предоставления денежных средств кредитополучателю;
- отнесения суммы кредита, не погашенного в срок, на счета
пролонгированной и просроченной задолженности;
- погашения задолженности по кредиту;
- начисленных процентов
в соответствии с кредитным
договором и отражение на соответствующих счетах в случае
неуплаты;
- формирование специального резерва.
Значит, существенный вопрос в определении вероятности
получения процентного дохода на основании профессионального
суждения работников структурных подразделений, осуществляющих
соответствующие активные операции. Критерии и периодичность
определения
вероятности
получения
процентного
дохода
устанавливается в локальном нормативном правовом акте.
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Таким образом, с учетом вышеизложенных особенностей
данного вида кредита необходимо при отражении в бухгалтерском
учете
операций
по
предоставлению,
погашению,
учету
причитающихся банку доходов по кредитным договорам с клиентами,
учитывать специфические особенности банковского инвестиционного
кредита.
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Научный руководитель Куликовская Екатерина
Полесский государственный университет
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Финансовое состояние является ключевой характеристикой
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. На этой
характеристике пересекаются интересы всех лиц, так или иначе
связанных с конкретным предприятием. Достижение целей
собственников, инвесторов, кредиторов, деловых партнеров,
государства невозможно без поддержания достаточно высокого
уровня финансового положения хозяйствующего субъекта. То есть,
приемлемый уровень финансового состояния служит необходимым,
хотя, конечно, далеко и недостаточным условием реализации всего
спектра целей деятельности каждого предприятия.
Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой
финансового состояния и служит исходным пунктом его оценки и
анализа, она отражает сбалансированность собственных и заѐмных
средств, денежных потоков, доходов и расходов предприятия. В связи
с этим, мною были проведены исследования финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «Беларуськалий» за 2013-2014 гг.
Финансовые результаты деятельности предприятия за 2014 года
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сложились следующим образом – выручка от реализации продукции
составила 1639,7 млн. долл. США, что на 9,5% выше показателя за
аналогичный период предыдущего года, который сложился в размере
1497 млн. долл. США; операционная прибыль составила 494,5 млн.
долл. США, что в 4,6 раза больше показателя 2013 года; чистая
прибыль увеличилась до 313,7 млн. долл. США [1].
В условиях рынка важную аналитическую характеристику
приобретает финансовая независимость предприятия. Значение
данного коэффициента в 2014г. составило 0,76, это означает, что
практически все обязательства предприятия могут быть покрыты его
собственными средствами. В рассматриваемом периоде наблюдается
незначительное увеличение данного показателя. Коэффициент
финансовой зависимости в 2014 г. 0,24 (по сравнению с 2013 г.
снизился на 0,04).
Таблица
Показатели финансовой устойчивости
ОАО «Беларуськалий»Ғ за 2013-2014 гг.
Показатели
Внеоборотные активы, млн
руб.
Собственные источники, млн
руб.
Долгосрочные кредиты и
займы, млн руб.
Краткосрочные кредиты и
займы, млн руб
Валюта баланса, млн руб.
Коэффициент финансовой
независимости
Коэффициент финансовой
зависимости
Коэффициент финансового
риска
Коэффициент инвестирования
Коэффициент
финансирования
Коэффициент финансовой
устойчивости

2013 г.

2014 г.

Отклонение
«+»или «-»

37 604 127

40 493 839

+2 889 712

31 743 978

38 418 948

+6 674 970

8 631 171

8 289 093

-342 078

4 041 431

4 057 855

+16 424

44 416 580

50 765 896

+6 349 316

0,71

0,76

+0,05

0,28

0,24

-0,04

0,40

0,32

-0,08

0,84

0,95

+0,11

2,50

3,11

+0,61

0,90

0,92

+0,02
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Важным
показателем,
характеризующим
финансовую
независимость предприятия от привлечения заемных средств, является
коэффициент финансового риска, или коэффициент соотношения
заемных и собственных средств. В 2014 г. он составил 0,32. Это
свидетельствует о высоком уровне финансовой стабильности
предприятия. Если посмотреть на значение коэффициента
инвестирования ОАО «Беларуськалий», то в 2014 г. составило 0,95, а
в 2013г. 0,84. О финансовой устойчивости (стабильности) предприятия
можно судить по коэффициенту финансовой устойчивости, который в
2014г. составил 0,92. Он показывает, что 92 % собственных средств и
долгосрочных заемных средств ОАО «Беларуськалий» может
использовать в своей деятельности длительное время. Анализ
динамики всех вышеперечисленных коэффициентов за 2013-2014 гг.
позволяет выявить тенденцию финансовой устойчивости предприятия
ОАО «Беларуськалий».
В целом можно сделать вывод, что финансовое состояние ОАО
«Беларуськалий»Ғ
является
устойчивым,
уровень
платѐжеспособности высокий, заметны тенденции к увеличению
показателей финансовой устойчивости предприятия.
УДК 334.021
Кобринец Константин
Научный руководитель: Хацкевич Геннадий
Полесский государственный университет
ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СТРАТЕГИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
На современном этапе развития деревообрабатывающей
промышленности Республики Беларусь исключительно важна стратегия
экономически устойчивого производства, обеспечивающая адаптацию
предприятий отрасли к быстро меняющейся рыночной конъюнктуре, и
при реализации которой возможно максимальное нивелирование ущерба
от возможных рисковых ситуаций.
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Как сообщили статистические службы концерна, в указанные
страны экспортировано продукции деревообработки на 104,9 млн.
долларов США. В текущем году получен активный доступ предприятий
концерна на рынки дальнего зарубежья – результат проделанной работы
по расширению территории поставок. В связи с общим падением объема
и стагнацией рынков Российской Федерации, Казахстана и других стран
СНГ, в которые экспортируется продукция деревообрабатывающих
предприятий Республики Беларусь, были предприняты последовательные
меры по диверсификации рынков и экспортных поставок продукции, а
также освоению новых рынков реализации. В результате модернизации
были значительно увеличены объемы экспорта в те государства, с
которыми прежде предприятия отрасли работали пассивно. В частности,
существенно увеличились поставки в Великобританию. В эту страну
экспортировано товаров на 5,3 млн. долларов. Увеличен экспорт в
Италию, Нидерланды, Словакию, Чехию, Польшу, Израиль, Румынию,
Литву, Венгрию и другие страны. Деревообрабатывающими
предприятиями освоены новые рынки сбыта. РУП «Завод газетной
бумаги» отгружена бумажная продукция в Иран на 473,3 тыс. долларов и
в Турцию на 419,5 тыс. долларов. Деревообрабатывающим холдингом
«Белорусские обои» экспортированы товары в Монголию на 179,8 тыс.
долларов.
Белорусские предприятия добились весомых результатов используя
инновационно-диверсифцированную стратегию экспорта.
Тем не менее, стоит отметить, что универсальной стратегии,
абсолютно подходящей для всех предприятий не существует. Каждая
организация, даже при максимальном сравнении и агрегировании, имеет
уникальные особенности, выработанные факторами внешней и внутренне
среды. Поэтому процесс разработки стратегии устойчивого производства
специфичен, поскольку зависит от позиции деревообрабатывающего
предприятия на рынке, динамичности его развития, потенциала,
конкурентных преимуществ, поведения контрагентов и конкурентов,
ассортимента и качественных характеристик производимого товара и
оказываемых
услуг
по
техническому
обслуживанию,
макроэкономического состояния и др. В то же время есть отраслевые
основополагающие параметры, характерные для большинства
предприятий отрасли и позволяющие выделить некоторые обобщенные
принципы выработки стратегии бизнеса.
Выбор стратегии экономически устойчивого производства
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осуществляется высшим руководством предприятия на основании оценки
и анализа ключевых позиций, характеризующих состояние внешней и
внутренней сред предприятия. Одними из основополагающих факторов,
являются сильные стороны отрасли и сильные стороны предприятия,
которые зачастую оказываются решающими при выборе стратегии
экономически устойчивого производства. Высшему руководству
предприятия чрезвычайно необходимо стремиться к максимальному
эффекту от использования имеющихся преимуществ и возможностей.
При этом необходимо искать пути диверсификации и создания
производства в новых отраслях, обладающих потенциальными
возможностями для роста.
Существенно воздействуют на выбор стратегии экономически
устойчивого производства финансовые возможности предприятия. Все
описанные меры в хозяйственном поведении фирмы, как выход новые на
неисследованные рынки, разработка новых конкурентоспособных
образцов продукции или переход в концептуально новую отрасль,
требуют
значительных
финансовых
ресурсов.
Поэтому
деревообрабатывающие
предприятия,
имеющие
необходимые
финансовые ресурсы, либо обладающие легким доступом к ним,
находятся в гораздо лучшем положении для выбора и реализации
комплекса стратегий.
УДК [339.1:658.8]:657
Коваль Наталія
Науковий керівник: Шматковська Тетяна
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
ТОРГІВЕЛЬНІ ЗНИЖКИ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗРОСТАННЯ
РІВНЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ОБЛІКУ НА
ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАX
В сучасних економічних умовах надання знижок покупцям
виступає, як інструмент збільшення рівня продажів. Така поведінка
притаманна фактично всім суб‘єктам господарювання, зацікавленим в
ефективному збуті своєї продукції. Тому є актуальним питання щодо
удосконалення відображення знижок у бухгалтерському обліку.
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Дослідженню даної проблеми приділяли увагу в своїх працях такі
науковці: Н. М. Грабова, В. В. Сопко, О. В. Лишиленко, Ф. Ф. Бутинець,
проте огляд літератури показав, що питанню надання знижок покупцям,
як інструменту збільшення рівня продажів та відображення цих операцій
в обліку, присвячено недостатньо уваги.
У сучасній торгівлі підприємства все частіше звертаються до
такого методу залучення покупців як надання різноманітних торгівельних
знижок. Застосування вказаного методу часто дає можливість отримувати
додатковий прибуток за рахунок збільшення товарообігу.
З точки зору бухгалтерського обліку, знижка – це умова операції
купівлі-продажу, при якій відбувається зменшення вартості продажу
товару [2, с. 394].
З точки зору маркетингу, знижка – це сума, на яку зменшується
ціна і, одночасно, сума, якою продавець дотує покупця для стимулювання
збуту [4].
Знижки, як правило, пов‘язані з формуванням стійкого попиту на
певний товар, завоюванням ринку, стимулюванням постійних покупців
або з бажанням продавця у стислі строки позбавитися від товару або
продукції, що не має достатнього попиту. А це свідчить про те, що
надання знижок покупцям та проведення розпродажів великою мірою є
маркетинговими заходами.
На сьогоднішній день існують різні види знижок. Так, Ф. Бутинець
пропонує таку їхню класифікацію (рис. 1).
Види знижок

Знижки за кількість
товару, що купується

Передсвяткові знижки

Сезонні знижки

Знижки за придбання
товарів понад обумовлену
суму

Спеціальні знижки

Конфіденційні знижки
Знижки-сконто

Бонусні знижки

Рис. 1. Класифікація знижок. Джерело: [2, с. 394]
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Знижки на кількість товару, що купується, надається покупцю,
який закупив обумовлену положенням про знижки партію товару.
Передсвяткові знижки надаються покупцям у випадку закупівлі
товарів у передсвяткові та святкові дні. Сезонні знижки надаються
покупцям у разі сезонного розпродажу товарів, а також у випадку
сезонних закупівель товарів покупцям. Знижка за придбання товару
понад обумовлену суму надається покупцю у випадку, якщо сума
купівлі її перевищує обумовлену суму. Спеціальні знижки надаються
покупцям, у яких продавець найбільш зацікавлений.Конфіденційні
знижки надаються на підставі усної домовленості між
сторонами.Бонусні знижки надаються постійним покупцям, якщо вони
за певний період часу закуповують обумовлену кількість
товарів.Знижки-сконто надаються покупцю у випадку оплати вартості
товару до настання строку платежу.
За визначенням Івченка А. В., всі знижки умовно можна
поділити на дві групи: зовнішні та внутрішні. Зовнішні знижки
надаються споживачам-власникам певних карток. Внутрішні знижки
встановлюються організаціями також в цілях залучення додаткових
покупців: в новорічні, різдвяні свята, в вихідні дні, тощо. [3, с. 72].
Таким чином, кожне підприємство самостійно вибирає ті види
знижок, які найбільше підходять для нього. Правильний вибір
допоможе збільшити рівень продажів та скоротити термін
відволікання коштів у розрахунках з контрагентами. Досить важливим
при цьому є порядок відображення знижок у бухгалтерському обліку
підприємств торгівлі. У бухгалтерському обліку дохід від реалізації
товару за мінусом суми знижки відображають за кредитом субрахунка
702 «Доход від реалізації товарів», а на суму наданої покупцям знижки
зменшується торгова націнка записом за дебетом субрахунка 285
«Торгова націнка» і кредитом субрахунка 282 «Товари в торгівлі» [1].
Але відображення в аналітичному обліку надання знижок
вимагає удосконалення. Зокрема, розмір наданих знижок фіксується
окремими позиціями, тому важливо окремо виділити вартість
проданих товарів без врахування знижок. З огляду на зазначене, слід
рахунок 702 «Дохід від реалізації товарів» вести з урахуванням видів
знижок, які підприємство надає своїм покупцям. Наприклад, 702.1
«Дохід від реалізації покупцю, якому не надається знижка», 702.2
«Дохід від реалізації покупцю, який отримує знижку у розмірі 5 %»,
702.3 «Дохід від реалізації покупцю, який отримує знижку у розмірі 10
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%» тощо. Результатом використання такої методики обліку реалізації
товарів на підприємствах торгівлі стане можливість аналізу даних про
ефективність надання певних видів знижок та більш ретельного
планування асортименту товарів з урахуванням вподобань постійних
покупців.
Для узагальнення інформації про суму торгівельних знижок,
наданих покупцям передбачений субрахунок 704 «Вирахування з
доходу». Однак на цьому субрахунку відображаються як суми наданих
знижок покупцям, так і вартість повернених покупцям товарів, а також
суми, які належить вираховувати з доходу. Тому доцільним є введення
субрахунків третього порядку для деталізації інформації про всі
вирахування з доходу, в тому числі й торгівельні знижки, тобто:
субрахунок 704.1 «Торгівельна знижка надана», субрахунок 704.2
«Повернення товарів покупцями», субрахунок 704.3 «Інші
відрахування з доходу» [3, c. 73].
Отже,
при правильній оцінці та визначенні економічної
ефективності від надання торгівельних знижок вони стають для
підприємства особливим способом залучення нових покупців, вагомим
інструментарієм для збільшення рівня реалізації та заохочення
постійних клієнтів. Запропонована система організації облікового
процесу дасть можливість на основі додаткового групування та аналізу
взаємозв‘язку знижок і рівня реалізації правильно обирати їх систему.
Це в свою чергу призведе до збільшення товарообороту торгівельного
підприємства і як наслідок – зростання прибутковості його
функціонування.
Література:
1. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посібн. / П. Й.
Атамас. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 392 с. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
http://bko.com/book_357_glava_62_5.3.7._%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%96
%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7.html
2. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік в торгівлі:[ підручник для студ. вузів
спец. 7.050106 «Облік і аудит»] / Ф. Ф. Бутинець, Н. М. Малюга. – 2-ге вид. перероб. і
доп. – Житомир: ПП «Рута», 2010. – 576 с.
3. Івченко А. В. Удосконалення обліку торгівельних знижок на підприємствах
торгівлі / Л. В. Івченко // Економічний вісник НГУ, - 2007. – ғ2. – С.71-75.
4. Хохлов В. О. Маркетингова цінова політика: конспект лекцій / В. О. Хохлов.
– Сімферополь: КЕІ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», 2012 – 21 с. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://pidruchniki.com/18490618/marketing/vidi_znizhok
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ДОХІД ВІД ІНТЕРНЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
Впродовж останніх років набуває популярності створення
Інтернет-сайтів та отримання доходу від цієї діяльності. На перший
погляд може здаватися що поняття доволі незрозуміле бо його до
цього часу ніхто не розглядав. Але з розвитком технологій потрібно
вдосконалювати як методику корисного використання такого ресурсу
як Інтернет, так і порядок визнання доходу від такої діяльності.
Сьогодні є таке питання як отримання «пасивного» доходу саме
від створення та розміщення на просторах Інтернету власної веб сторінки з різним змістом. Така сторінка може використовуватися з
метою надання послуг по рекламі для різних рекламних компаній,
серед яких є різні типи так званих партнерів
Крім стандартних способів заробітку в Інтернеті також можна
використовувати такі методи як:
«Заробіток на трафіку».
Контекстна реклама.
Синонім цього словосполучення - монетизація трафіку. На
інтернет-сленгу трафік означає кількість відвідувачів, що прийшли на
веб-сайт за певний проміжок часу - як правило за добу. Цей вид
заробітку об'єднує два останні види заробітку - плату за клік і плату за
показ реклами.
Також, до одного з видів партнерського співробітництва часто
зараховують контекстну рекламу. Контекстна реклама - це вид
реклами, вміст якої відповідає вмісту сторінки, на якій вона
розміщена. Незважаючи на те, що контекстна реклама знаходиться в
цьому розділі, до цих пір ведуться суперечки, чи вважати її видом
партнерських програм. Зазвичай контекстна реклама являє собою
рекламний блок з текстово-графічним оголошенням або банером. В
інтернеті існують системи (сервіси) контекстної реклами, що
користуються популярністю у веб-майстрів і власників сайтів.
Співпраця з ними дуже зручна, так як тематика вмісту рекламного
блоку підбирається автоматично движком тієї чи іншої системи
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контекстної реклами.
Умови за яких можна отримувати дохід із власного веб- сайту:
- сайт не повинен порушувати законів;
- сайт повинен бути часто відвідуваним;
- сайт повинен мати спільні теми.
По-перше, сайт не повинен порушувати законів вашої країни та
країни-партнера. Простіше кажучи, законів країн СНД, а саме
«Модельний закон про основи регулювання Інтернету» [1]. По-друге,
сайт повинні відвідувати користувачі, тобто він повинен бути
розкрученим. По-третє, тематика сайту повинна мати спільну точку
дотику з сайтом партнера.
На новому сайті навряд чи відразу вдасться заробити більшменш пристойні гроші. Для розвитку сайту потрібні як мінімум дві
речі: якісний вміст і час. Тобто, за місяць-другий створити сайт і
почати заробляти на ньому гроші нереально. Орієнтуватися слід на
півроку і хоча б на дві-три сотні статей - бажано ексклюзивних. І коли
відвідуваність сайту досягне декількох сотень унікальних відвідувачів
в день, відчується результат заробітку.
Для відображення в обліку доходів від Інтернет сайтів
пропонуємо:
- Відноситись до 2 групи платників єдиного податку, при цьому
не буде використовуватися первинна документація по витратах (всі
понесені витрати на створення сайту, на домин, на хостинг
документально не підтверджуватимуться), а підтвердженням
отримання коштів від виду діяльності буде банківська виписка про
надходження коштів на рахунок особи, вестися буде тільки книга
обліку доходів.
- Відображення додаткового доходу юридичної особи –
оскільки, не тільки фізичні особи будуть отримувати дохід від
інтернет діяльності, слід ввести окремий рахунок бухгалтерського
обліку для юридичних осіб 747 « Дохід від інтернет діяльності».
Література:
1. Модельний закон про основи регулювання Інтернету [Інтернет ресурс]:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_o14
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У
процесі
фінансово-господарської
діяльності
кожне
підприємство вступає в певні економічні взаємовідносини з іншими
суб‘єктами господарювання, в результаті цього відбуваються
господарські операції, суттєвою складовою частиною яких, з погляду
фінансової стабільності підприємства, є дебіторська заборгованість.
При цьому наявність значної частки суттєво погіршує фінансовий стан
підприємства, відволікає грошові кошти з господарського обороту, що
призводить до зниження темпів виробництва і результативних
показників його діяльності, тобто супроводжується непрямими
втратами його доходів.
На кожному етапі економічного та політичного розвитку в
Україні та світі відбувалися істотні зміни у трактуванні поняття
«дебіторська заборгованість». Багато вчених вважають вирішення цієї
проблеми одним із важливих завдань бухгалтерського обліку, але і
сьогодні не існує єдиного підходу до визначення сутності поняття
«дебіторська заборгованість».Аналіз існуючих підходів до сутності
дебіторської заборгованості в науковому середовищі представлено в
таблиці 1.
Таблиця 1
Визначення дебіторської заборгованості в різних джерелах
Джерело
1
П(с)БО 10
«Дебіторська
заборгованість»
Матицина Н.О.

Тлумачення поняття
2
Сума заборгованості дебіторів на певну дату.
Розмір неспроможності суб`єкта підприємницької
діяльності виконати грошові зобов`язання перед
підприємством
після
настання
встановленого
договором строку оплати їх.
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Продовження табл. 1
Білик М.Д.
Гуня В.О.
Іванов Є.О.
Войнаренко М.П.
Іванілов О.С.,
Смачило В.В.,
Дубровська Є.В.
Економічна
енциклопедія
Лищенко О.Г.

Кірейцев Г.Г.

Це матеріальні ресурси, не оплачені контрагентами, або
готівка, що вилучена у підприємства.
Одна з найважливіших складових кредитної діяльності
підприємства, як один з елементів для розрахунку
показників її результативності.
Це боргові права до покупців.
Це сума боргів юридичних та фізичних осіб, що
виникли внаслідок минулих подій і зафіксовані на
певну дату.
Це складова оборотного капіталу, яка передбачає певні
вимоги до юридичних чи фізичних осіб щодо оплати
товарів, робіт, продукції.
Це сума боргів, котрі належать підприємству,від
юридичних або фізичних осіб у результаті
господарських взаємин із ними.
Дебіторська заборгованість - це фінансовий актив, який
є контрактним правом отримувати грошові кошти або
цінні папери від іншого підприємства.
Дебіторська заборгованість - це складова оборотного
капіталу, яка є комплексом вимог до фізичних чи
юридичних осіб щодо оплати товарів, продукції,
послуг.

Закордонні та вітчизняні вчені визначають термін «дебіторська
заборгованість» по різному. Зокрема, в міжнародній практиці вся
дебіторська заборгованість відноситься до фінансових активів.
Головною відмінністю вітчизняної практики обліку дебіторської
заборгованості є його сувора регламентованість, яка виключає будьякі альтернативи для підприємства. На нашу думку, більшість
наведених визначень є неповними, не розкривають сутність
«дебіторської заборгованості» або розглядають тільки одну з її
сторін[1].
З юридичного погляду дебіторська заборгованість розглядається
як капітал підприємства-кредитора, але не завжди його власний
капітал. Лише тоді, коли під час обігу кошти повертаються у
володіння підприємства-кредитора, вони або включаються в його
власний капітал, або використовуються на погашення кредиторської
заборгованості даного підприємства перед своїми кредиторами.
Із зростанням розміру дебіторської заборгованості виникає
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потреба управління дебіторською заборгованістю. У сучасних умовах
господарювання розробка ефективного управління дебіторською
заборгованістю є одним із ключових завдань у вирішенні задач
підприємства з позиції забезпечення належного рівня фінансової
безпеки та досягнення позитивних результатів у фінансовому
оздоровленні[2].
Отже, можна сказати, що чітке та однозначне розуміння сутності
дебіторської заборгованості сприятиме формуванню ефективної
стратегії її управління з метою покращення фінансового стану
підприємства.
Література:
1. Пінчук Т.А. Організаційно-методичні проблеми обліку дебіторської
заборгованості в системі управління підприємством [Електронний ресурс]/Т.А.
Пінчук, Т.В. Шрам//Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" –
2014. – Вип. ғ10 – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3453
2. Сичова М.Б. Деякі аспекти ефективного управління дебіторською
заборгованістю [Електронний ресурс] / М.Б. Сичова – Режимдоступу:
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2011/eco_2011_1/2011_1/164-169.pdf
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Нинішня екологічна ситуація в Україні характеризується як
кризова, що формувалася протягом тривалого періоду через
нехтування об‘єктивними законами розвитку і відтворення природноресурсного комплексу України.
Україні притаманні такі екологічні проблеми, як кислотні дощі,
транскордонне забруднення, руйнування озонового шару, потепління
клімату, накопичення відходів, особливо токсичних та радіаційних,
зниження біологічного різноманіття. Значної ваги в нашій державі
набуває проблема охорони вод, передусім споживання свіжої води і
запобігання її забрудненню. Природоохоронні заходи передбачають
скорочення витрат води, особливо при зрошенні, будівництві, а також
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повторне споживання очищених вод.
За даними Державної служби статистики України у 2013 році
було використано 10507 млн. м³ свіжої води, у тому числі для
виробництва 5681 млн. м³, а для побутово-питних потреб – 1848 млн.
м³.
У 2014 році було використано 10092 млн. м³ свіжої води, з яких
для виробництва 5363 млн. м³, а для побутово-питних потреб – 1765
млн. м³ води.
У Волинській області в 2013 році було використано 71 млн. м³
свіжої води, а в 2014 році – 64 млн. м³ [1].
Головними причинами, що призвели до загрожую чого стану
довкілля, є:
- застаріла технологія виробництва та обладнання, висока
енергомісткість та матеріаломісткість, що перевищують у два – три
раза відповідні показники розвинутих країн;
- високий рівень концентрації промислових об‘єктів;
- несприятлива структура промислового виробництва з високою
концентрацією екологічно небезпечних виробництв;
- відсутність належних природоохоронних систем, низький
рівень експлуатації існуючих природоохоронних об‘єктів;
- відсутність належного контролю за охороною довкілля.
На
сьогодні
в
Україні
сформовано
правову
базу
природокористування. Вона передбачає платежі за забруднення
навколишнього природного середовища за принципом «забруднювач
платить», штрафи та інші санкції за порушення лімітів
природокористування тощо. Але існуюча правова база потребує
подальшого удосконалення. Не менш важливим є суворе дотримання
чинного законодавства в цій сфері.
У Законі України "Про основні засади (стратегію) державної
екологічної політики України на період до 2020 року" наголошується,
що забезпечення стабільного фінансування природоохоронної
діяльності, удосконалення економічних інструментів - це основні
передумови реалізації екологічної політики в Україні [2, ст. 9].
Головними недоліками України є складні фактори, які
здійснюють тотальний вплив на всі галузі економіки, діють у різних
сферах. Увага держави, залежить від об‘єму і стану фінансування
екологічних програм. Система фінансування таких заходів в умовах
сьогодення формується на основі таких головних джерел: Державного
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бюджету України та місцевих бюджетів; фондів охорони
навколишнього природного середовища всіх рівнів; власних коштів
підприємств; іноземних надходжень та інвестицій; інших
позабюджетних коштів.
Базовим
механізмом
державного
фінансування
природоохоронних заходів та програм є фонди охорони
навколишнього природного середовища. Це спеціалізований інститут
концентрації грошових коштів з метою цільового фінансування
екологічних потреб. На сьогодні запроваджено Державний,
республіканський Автономної Республіки Крим та місцеві фонди
охорони навколишнього природного середовища у складі відповідних
державних бюджетів.
Кошти фондів охорони навколишнього природного середовища
всіх рівнів можуть використовуватись тільки для цільового
фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, у
тому числі наукових досліджень з цих питань, ведення державного
кадастру територій та об‘єктів природно-заповідного фонду, а також
заходів для зниження впливу забруднення довкілля на здоров‘я людей.
В процесі раціонального природокористування процес
інвестування повинен здійснюватися у всіх сферах, галузях економіки
і характеризується як перерозподіл ресурсів, засобів між сторонами,
які їх мають, і тими, яким вони потрібні, оскільки жодна сфера
людської
діяльності
не
може
здійснюватися
поза
природокористуванням [3]. Інвестиції в раціональне використання
природних ресурсів повинні здійснюватися системно у часі та
просторі. Це пов‘язано з тим, що процес дисконтування інвестицій у
виробництво можна усунути локальними інвестиціями і достатньо
швидко, в той час як відновлення та поліпшення якості довкілля або
властивостей екосистеми через їхню просторову спільність
потребують тривалого періоду та більших зусиль.
У масштабах країни, регіону однією з важливих цілей інвестицій
у
раціональне
природокористування
є
поліпшення
умов
життєдіяльності людини, їх відтворення, оскільки екологічний стан
безпосередньо впливає на здоров‘я людини, може викликати різні
захворювання, негативні наслідки на її фізичний і моральний стан,
працездатність [3].
Головними недоліками системи фінансування природоохоронної
діяльності є те, що:
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- обмежені кошти із цих джерел витрачаються без координації з
метою фінансування на території регіону визначених пріоритетних
екологічних заходів та робіт;
- кошти з цих джерел спрямовуються на поточні витрати, а не на
капітальні видатки. В умовах сьогодення немає підстав сподіватися на
збільшення бюджетних видатків.
Виходячи із зазначеного постає нагальне завдання щодо
розвитку саме позабюджетних джерел та створення нового механізму
фінансування екологічної сфери відповідно до ринкових відносин та
адміністративної реформи, що здійснюється в Україні. З метою
створення
позабюджетних
джерел
для
фінансування
природоохоронної діяльності необхідно розширити коло платників
збору за забруднення навколишнього природного середовища. Це
завдання можливо вирішити шляхом оподаткування екологонебезпечної продукції.
Література:
1. ISBN 978-966-8459-36-6 © Державна служба статистики України, 2015 ©
Осауленко О. Г. ( за редакцією ), 2015. – 534с.
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напрями
економічного
забезпечення
раціонального
природокористування в Україні / [ за наук. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.
А. Хвесика, д. г.-м.н., проф. С. О. Лизуна; Державна установа «Інститут економіки
природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»]. – К.:
ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. – 64 с.
3. Аніщенко В.О. До питання щодо вдосконалення теоретико-методологічних
засад екологічного інвестування // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – ғ 8. –
С. 175 – 183.

УДК 339.924
Корольчук Леся
Луцький національний технічний університет
ВПЛИВ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В
ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ
Транскордонне співробітництво (ТКС) регіонів передбачає
співпрацю між прикордонними регіонами сусідніх країн у різних
сферах
економіки:
починаючи
від
промислово-виробничих
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взаємозв‘язків та закінчуючи культурно-освітньою співпрацею. Проте
головним пріорітетом даного виду міжнародного співробітництва
регіонів є вирішення нагальних проблем прикордонних регіонів.
Регіони вздовж західного кордону України сформовані переважно
сільськими громадами і профілюються на аграрному виробництві:
рослинництві та скотарстві. Основними проблемами розвитку села є
занепад сільського господарства, нерентабельність виробництва
сільськогосподарської
продукції,
відсутність
можливості
працевлаштування, що стало ще більш актуально після зміни
майнових відносин на селі, переходу від колективної до приватної
власності, після розпаду колгоспів.
Ми вважаємо, що в даних умовах ТКС регіонів може створити
багато можливостей для ефективного розвитку сіл прикордонних
регіонів, а саме посприяти процвітанню як великого бізнесу, так і
дрібного фермерства на селі, а також вирішити проблеми безробіття.
Отже, на нашу думку, ТКС сприяє:
1) для великого бізнесу у сфері сільського господарства:
- залученню інвестицій для розвитку сільськогосподарських
підприємств, що дасть можливість створити додаткові робочі місця та
мінімізувати собівартість продукції за рахунок економії на масштабах
виробництва та застосування високоефективної техніки.
- обміну досвідом між сільськогосподарськими підприємствами
України та ЄС, що дасть можливість застосовувати новітні технології
у виробництві та переробці сільськогосподарської продукції
українській стороні, розвивати наукову-дослідну та селекційну
діяльність в даній сфері на базі двосторонніх відносин.
- збуту виробленої сільськогосподарської продукції за рахунок
доступу до великих оптових ринків завдяки проінформованості про
кон‘юнктуру та ціни на них та забезпеченню ефективної логістики.
2) для дрібного фермерства:
- проведенню навчання: курсів, тренінгів, семінарів для
підвищення кваліфікації зайнятих у сільському господарстві, що дасть
можливість підвищити врожайність, мінімізувати витрати та
підвищити доходи господарств за рахунок вивчення єврорейського
досвіду ведення сільськогосподарського бізнесу та налагодження
партнерських контактів.
- об‘єднанню фермерів у групи сільгоспвиробників для виходу
дрібних фермерів на ринок сільськогосподарської продукції за
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рахунок обмеження кількості посередників, спільних інвестиції
(капітал, кредити, машини, рефрижератори тощо), спільної підготовки
відповідних партій продуктів (складування, сушіння, зберігання),
спільного просування продуктів, обміну ринковою інформацією тощо.
УДК 657.336.1
Кравченко Олена
Українська академія банківської справи
ГАРМОНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
Функціонування
державного
сектору
повинно
супроводжуватися застосуванням адекватної системі бюджетного
обліку і формуванням достовірної фінансової звітності про
використання довірених активів та виконання прийнятих зобов'язань
бюджетними установами. Діюча система бухгалтерського обліку
державних установ постійно вдосконалюється з метою більш повного
приведення положень діючих нормативних документів у відповідність
з фактичним змістом відображених в обліку фінансово-господарських
операцій, а також з вимогами чинного законодавства в галузі
бухгалтерського обліку в Україні і світі.
Вдосконалення методології, методики та організації обліку в
бюджетних установах має принципове значення для посилення
контролю за соціально-економічною віддачею всіх видів ресурсів і
покращання якісних показників їх діяльності. Виконання цієї задачі
досягається оновленням та гармонізацією облікових правил та
процедур, передбачених у Стратегії модернізації системи
бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки.
З 1 січня 2015 р. введено в дію дев‘ять НП(С)БОДС [1],
побудованих на основі IPSAS (всі інші набирають чинності з 2016 р.).
В стандартах наведено: загальні положення, включаючи цілі та якісні
характеристики інформації, основні визначення, загальні вимоги, інші
положення. Вони кардинально змінили діючі звичайні облікові
принципи, надали можливість вибору одного з існуючих
альтернативних варіантів вирішення облікових проблем з метою
урахування особливостей бюджетної установи або реалізації
тактичних чи стратегічних планів.
Проте, на нашу думку, багато питань методологічного характеру
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залишились нерозкритими, інші – потребують додаткових пояснень.
Певна спроба вирішити ці проблеми зроблена шляхом затвердження
Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб‘єктів
державного сектору стосовно основних засобів, нематеріальних
активів, запасів та облікової політики [2]. Стосовно інших стандартів
таких рекомендацій ще не розроблено, що визиває у бухгалтерівпрактиків чимало додаткових запитань та призводить до відповідних
труднощів щодо визнання, оцінки та обліку об‘єктів бухгалтерського
обліку. Також у 2015 році продовжують діяти дещо оновлений План
рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ (побудований з
урахуванням нової класифікації видатків; деталізація видатків за
економічним змістом відбувається на рівні аналітичного обліку),
типова кореспонденція до нього, Порядок бухгалтерського обліку
окремих активів та зобов‘язань бюджетних установ [3]. При цьому є
певні невідповідності стосовно переліку рахунків, які наведені в Плані
рахунків, та типової кореспонденції з їх використанням, що потребує
подальшого вдосконалення. Необхідно також звернути увагу на те, що
принципи бухгалтерського обліку державного сектору, викладені в
НП(С)БОДС, повинні кореспондувати з принципами побудови
рахунків Єдиного плану рахунків в частині обліку доходів і витрат. В
подальшому передбачено, що бюджетні установи будуть
використовувати з 1 січня 2016 року уніфікований План рахунків
бухгалтерського обліку в державному секторі [4]. Це дозволить
використовувати метод нарахувань, який є основним у міжнародних
стандартах, визначати необхідні показники для складання прогнозу
впливу господарських операцій на фінансову стійкість, формувати
повну інформацію про державні активи і зобов'язання.
Подальші кроки щодо гармонізації та реформування обліку в
державному секторі сприятимуть формуванню цілісної облікової
системи з метою вдосконалення інформаційного забезпечення
управління державними фінансами, підвищення рівня їх прозорості та
адекватності реальним процесам.
Література:
1. Про затвердження НП(С)БОДС [Електронний ресурс]: Наказ МФУ від
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА РАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В
ОБЛАСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В условиях становления рыночных отношений создаются
предпосылки для рационализации природопользования за счет
инструментов государственного регулирования. Это также связано с
процессами
повышения
экономической
самостоятельности
предприятий, обеспечения принципов самоуправления регионов,
разделением форм собственности и другими рыночными
механизмами, что в свою очередь, ведет к становлению устойчивого
развития государства.
Важнейшим элементом для перехода к устойчивому развитию
является вопрос о механизмах реализации эколого-ориентированного
развития. Приоритетное значение здесь имеет формирование
эффективного экономического механизма природопользования.
Одним из элементов экономического механизма рационального
хозяйствования в области природопользования и охране окружающей
среды является планирование природопользования, основной
цельюкоторого является обеспечение экономного и комплексного
использования, а также, повышение ресурсного потенциала страны. В
условиях рыночных отношений цели планирования сохраняются.
В настоящее время происходит процесс становления и поиска
наиболее эффективных форм и методов планирования рационального
природопользования.
Основными экономическими стимулами воздействия на
124

VII Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців,
аспірантів, здобувачів і студентів (м. Луцьк, 05 грудня 2015 р.)

природоохранную и ресурсосберегающую деятельность предприятия
являются поощрительные выплаты за выполнение плановых целей и
достижения нового качественного состояния окружающей среды.
Наиболее слабым звеном действующего механизма управления
природопользованием
является
недостаточная
экономическая
заинтересованность предприятий в эффективном использовании
природных ресурсов и охране окружающей среды. Практика
функционирования предприятий показывает, что в настоящее время
экономический ущерб от нерационального использования природных
ресурсов непосредственно на конечных показателях их хозяйственной
деятельности сказывается незначительно. Необходимо поощрение
трудовых коллективов тех предприятий, которые имеют достижения в
рациональном использовании природных ресурсов и соблюдении
экологических нормативов.
Использование ценообразования как экономического рычага в
системе управления производством основано на стимулирующей
функции цены. При повышении цен на продукцию возрастает прибыль
предприятия, благодаря этому оно заинтересовано в увеличении
объема производства.
Но в настоящее время осуществляется работа по отражению в
затратах наиболее полной оценки живого труда и природных ресурсов,
расходов по охране окружающей среды, социальному страхованию,
профессиональной подготовке кадров.
В ценах в полной мере должна отражаться народнохозяйственная
эффективность
использования
современных
достижений науки и техники, мероприятий по сбережению природных
ресурсов и утилизации вторичных видов сырья, топлива и энергии.
При установлении цен на топливно-сырьевые ресурсы
необходимо учитывать активизацию деятельности предприятий по
ресурсосбережению.
Установление цен на этих принципах позволит предприятиям
обеспечить осуществление природоохранных мероприятий, в
основном за счет собственных средств, будет стимулировать их к
комплексному использованию природных ресурсов, снижению
возможного негативного воздействия на окружающую среду и т.п.
При разработке экономического механизма природопользования
можно сформулировать следующие принципы:
- ориентация на рационализацию природопользования и охрану
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окружающей среды при расширении масштабов использования
природных ресурсов в экономике или ориентация на стабилизацию и
сокращение масштабов природопользования (это зависит от типа
механизма);
- единая логическая цепочка в формировании экономического
механизма для всей природно-продуктовой вертикали, соединяющей
первичные природные ресурсы с конечной продукцией или услугами,
получаемыми на основе этих ресурсов;
- механизм природопользования должен стать частью общего
государственного механизма, регулирующего функционирование
отдельных производств в природно-продуктовой вертикали, и быть
ориентированным на конечные результаты.
УДК 336
Липская Вероника
Полесский государственный университет
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И
ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВА
Государственный бюджет – это экономическая категория,
представляющая собой совокупность экономических отношений по
поводу
формирования
и
использования
государственного
централизованного фонда денежных средств.
В Республике Беларусь бюджетная система имеет два звена:
общегосударственный и местный бюджеты. Контроль за
выполнением функций государственной власти закреплен за
правительством в центре, что позволяет контролировать бюджетные
потоки, оперативно направлять их на общегосударственные цели и
местные программы.
Центральным звеном бюджетной системы Республики Беларусь
является республиканский бюджет. Он концентрирует более
половины бюджетных ресурсов государства, что определяется его
местом и ролью в финансировании мероприятий и программ,
имеющих общереспубликанское значение.
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Большое влияние на развитие экономики в целом оказывает
расходная составляющая республиканского бюджета, информация о
ней представлена в таблице 1.
Анализируя динамику расходов республиканского бюджета за
последние 3 года, следует отметить, что наибольшие государственные
вливания на протяжении всего периода шли на финансирование
общегосударственной деятельности, национальной экономики,
судебной власти и правоохранительной деятельности, а также
социальной политики.
Таблица 1
Расходы бюджета Республики Беларусь за период 2012-2014гг.
(млрд. рублей)

Наименование показателя
2012 год
2013 год
Общегосударственная
43 965
64 079
деятельность
Национальная оборона
5 027
6 120
Судебная власть, правоохр.
7 729
10 458
деятельность
Национальная экономика
19 293
17 620
Охрана окружающей среды
509
676 555
Жилищно-коммунальные
75
96
услуги
Здравоохранение
3 761
5 348
Физическая культура
1 709
2 374
Образование
4 839
6 636
Социальная политика
8 934
8 307
Источник: собственная разработка на основе [1, 3].

2014 год
64 848
7 131
12 810
18 624
655 071
101
5 745
2 253
6 599
9 825

Большие затраты государственных средств направлялись на
такие важные отрасли, как здравоохранение, физическая культура,
спорт, культура, ЖКХ, что свидетельствует о заинтересованности
государства в физическом и культурной развитии населения.
Помимо расходов большое значение имеют доходы
государственного бюджета, информация о которых представлена в
таблице 2.
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Таблица 2
Доходы бюджета Республики Беларусь за период 2012-2014гг.
(млрд. рублей)
Наименование показателя
2012 год
2013 год
Налоговые доходы
80 297
102 666
Неналоговые доходы
14 885
19 049
Безвозмездные поступления
0, 541
0, 445
Источник: собственная разработка на основе [1, 3].

2014 год
107 977
15 204
0, 542

Рассматривая период 2012-2014 гг., необходимо отметить,что
доходы бюджета (налоговые доходы, безвозмездные поступления)
увеличиваются, это свидетельствует о правильности выбранного
курса развития экономики. Неналоговые доходы в 2014 г.
сократились по отношению к 2013 г. и составили 15 204 млрд. рублей,
из этого следует, что доходы от использования имущества,
находящегося в государственной собственности, штрафов и иных
платежей в бюджет уменьшились.
На
сегодняшний
день
программа
по
оптимизации
государственного бюджета включает:
-развитие и укрепление рыночных отношений, проведение
реформ, в основе которых лежат разгосударствление и приватизация;
-повышение эффективности производства;
-усовершенствование финансовой системы страны;
-развитие непроизводственной сферы;
-снижение
субсидирования
из
бюджета
жилищнокоммунального хозяйства, энергетики, транспорта;
-обоснование новых социальных программ, требующих
бюджетного финансирования;
-реформирование бюджетного процесса в целом.
Таким
образом,
в
современном
мире
проблема
сбалансированности государственного бюджета всегда будет
актуальной, а для еѐ решения необходимы обдуманные решения и ряд
последовательных мер.
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УДК 339.562(476)
Литвинович Виталий
Научный руководитель: Чмыр Николай
Полесский государственный университет
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РБ
В современном производстве, большое значение при выпуске
товаров имеет их качество, предлагаемое потребителю. Качеству
продукции уделяется большое внимание на предприятиях. Повышение
качества продукции важно не только для предприятия-изготовителя,
но и для потребителей и национальной экономики в целом.
Вопросы повышения качества включены в основные программы
развития, по которым работает наша страна:
1) Программа социально-экономического развития РБ на 20112015 гг.
2) Программа деятельности Правительства РБ на 2011-2015 гг.
3) Государственная программа инновационного развития РБ на
2011-2015 гг.
4) Национальная программа развития экспорта РБ на 2011-2015 гг.
На данный момент эти программы завершаются, и стоит
отметить, что есть существенные результаты.
Из основных положений программы социально-экономического
развития РБ на 2011-2015 гг. можно сделать заключение, что
экономика направлена на достижение высокого уровня качества
выпускаемой продукции, соответствующего действующим и
перспективным требованиям стран ЕС. Программа осуществляется за
счет создания современных производств. Также концу 2015 года
будет достигнуто повышение технического и технологического уровня
промышленного производства, на основе быстрого обновления
основных средств, создание и развитие конкурентоспособных
производств
наращивание
выпуска
высококачественных
и
востребованных производственных товаров, которое позволит
увеличить выпуск промышленной продукции в 1,6 раза, достичь
уровня рентабельности продаж в промышленности 15% и улучшить
качество выпускаемой продукции. Таким образом, основными целями
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государственной политики в области качества продукции являются:
1)
Содействие
повышению
экспортного
потенциала
отечественных товаропроизводителей путем устранения технических
барьеров в торговле с зарубежными странами и решение на этой
основе задачи интеграции РБ в мировую экономику.
2) Создание условий для разработки и производства
качественных, энергоэффективных и конкурентоспособных на
внутреннем и внешнем рынках товаров.
Важнейшим вопросом в настоящее время является проблема
импортозамещения продукции. Эта проблема обсуждается на
различных заседаниях, собраниях и круглых столах.
Импортозамещение - это уменьшение или прекращение импорта
определенного товара посредством производства, выпуска в стране
того же или аналогичных товаров.
Беларусь сегодня торгует со 186 странами. Товары
экспортируются в 143 страны, импортируются из 166 стран. В то
время как в 2008 году Беларусь торговала со 175 странами. Товары
поставлялись на рынки 135 государств, импортировалась продукция из
160 стран. Главная тенденция внешней торговли последних пяти лет постоянное увеличение объема импортных закупок. Высокая
импортоемкость белорусской промышленности приводит к тому, что
для увеличения объемов выпуска продукции требуется больше
импорта – энергоносителей, сырья, комплектующих. При этом экспорт
растет не такими быстрыми темпами как импорт. В результате
складывается отрицательное сальдо торгового баланса
Главная проблема низкого уровня импортозамещения – это
недостаточная проработка импортозамещающих проектов на стадии
их планирования и подготовки с точки зрения окупаемости затрат и
конкурентоспособности осваиваемой продукции.
Таким образом, для повышения конкурентоспособности
белорусской продукции на внешних рынках, важно определить
наиболее перспективные направления развития национального
научно-исследовательского
потенциала, обеспечить условия для
широкомасштабного привлечения прямых иностранных инвестиций и
участия белорусских предприятий в глобальных производственносбытовых цепочках транснациональных корпораций.
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УДК 336. 1
Лихач Ірина
Науковий керівник: Макушевич Алла
Коледж технологій, бізнесу та права
Східноєвропейського національного університету
ім. Лесі Українки
ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Однією з основних складових фінансової безпеки є боргова
безпека держави. Державний борг України – це загальна сума
заборгованості держави, яка складається з усіх випущених і
непогашених боргових зобов'язань держави, зокрема боргові
зобов'язання держави, що починають діяти у результаті виданих
гарантій за кредитами або зобов'язань, що виникають на підставі
законодавства або договору.
Стан державного боргу залежить від щорічних операцій,
пов‘язаних з отриманням нових позик, з одного боку, і розмірів
погашень і виплат процентів по цих позиках – з іншого. Державні
позики, з одного боку, спричинені дефіцитом державного бюджету, з
іншого – обумовлюють подальше збільшення дефіцитності бюджету,
що пов‘язане з виплатою відсотків по раніше випущених позиках,
необхідністю сплачувати капітальну суму боргу.
Обслуговування державного боргу – це комплекс заходів з
погашення позик, виплати процентів по них, уточнення і зміни умов
погашення випущених позик. Державний борг можна розглядати з
двох позицій: з одного боку, державне запозичення сприяє
економічному зростанню; з іншого – борг збільшує навантаження на
державний
бюджет.
Тому
необхідно
знайти
оптимальне
співвідношення між інвестиціями, економічним зростанням та
внутрішніми і зовнішніми запозиченнями.
Відповідно до міжнародних стандартів оптимальний розмір
боргів держави не повинен перевищувати 60% від річного обсягу
валового внутрішнього продукту. Внаслідок перевищення цього рівня
держава може втратити фінансову незалежність і стати державоюбанкрутом. Рівень державного боргу України є критичним порівняно з
окремими розвиненими країнами світу.
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Загальний обсяг державного боргу України зберігає тенденцію
до зростання. Протягом останніх 5 років сукупний обсяг державного
боргу зріс більш ніж втричі до 1 424,13 млрд. грн. (67,66 млрд. дол.
США в еквіваленті). В той же час, з початку 2015 року відбулось деяке
зменшення загального обсягу боргу, приведеного в еквіваленті
іноземної валюти. Якщо станом на 01.01.2015 року сукупний обсяг
заборгованості України перед внутрішніми і зовнішніми кредиторами
складав 69,81 млрд. дол. США, то на кінець червня 2015 р. розмір
боргу становив 1 438.2 млрд. грн., або близько 84.9% ВВП, що
еквівалентно 68.4 млрд. дол..
Основними проблемами формування та управління зовнішнім
державним боргом на сучасному етапі в Україні є:
– недосконале законодавство у частині регулювання відносин,
що виникають в процесі управління зовнішнім державним боргом;
– відсутність чіткого розмежування повноважень державних
органів щодо управління зовнішньоборговими зобов‘язаннями
держави;
– неефективне розміщення зовнішніх позик, відсутність
безпосередніх зв‘язків із напрямком використання зовнішніх позик та
джерелом їх погашення;
– неефективна валютна структура зовнішнього боргу;
– неналежна увага до залучення зовнішніх позик з метою
інвестування в інноваційні, високотехнологічні, високодохідні
проекти;
– відсутність дієвого контролю за формуванням та погашенням
зовнішнього боргу тощо.
Міністерство
фінансів
України
змушене
йти
на
перекредитування, щоб отримати кошти для погашення існуючого
боргу. За великого обсягу нагромадженого державного боргу стає
складним завданням: зміцнення довіри громадян до національної
валюти, протидії інфляційним процесам, нагромадження та
забезпечення країни валютними резервами, конвертованості
національної грошової одиниці.
Для вирішення проблем накопичення державного боргу України
та подолання негативних тенденцій боргової ситуації потрібно
насамперед скоротити обсяги дефіциту державного бюджету України,
сформувати жорстку систему контролю та звітності за надходженням і
витрачанням коштів, що зменшить вплив «тіньового» сектору
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економіки, державних зловживань та забезпечить ефективність
державних видатків, розширити базу оподаткування шляхом
скорочення податкових пільг; скоротити видатки на утримання органів
державної влади, запровадити другий рівень пенсійної системи,
ефективно використовувати кошти від приватизації державного майна
тощо.
Література:
1. Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»: Указ Президента України
від 12 січня 2015 року ғ 5/2015 // Урядовий кур‘єр. – 2015. – ғ 6.
2. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. − Режим доступу:
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=392721
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Основу экономики любой страны составляет малый и средний
бизнес. Значимость малого и среднего предпринимательства
подтверждена вкладом малого и среднего бизнеса в достижение
современного состояния экономики во всех индустриально развитых
странах. Малые и средние предприятия создают рабочие места,
качественно обслуживают население по доступным ценам.
Актуальность развития малого и среднего предпринимательства
определена тем, что в последнее время в экономике наблюдается
тенденция качественного и оперативного решения проблем, с
которыми сталкиваются предприниматели, вследствие чего
количество субъектов малого и среднего предпринимательства
увеличивается.
В каждой стране предпринимательский сектор занимает важное
место в экономике. Республика Беларусь не исключение в данном
аспекте.
На сегодняшний день предпринимательство в Беларуси является
одной из важнейших составляющих экономики на современном этапе.
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Это характеризуется ростом количества субъектов хозяйствования,
малого и среднего предпринимательства.
В таблице 1 приведена количественная характеристика
микроорганзаций, малых и средних организаций, индивидуальных
предпринимателей.
Таблица 1
Количественная характеристика микроорганизаций, малых и средних
организаций, индивидуальных предпринимателей.
Количество организаций,
едениц
средние организации
микро- и малые
организации
Микроорганизации
малые организации
Количество
индивидуальных
предпринимателей,
человек

2012

2013

2014

Темп роста
2014/2013,%

99 986

111 112

114 208

102,79

2 542

2 423

2 416

99,71

97 444

108 689

111 792

102,85

85 682
11 762

96 858
11 831

99 368
12 424

102,6
105,01

232851

248 546

248 952

100,16

Из таблицы 1 видно, что в январе 2014 года их количество
составляло 334 326. В их число входит 248 952 индивидуальный
предприниматель, 12 424 малая организация, субъектов среднего
предпринимательства – 2 416, микроорганизаций – 99 368.
Если сравнивать данные 2014 года с данными 2013 г, то можно
в общем сказать, что темп роста числа субъектов малого и среднего
предпринимательства составил 102,79%, соответственно темп
прироста составил 2,79%.[3]
Анализируя данные таблицы 1 видно, что количество субъектов
малого и среднего предпринимательства с каждым годом
увеличивается, но малыми темпами. Это говорит о том, что
предприниматели, при создании своего бизнеса, сталкиваются с
трудностями.
Выделим проблемы, с которыми сталкиваются представители
малого и среднего предпринимательства при осуществлении своей
деятельности, можно выделить следующие[1]:
1. Недостаточная финансовая поддержка.
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Вклады учредителей являются источником стартового капитала
86% предприятий. Только 2% предприятий сумели получить
финансовую поддержку от органов власти или от программ развития
предпринимательства. Предпринимательскую активность снижают
затрудненный доступ к финансовым ресурсам и отсутствие системы
гарантирования для предприятий, как малых, так и средних.
2. Налоговое
законодательство
все
еще
остается
противоречивым и сложным.
Отсутствие дифференциации размеров штрафов плохо
сказывается на деятельности малых предприятий. Так как штрафы –
это издержки для любого предприятия. А для малых предприятий они
являются большими издержками, чем для крупных.
3. Препятствия,
связанные
с
необходимостью
выполнения предпринимателями обязательных правил и процедур.
Нормативные документы, регламентирующие деятельность
малых и средних предприятий содержат требования, которые
предприятия в ходе своей деятельности должны выполнять. Но, в то
же время, они создают некие барьеры, которые препятствуют
нормальному осуществлению предпринимательской деятельности.
4. Излишне усложненная процедура добровольной ликвидации
юридических лиц.
Из-за этой проблемы очень много остается фирм, которые не
работают. Они только формально существуют.
5. Административные барьеры.
6. Барьеры, при регистрации.
К вышеперечисленным основным проблемам, с которыми
сталкиваются предприниматели, можно добавить также такие как:
 Инфляция и макроэкономическая нестабильность.
 Высокие риски.
 Отсутствие бизнес-навыков.
В
связи
с
проблемами,
которыми
сталкиваются
предприниматели,
правительство
приняло
Государственную
программу поддержки малого и среднего предпринимательства в
Республике Беларусь на 2013-2015 годы. Данная программа
направлена
на
активное
стимулирование
развития
дела
предпринимателей, решение проблем, с которыми сталкиваются
предприниматели в ходе осуществления своей деятельности.
Основными целями данной программы являются:
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 создание
благоприятных
условий
для
ведения
предпринимательской деятельности;
 стимулирование ее развития по приоритетным направлениям в
регионах;
 имущественная и финансовая поддержка предпринимателей со
стороны государственных органов.
В Республике Беларусь за определенный промежуток времени
сложилась
определенная
инфраструктура
для
поддержки
предпринимательства: инкубаторы малого предпринимательства,
фонды финансовой поддержки, создаются общества взаимного
кредитования.В областях, городах, а также некоторых районных
центрах были созданы и работают советы по развитию
предпринимательства. [3]
Таким образом, на сегодняшний день предпринимательство
развивается незначительными темпами. Правительство Республики
Беларусь старается различными методами (а это программы по
поддержке предпринимательской деятельности) дать стимул не только
уже созданным, но и только начинающим развивать свою
деятельность субъектам малого и среднего предпринимательства.
Государство
создает
информационные,
консультативные,
исследовательские и другие центры, инновационные и другие фонды,
оказывая тем самым помощь в становлении этого сектора экономики,
что способствует повышению эффективности и широкому
распространению предпринимательской деятельности.
Литература:
1. Проблемы развития предпринимательства в Республике Беларусь:
[Электронный
интернет
–
ресурс]:
Режим
доступа:
https://sites.google.com/site/ekonomikarb/33-problemy-razvitia-predprinimatelstva-vbelarusi. Дата доступа: 14.10.2015 г.
2.
Программа
государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства в Республике Беларусь на 2013 - 2015 годы.
3. Малое и средне предпринимательство РБ,
И.В. Медведева
–
Статистический сборник: Минск, 2015 г.
4. Электронный интернет – ресурс: Режим доступа: http://www.economy.gov.by.
Дата доступа: 29.10.2015 г.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РБ
В условиях модернизации экономики одной из главных целей
является достижение и ускорение экономического роста. В
значительной мере это зависит от эффективного использования
трудовых
ресурсов.
Проблема
повышения
эффективности
использования трудовых ресурсов является важнейшим фактором
увеличения объема хозяйственной деятельности любого предприятия.
Эффективность
использования
трудовых
ресурсов
характеризуется, в первую очередь, показателями производительности
труда.
Динамика темпов роста производительности труда на
промышленных предприятиях отражена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика темпов роста производительности труда в промышленности
(в процентах к предыдущему году)
Наименование показателя
Темп роста
производительности труда, %

2012 г.

2013 г.

2014 г.

107,3

97,1

106,9

Из данных таблицы видно, что на протяжении 2012 – 2014 гг.
наблюдается снижение темпов роста производительности труда.
Однако на промышленных предприятиях РБ может быть
достигнут рост производительности труда за счет реализации
следующих мероприятий: внедрение передовых технологий и
модернизация действующего оборудования, внедрение более
эффективных видов потребляемого сырья, увеличение норм и зон
обслуживания, сокращение потерь рабочего времени.
При анализе трудовых ресурсов необходимо также обратить
внимание на такой показатель, как номинальная начисленная
среднемесячная заработная плата работников (таблица 2).
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Таблица 2
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата
работников промышленных предприятий за 2012 – 2014 гг.
Наименование показателя
Номинальная
начисленная
среднемесячная заработная плата
работников, тыс. руб.
Темп роста, %

2012

2013

2014

4056,5

5483,2

6372,5

-

135,2

116,2

Из данных таблицы можно выявить, что на протяжении
2012 – 2014 гг. на промышленных предприятиях Республики Беларусь
наблюдается рост номинальной начисленной среднемесячной заработной
платы работников, темп роста которой в 2014 году составил 116,2%.
На промышленных предприятиях РБ в настоящее время существует
проблема рационального использования трудовых ресурсов. Основными
условиями, сдерживающими рациональное использование трудовых
ресурсов на предприятии, являются: неправильная организация рабочего
времени, в результате чего значительная часть рабочего времени тратится
впустую, неправильная организация и распределение трудовых ресурсов,
несправедливое распределение должностей.
Для решения данной проблемы необходимо применять следующие
меры:
 более интенсивное использование трудовых ресурсов,
применение совершенных форм организации трудовых проектов,
повышение уровня квалификации кадров, обеспечение обучения
персонала, карьерный рост;
 существенное сокращение внутрисменных и целодневных потерь
рабочего времени посредством организационных мероприятий,
улучшение условий труда и мероприятий по охране труда, организация
двухсменной работы коллектива;
 техническое
перевооружение
предприятия,
внедрение
современных времясберегающих технологий с целью увеличения
производительности труда.
Все вышеназванные мероприятия при их умелом использовании
будут способствовать росту производства продукции, получению
прибыли и высокому уровню занятости населения в производственной
деятельности предприятий.
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СТРАХОВОЙ РЫНОК КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
На страховом рынке Калужской области присутствуют все
крупнейшие российские страховые компании. Но согласно данным
аналитического исследования, проведенного Центром стратегического
анализа "Росгосстраха", в России сохраняется тенденция к
сокращению числа страховых компаний, в том числе и по Калужской
области. Так, в 1 полугодии 2015 года число действующих страховых
компаний в регионе по сравнению с 1 полугодием 2014 года
сократилось на 11 %, т.е. с 63 компаний до 56.
Данную ситуацию можно объяснить тем, что компании уходят с
рынка как в результате отзыва у них лицензий, так и в связи с
увеличивающейся конкуренцией в страховом секторе. А также свою
роль играет достаточно высокий уровень страховой неграмотности и
низкий уровень активности населения.
Анализ деятельности страховых компаний на страховом рынке
Калужской области выявил, что в основном лидером страховых услуг
является РОСГОССТРАХ, доля которого на страховом рынке региона
составляет сегодня 21,5% (рост 4,13% по сравнению с 2014 г.). Почти
10 тыс. юридических лиц доверили свою страховую защиту
РОСГОССТРАХу, и более 236 тыс. жителей региона пользуются
услугами РОСГОССТРАХа.
Если рассматривать аналитику по видам страхования, то можно
увидеть, что доля данной компании по страхованию домов и квартир
на региональном рынке составила 58,89% — это безусловное первое
место. Этот показатель свидетельствует о постоянном росте
заинтересованности жителей Калужской области к страхованию
своего имущества.
В 1 полугодии 2015 года также зафиксированы положительные
результаты по страхованию жизни, объем сборов по которому
филиалу в Калужской области удалось увеличить на 64% по
сравнению с 1 полугодием 2014 года. А также в 2015 году доля рынка
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компании по автострахованию в Калужской области по последним
данным превышает 32%. Всѐ это, в свою очередь свидетельствует о
надежности и кредитоспособности страховщика, а также о доверии
граждан к данной компании.
Также безусловным плюсом в успешной деятельности
РОСГОССТРАХА
является
расширение
сотрудничества
с
РОСГОССТРАХ БАНКОМ. В 2014 году рядом со страховыми начали
открываться банковские офисы, чтобы клиентам было удобнее
получать и страховое, и банковское обслуживание.
Пятерка ведущих страховщиков по отдельным видам
страхования в Калужской области представлены в таблице 1.
Таблица 1
Рейтинг страховых компаний в
Калужской области за 1 полугодие 2015 г.
Страховая компания

Мест
о

Сборы,
тыс.р.

Доля
рынка,
%

Уровень
выплат,
%

ТОП-5 страховщиков по ОСАГО
РОСГОССТРАХ ООО
1
178 992,0
34,00
66,00
МОСКОВИЯ
2
104 137,0
19,00
44,00
РЕСО-ГАРАНТИЯ
3
60 342,0
11,00
47,00
ВСК
4
34 931,0
6,00
29,00
ПОДМОСКОВЬЕ
5
24 461,0
4,00
45,00
ТОП-5 страховщиков по КАСКО
РЕСО-ГАРАНТИЯ
1
58 568,0
17,00
41,00
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
2
58 443,0
17,00
73,00
РОСГОССТРАХ ООО
3
49 497,0
15,00
69,00
ВСК
4
47 335,0
14,00
92,00
ИНГОССТРАХ
5
31 007,0
9,00
90,00
ТОП-5 страховщиков по другим видам страхования (кроме ОМС)
РОСГОССТРАХ ООО
1
381 394,0
22,00
45,00
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
2
191 591,0
11,00
96,00
РЕСО-ГАРАНТИЯ
3
134 687,0
7,00
55,00
ВСК
4
131 574,0
7,00
47,00
МОСКОВИЯ
5
113 476,0
6,00
40,00

Таким образом, можно сделать вывод, что на страховом рынке
Калужской области представлены все крупные российские страховые
компании, среди которых наибольшей популярность среди жителей и
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хозяйствующих субъектов региона пользуются Росгосстрах, РесоГарания, Московия, ВСК и Альфастрахование.
УДК 658.7
Ляшук Вікторія
Науковий керівник: Букало Надія
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА
ОСНОВІ МЕТОДІВ АВС ТА ХYZ
Ринкові відносини, що формуються в Україні, вимагають
радикальних змін у всіх напрямках діяльності. Підприємства
впорядковують виробничі та реалізаційні процеси, застосовуючи нові
технології, економніше використовуючи ресурси, матеріали, деталі,
комплектування та покращуючи процеси реалізації. Важливе значення
для підприємства набувають запаси, що є одним із ключових чинників
ефективного функціонування, так і елементом мобілізації фінансових
ресурсів.
До методів оптимізації запасів відносять АВС- та XYZ-аналіз,
визначення оптимального розміру замовлення на основі моделі EOQ.
Логістичні підходи до управління запасами пропонують розподілити
зусилля з контролю за запасами на запаси, які потребують постійного
контролю, та запаси, для яких достатньо здійснювати періодичний
контроль шляхом поділу запасів на групи, використовуючи АВС-аналіз.
В основі методу АВС лежить так зване правило Паретто.
Відповідно до методу Паретто безліч керованих об‘єктів поділяється на
дві неоднакові частини (80/20). Широко розповсюджений у логістиці
метод АВС пропонує глибший поділ - на три частини.
Згідно АВС-аналізу:
- група А (близько 20 % обсягу запасів, які становлять 80 %
вартості запасів) – найдорожча та потребує постійного контролю;
- група В (близько 30 % обсягу запасів, які становлять близько 10 %
вартості запасів) – середня, що потребує періодичного контролю;
- група С (найчисельніші запаси – близько 50 % обсягу запасів,
однак їх вартість є незначною – близько 10 % загальної вартості), що
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потребує найменшої уваги та періодичного контролю [1, 68].
Класифікація запасів за АВС-аналізом, що поданий у працях
А.Н. Стерлигової повинен складатися з наступних етапів:
- визначення критерія класифікації;
- аналіз інформації про помісячні та річні обсяги запасів;
- визначення середньомісячних обсягів запасів;
- аналіз обсягів запасів згідно їх вартості у порядку спадання;
- визначення питомої ваги обсягів запасів певного виду в їх
загальному обсязі;
- визначення кумулятивного обсягу запасів;
- визначення класифікаційних груп [2, 146].
Досліджуючи праці науковців виявлено, що оптимальним
доповненням до АВС-аналізу є аналіз XYZ, що передбачає аналіз та
групування запасів за точністю прогнозування та споживання запасів.
До групи ―Х‖ включають товари, попит на який рівномірний,
або може незначно коливатися. Обсяг реалізації за товарами,
включеними до даної групи, добре передбачається.
До групи ―Y‖ включають товари, які споживаються в обсягах,
що коливаються. Зокрема, до цієї групи можуть бути включені товари
із сезонним характером попиту. Можливості прогнозування попиту за
товарами цієї групи – середні.
До групи ―Z‖ включають товари, попит на які виникає лише
епізодично, будь-які тенденції відсутні. Прогнозувати обсяги
реалізації товарів цієї групи досить складно [3, 129].
Отже, у зв‘язку із підвищенням вимог ринку до підприємства,
постійній конкурентній боротьбі, важливого значення набуває процес
управління запасами, який дозволяє безперебійно забезпечити
виробництво якісними запасами. Досягти цього можна поєднання
даних про співвідношення кількості та вартості АВС – аналізу з
даними про співвідношення кількості та структури споживання XYZ –
аналізу дозволяють отримати цінні інструменти планування, контролю
й управління для системи постачання в цілому, і управління запасами
зокрема.
Література:
1.Лукинский В. С. Модели и методы теории логистики: [учеб. пособ.] /
В. С. Лукинский. – С.Пб.: Питер, 2007. – 448 с.
2.Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок: [учебник] /
А. Н. Стерлигова. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 430 с.
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Науковий керівник: Дзямулич Микола
Луцький національний технічний університет
ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ, ЯК ЕЛЕМЕНТ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
Електроні гроші(e-money) – одиниці вартості, які зберігаються
на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими
особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов‘язанням цієї
особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі.
Виникнення електронних грошей, в яких інформаційна складова
максимально рафінована, дозволяє легко організувати приватні
емісійні центри. При цьому дані електронні гроші можуть легко
використовуватись при міжнародних розрахунках. Так, наприклад ряд
великих компаній, пов‘язаних зустрічними поставками, випускають в
обіг між собою і компаніями-сателітами свої електронні гроші. При
цьому можливе поступове залучення все більше число господарюючих
суб‘єктів. Так як електронні гроші характеризуються значною
оперативністю обігу, а відповідно їх емісії досить складно
контролювати зі сторони держави, можливо в короткостроковій
перспективі проблема упорядкування електронного грошового обігу
стане державною проблемою.
Законом «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» на
сьогодні електронні гроші не віднесені до переліку платіжних
інструментів. До платіжних інструментів належать документи на
переказ та спеціальні платіжні засоби (п. 1.31 Закону). Під
спеціальним платіжним засобом слід розуміти платіжну картку,
мобільний платіжний інструмент, інший платіжний інструмент, що
виконує функцію засобу ідентифікації. Таким чином, виникає питання
щодо законності ситуації, за якої електронні гроші, з одного боку,
«приймаються як засіб платежу», а з іншого – не віднесені чинним
законодавством до спеціальних платіжних засобів і відповідно до
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Положення про електронні гроші в Україні можуть емітуватися не
тільки банками, але й іншими організаціями.
Встановлено, що гроші в наш час мають дві складові:
матеріальну, яка слугує носієм інформації та інформаційну, яка
виконує функцію передачі інформації між суб‘єктами господарювання
про індивідуальні заборгованості в цілому і перед кожним зокрема.
УДК 331.1
Маркевич Елена
Полесский государственный университет
ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Изменения в период постиндустриализации повлияли на
рабочую силу, ее дееспособность, производительность. Данный
период характеризуется ростом доходов населения, что приводит к
формированию нового качества и уровня жизни – некоторые остаются
за чертой бедности, другие становятся миллиардерами. Также
изменяется и структура расходов населения: улучшение питания,
одежды и обуви сопровождается снижением доли расходов на них;
повышается доля расходов на жилье и его оснащение, лечение, отдых
и туризм. Растущую роль принимает государственное регулирование в
сфере социальных трансфертов, а также растут расходы организаций
на социальные цели.
Как следствие возникает социальное направление в сфере
изучения вопросов о труде, в рамках которого большая группа ученых
занимается изучением труда как социологического аспекта и уделяет
внимание качеству и уровню жизни. Данное направление в изучении
можно определить как социальную политику.
Социальная политика - это сфера изучения, включающая
экономическую, политическую, социоправовую и социологическую
экспертизу способов, какими центральная и местная политика
затрагивают жизнь индивидуумов и общин. Данный термин
употребляется для того, чтобы определить, как и в какой степени и на
основании каких принципов государство принимает на себя
социальную ответственность, вмешиваясь в рыночную экономику,
повышая индивидуальное благосостояние.
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Социальная сфера общественных отношений включает в себя
формы регулирования трудовых отношений, участие трудящихся в
управлении производственным процессом, коллективные договоры,
государственную систему социального обеспечения и социальных
услуг, участие частных капиталов в создании социальных фондов,
социальную инфраструктуру, реализацию принципа социальной
справедливости.
Понятие «социального государства» выдвинуто в 1929 году
немецким
государствоведом
Х.
Хеллером,
после
чего
распространилось в Европе. В США идея социального государства
была воспринята позднее, чем в странах Европы, поскольку тип
сознания американского общества был ориентирован на принцип
индивидуализма. После второй мировой войны концепция
социального государства получила закрепление в конституциях ряда
стран Западной Европы (ФРГ, Испания и др.).
В наше время социальное государство означает обязанность
законодателя сглаживать противоречивые интересы членов общества
и обеспечивать приемлемые условия для всего населения. Государство
возлагает на себя обязанность предопределения социальных
противоречий; функции учета и координации интересов различных
групп населения; принятие решений, которые положительно
воспринимаются различными слоями населения. Цель государства в
данном случае – стабилизация социальной и экономической систем, а
также обеспечение их прогрессивной эволюции. Социально
ориентированное государство призвано ограждать «социально
слабые» категории населения от произвола «социально сильных».
Мировой опыт политики государства в сфере социальной
защиты показывает, что наиболее эффективная и комплексная система
социальной защиты включает в себя государственные пособия,
социальное страхование, социальную помощь и пенсионное
обеспечение. Основным источником финансирования и инструментом
регулирования социальной защиты является государство.
Труд представляет собой социальное явление, так как в процессе
труда производятся не только материальные, но и духовные ценности,
которые могут быть использованы для удовлетворения потребностей
людей; также развиваются сами работники, которые приобретают
знания и навыки, реализуют свой потенциал и раскрывают свои
способности.
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В процессе труда люди вступают в определенные социальные
отношения, взаимодействуя друг с другом. Социальные отношения
можно определить как форму социальных связей, возникающую и
развивающуюся в результате взаимных действий и общей
деятельности, основанных на общности или расхождении их
интересов, целях, задачах, мнениях, взглядах.
Следовательно, труд выступает не только как экономическая, но
и социальная категория, так как в процессе труда работник, либо
группа
работников,
вступает
в
социальные
отношения,
взаимодействуя друг с другом и изменяя состояние работника, либо
группы работников, посредством данного взаимодействия.
УДК 657
Марчук Вадим
Науковий керівник: Жураковська Ірина
Луцький національний технічний університет
СУТНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ
АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Розвиток ринкових відносин в Україні вимагає нових підходів
щодо управління економікою як на макрорівні, так і на рівні окремих
підприємств. Для більшості вітчизняних підприємств найбільшої
актуальності набуває система управління оборотними активами,
оскільки вона є важливим елементом підвищення ефективності
функціонування підприємства. Значною мірою це стосується розробки
і впровадження дієвих підходів в управлінні оборотними активами, які
б забезпечували стійкість фінансового стану підприємства.
Значний внесок в дослідження проблем управління оборотними
активами зробили такі вітчизняні вчені, як О.С. Бодаренко [1],
Ґ. В. Брушко [2] , Д.Л. Ящук [3], В.І. Чобіток [4], Пятилокотова К.С.
[4] та інші. Разом з тим тривають дискусії щодо складових системи
управління оборотними активами і її практичного впровадження.
Саме поняття «система» означає сукупність відокремлених, але
взаємопов‘язаних елементів, що забезпечують цілеспрямований вплив
на об‘єкт управління, шляхом реалізації функцій управління через
застосуванням комплексу методів управління.
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На підставі проведених нами досліджень, під системою
управління оборотними активами ми пропонуємо розуміти частину
загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає у формуванні
необхідного обсягу і складу оборотних активів, раціоналізації й
оптимізації структури джерел їх фінансування.
Для характеристики системи доцільно виділяти її складові,
завдання, принципи та функції.
Управління оборотними активами є складним процесом,
складність якого визначається такими завданнями як: формування
достатнього обсягу оборотного капіталу, що використовується в
операційному процесі; ефективної структури оборотних активів,
прискорення обороту оборотних активів і забезпечення постійної
ліквідності та платоспроможності підприємства. Реалізація зазначених
завдань передбачає необхідність формування системи управління
оборотними активами.
З метою управління оборотними активами тісно пов‘язані
принципи, на яких даний процес повинен базуватися, та функції,
здійснення яких забезпечить реалізацію поставлених завдань. До
принципів управління оборотними активами відносять наступні:
принцип взаємопов‘язаності;
принцип своєчасності; принцип
координації; принцип безперервності; принцип оптимальності;
принцип раціональності.
До основних функцій управління оборотними активами можна
віднести наступні: контрольну; стабілізуючу; аналітичну.
Побудова ефективної системи управління оборотними активами
необхідна для оптимізації задоволення потреб у придбанні різних
елементів оборотних активів, максимізації прибутку (рентабельності
оборотних активів) і мінімізації витрат при допустимому рівні ризику.
Раціональне й ефективне використання оборотних коштів сприяє
збільшенню
фінансової
стійкості
підприємства
та
його
платоспроможності. За цих умов підприємство своєчасно і повністю
може виконувати свої розрахунково-платіжні зобов'язання, що
дозволять успішно здійснювати свою функціональну діяльність.
Література:
1. Бодаренко О.С. Методологічні основи управління оборотними активами
підприємств [Текст]/ О.С. Бодаренко // Інвестиції практика та досвід.– 2008. – ғ 4.–
С. 40–44.
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УДК 657
Маташнѐва Татьяна
Научный руководитель: Лесина Татьяна
Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации, Калужский филиал
ОЦЕНКА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ.
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ
Стремление субъекта предпринимательской деятельности (в
первую очередь являющегося налогоплательщиком) уменьшить свои
налоговые платежи связано с большим количеством терминов,
основными из которых являются «налоговое планирование»,
«налоговая оптимизация», «налоговая минимизация».
В настоящее время понятия налогового планирования и
налоговой оптимизации являются востребованными среди субъектов
хозяйствования, т.к. увеличение прибыли, возможно в т.ч. и за счет
снижения налоговых отчислений.
Существующие
схемы
минимизации
налогов
строго
индивидуальны, в них используется налоговые льготы, законные
способы отсрочки уплаты налогов, освобождения от уплаты налогов.
Налоговое планирование – это предварительный расчѐт, который
показывает, какой у организации должен быть удельный вес
налоговых вычетов, а так же проверка и корректировка данных
бухгалтерского учѐта для подготовки налогооблагаемой базы.
Под налоговой нагрузкой понимается отношение начисленных
налогов к доходам. В качестве исходных данных для расчета
налоговой нагрузки берутся три показателя: выручка, расходы и фонд
оплаты труда. В действительности на размер налоговой нагрузки
148

VII Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців,
аспірантів, здобувачів і студентів (м. Луцьк, 05 грудня 2015 р.)

влияют и другие факторы: наличие основных средств и НМА,
экспортные операции, применение налоговых льгот и т. д..
Так же при оценке налоговой нагрузки необходимо учитывать,
что не все налоги в конечном итоге ложатся на плечи
налогоплательщика. Такие платежи как НДС и акцизы, являясь
косвенными налогами, оплачиваются конечными потребителями.
В настоящее время автоматизация расчѐта показателя налоговой
нагрузки облегчает расчѐты и даѐт возможность сравнить и выбрать
наиболее оптимальный вариант налогового режима, однако,
необходимо совершенствовать возможности программы: в сравнение
различных режимов включить возможные льготы и специальные
режимы налогообложения.

УДК 65.01
Махлай Татьяна
Научный руководитель: Паршутич Ольга
Полесский государственный университет
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЁГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Легкая промышленность является одной из важнейших
составных частей промышленного комплекса Республики Беларусь. В
республике функционируют около 500 предприятий легкой
промышленности, которые выпускают более 5 тыс. наименований
продукции, непосредственно участвующих в материальном
обеспечении потребностей населения. Лѐгкая промышленность
занимает одно из важнейших мест в производстве валового
национального продукта и играет значительную роль в экономике
страны.
Среди отраслей легкой промышленности РБ по объемам
выпускаемой продукции и численности работающих выделяется
текстильная отрасль. Однако производство основных видов
текстильной
промышленности
продолжает
снижаться
или
увеличивается незначительно. Это объясняется широким завозом в
республику продукции из Китая, Турции и других стран.
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Что касается развития лѐгкой промышленности, то по
республике сложились в целом благоприятные условия, а именно
наличие собственного сырья; обеспеченность квалифицированными
кадрами; ѐмкий рынок на продукцию(как в самой республике, так и за
еѐ пределами).
Перспективы развития лѐгкой промышленности определяются
родом факторов:
1. жѐсткие условия конкурентной борьбы на внутреннем рынке
отечественных и зарубежных товаропроизводителей;
2. наличие ограниченных квот на экспорт продукции
белорусских предприятий в страны Европейского Союза.
В перспективе легкая промышленность Беларуси ориентируется
как на максимально возможное удовлетворение платежеспособного
спроса на внутреннем рынке, так и на достижение наибольших
результатов на внешних рынках. Предусматривается обеспечить
население страны высококачественными, модными товарами в
широком ассортименте, по доступным ценам, восстановить доверие
покупателей к товарам отечественного производства.
Легкая промышленность Беларуси должна производить то, что
сегодня востребовано на рынке, и то, что будет востребовано завтра.
Для развития легкой промышленности необходим поиск партнеров в
мире.
Основная проблема отрасли - кризис перепроизводства и сбыта.
Складские запасы очень велики, своевременно сбывать их нет
возможности, остановить производство нельзя.
Легкая промышленность Республики Беларусь имеет высокую
экспортоориентированность. Ставится задача уменьшить зависимость
от импортных поставок сырья и материалов за счет увеличения
производства в республике льноволокна, создания новых видов
химических волокон и нитей, красителей, кожевенных материалов для
обуви. Обновление технической базы производства в легкой
промышленности предусматривается вести на основе новых
технологий и технологических решений главным образом за счет
собственных средств предприятий.
На данном этапе белорусская легкая промышленность проходит
через период модернизации: ряд ключевых предприятий вкладывают
средства в замену производственного оборудования с перспективой
выпуска более конкурентоспособной продукции. Ведется активный
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поиск инвесторов для перевооружения заводов, обновление
маркетинговой политики, работа над имиджем продукции. Все эти
меры необходимы в условиях жесткой конкуренции белорусских
товаров с импортом из Турции и Китая.
В 2015 году в легкую промышленность планировалось привлечь
$36 млн. прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Одним
из наиболее перспективных направлений для вложения средств
считаются трикотажные предприятия. К переоснащению предприятий
уже проявляют интерес турецкие, китайские, европейские инвесторы.
Комплексной программой социально-экономического развития
легкой промышленности РБ на 2011–2015 годы с перспективой до
2020 года предусмотрено создание условий, обеспечивающих развитие
белорусской
легкой
промышленности
путем
повышения
эффективности производства современных конкурентоспособных
товаров, увеличения экспортной составляющей, удовлетворения
потребности населения, государства и субъектов хозяйствования за
счет финансового оздоровления предприятий легкой промышленности
и привлечения в отрасль внутренних и внешних инвестиций.

УДК 336.717.6:331.2
Медкова Катерина
Науковий керівник: Клімович Ірина
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
Оплата праці та її облік є невід'ємною частиною будь-якого
підприємства в будь-який час і в будь-якій державі. Люди завжди
будуть працювати і завжди еквівалентно відпрацьованому часу (або
одиниць продукції) будуть отримувати заробітну плату у грошовому
вираженні, тому тема є досить актуальною. На підприємствах
враховуються багато фінансових і господарські операції, і одне з
найважливіших значень має облік оплати праці. Від правильності та
повноти використання всього потенціалу, а також дотримання всіх
правил і норм ведення обліку праці залежить і його продуктивність.
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Багато вчених досліджують проблеми вдосконалення,
стимулювання, мотивації та зміни методики розрахунку заробітної
плати на ринкових засадах. Дослідження даного питання
розкривається в наукових працях таких вітчизняних вчених, як: Богиня
Д.П., Завіновська Г.Т., Калина А.В., Бондарьова Н.К., Бутинець Ф.Ф.,
Завгородній В.П., Іванов Ю.Б., Новак І.М., Собко В.В.
Заробітна плата як економічна категорія є однією із
найскладніших. Поряд із такими категоріями, як прибуток, податки,
зайнятість, вона є одним із головних елементів соціальної політики.
Винятково важлива роль заробітної плати в функціонуванні економіки
зумовлена тим, що вона має одночасно та рівноцінно виконувати ряд
функцій: відтворювальну, стимулюючу, регулюючу, соціальну,
вимірювально-розподільчу,
ресурсно-розміщувальну,
функцію
формування платоспроможного попиту населення, функцію
забезпечення матеріального стимулювання працівників.
Формування обліку заробітної плати вимагає визначення
завдань, системи показників, документації й системи рахунків. Отже,
головні завдання обліку праці й заробітної плати – забезпечення
контролю (самоконтролю) за дотриманням кількісного складу
працівників, використанням робочого часу й додержанням трудової
дисципліни виробленої продукції, контроль за виконанням норм
виробітку, обчислення заробітної плати кожному працівникові,
розподіл нарахованої заробітної плати за напрямами витрат; ведення
розрахунків з працівниками підприємства стосовно заробітної плати,
забезпечення контролю за витратами фонду оплати праці, складання
звітності тощо.
Одним з важливих питань реформування бухгалтерського обліку
заробітної плати є вдосконалення діючої моделі аналітичного обліку,
оскільки дані аналітичного обліку відіграють важливу роль,
характеризуючи розміщення та склад персоналу за місцями його
використання, відпрацьований і невідпрацьований час, обсяг
продукції, фонд заробітної плати і його структуру.
Основними положеннями, на яких має ґрунтуватися
удосконалення організації оплати праці на підприємствах, має бути:
- удосконалення тарифної системи шляхом встановлення
співвідношень тарифних ставок залежно від рівня кваліфікації
робітників;
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- розроблення внутрішньовиробничих тарифних умов оплати
праці як чинників підвищення мотивувальної та стимулюючої ролі
тарифних систем;
- удосконалення нормування як засобу регулювання міри праці
та її оплати;
- обґрунтування вибору найефективніших форм і систем
заробітної плати;
- колективне регулювання заробітної плати.
Облік праці та заробітної плати має бути організований таким
чином, щоб сприяти підвищенню продуктивності праці, повному
використанню робочого часу, а також правильному обчисленню
чисельності працівників для обліку заробітної плати з метою
оподаткування.
На сьогоднішній день дуже широко використовуються засоби
обчислювальної техніки. Відмінною їх особливістю є можливість
узагальнювати облікову інформацію в розрізах, необхідних для
управління, контролю, аналізу та складання бухгалтерської звітності.
Автоматизація обліку розрахунків по оплаті праці дозволить вирішити
проблему не тільки удосконалення форми бухгалтерського обліку на
підприємствах, а й своєчасності погашення боргів.
Отже, здійснюючи удосконалення організації обліку оплати
праці, підприємство повинно підходити до цього обґрунтовано,
враховуючи доцільність, використовуючи результати наукових
досліджень, передового досвіду. Від організації обліку оплати праці
залежить якість, правдивість, справедливість повнота і своєчасність
розрахунків з персоналом з оплати праці.
УДК 658.8.012.12
Мискевич Екатерина
УО «Полесский государственный университет»
АНАЛИЗ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Лесной фонд Республики Беларусь насчитывает более 9,4
млн.га, около 40% территории покрыто лесами. Запас древесины на
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корню оценивается в 1,7 млрд. м3. Ежегодный прирост составляет
более 31,9 млн кубометров древесины. На одного жителя республики
приходится 0,9 га покрытых лесом земель и более 180 кубометров
древесного запаса, что в 2 раза выше среднеевропейского уровня.
Около 23% белорусских лесов являются рукотворными. За
последние 60 лет лесистость республики увеличилась почти вдвое и в
настоящее время продолжает расти. Ежегодно создается порядка
20-25 тыс. га новых лесов.
Деревообрабатывающая отрасль составляет примерно 2% всего
производства
обрабатывающей
промышленности
Республики
Беларусь.
В 2014 г. производство деревообрабатывающей и целлюлознобумажной отрасли составило 1189,9 млн долл., рост к2013 году
составил 4,7%. Наибольший рост среди всех товарных позиций
продемонстрировало производство ДВП (+30%), мебели(+14%), в то
время как производство некоторых видов продукции сократилось:
шпона строганного – на 43% до 1 821,0 тыс.м2 (значительное
сокращение наблюдалось и в 2013 году),лесоматериалов –на 9% до
802,9 тыс.м3.
Экспорт деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
продукции в 2014 г. возрос на 4,8% по сравнению с 2013 г. и составил
1147млн. долл. Беларусь экспортирует мебель (на ее долю
приходится31,6% всего экспорта отрасли), лесозаготовки и
пиломатериалы(29,6%), столярные изделия (24,5%), картоннобумажную продукцию(10,7%) и потребительские товары из дерева
(3,6%). Товарная структура экспорта по сравнению с 2013 г.
практически не изменилась.
Импорт за последние шесть лет вырос почти в два раза и
составил в2014 г. 478 млн. долл., сократившись на 3,2% по сравнению
с 2013 г.
Более 60% импорта приходится на картонно-бумажные
изделия,23,4% - на столярные изделия, 11,3 – на мебель. Импорт
товаров из дерева и лесозаготовок и пиломатериалов составляет 1,2 и
2,5% соответственно.
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Рис.
Динамика
экспорта
и
деревообрабатывающей отрасли, млн. долл.

импорта

продукции

В 2014 г. основным импортером белорусской продукции
деревообрабатывающей отрасли оставалась Российская Федерация.
Экспорт в Россию составил 551,5 млн. долл. (48,1% всего экспорта).
Также
Республика
Беларусь
экспортирует
продукцию
деревообрабатывающей отрасли в Польшу (10,3%), Германию (6,1%),
страны Балтии (9,7%), Казахстан(6,1%), Украину (1,3%) и другие
страны (18,2%).
Одновременно Россия является основным поставщиком изделий
отрасли. В 2014 г. импорт из России составил 275,9 млн. долл.
(57,7%).Доля импорта из Украины составила 15,1%, Германии –
11,1%,Польши – 10,7%, стран Балтии – 2,1%, других стран – 2%.
Таким образом, белорусская деревообрабатывающая отрасль
обладает достаточным потенциалом для удовлетворения внутреннего
спроса. Кроме того, Республика Беларусь экспортирует древесину и
изделия из нее в более чем 50 стран и импортирует продукты
деревообработки из 20 стран.
Литература:
1. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://belstat.gov.by/. – Дата доступа: 30.10.2015.
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УДК 336.14
Мосевич Наталья
Научный руководитель: Самоховец Мария
Полесский государственный университет
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ РЕСУРСНОЙ
БАЗЫ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Бюджет оказывает важное влияние на экономические процессы,
происходящие в обществе. Очевидно, что успех экономического развития
в Республике Беларусь в большой степени зависит от того, в каких
направлениях пойдет преобразование финансовой системы общества,
насколько бюджетная политика государства будет отвечать требованиям
времени.
На протяжении последних лет основная доля доходов бюджета в
Беларуси приходится на налоги, в том числе в 2014 году основная доля
доходов бюджета – около 86,2%, была сформирована за счет налоговых
поступлений. В бюджет поступило 189,0 трлн. руб. налоговых доходов и
по сравнению с 2013 годом увеличились на 14,6%.

другие налоговые доходы
НДС
налог на прибыль

налоги от ВЭД
акцизы
налоги на собственность
подходный налог

Рис. Структура налоговых
бюджета в 2013-2014 гг.

доходов

консолидированного

Формирование налоговых доходов в 2014 году на 90,5%
обеспечено поступлениями налога на добавленную стоимость - 36,9%,
подоходного налога - 17,0%, акцизов – 11,2%, налога на прибыль - 10,6%,
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налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности – 9,7% и
налогов на собственность – 5,1 %, что отражено на рисунке.
С целью повышения доходной части бюджета в 2015 году ставки
подоходного налога увеличены с 12% до 13%.
Акцизы становятся более действенным инструментом привлечения
дополнительных средств в казну, что связано с ежегодным
индексированием. Так, в 2015 году ставки акцизов на крепкий алкоголь
увеличены на 6%, на крепленое плодовое вино – на 36,2% и на сигареты –
на 15-30%.
Кроме налогов, сегодня бюджет пополняется за счет доходов от
внешнеэкономической деятельности и от продажи евробондов на
внешнем финансовом рынке. На внешних финансовых рынках Беларуси
планирует привлечь в 2015 году около $1 млрд. Это могут быть
двусторонние, синдицированные кредиты.
Что касается мобилизации дополнительных доходов, то реализован
ряд мер в этом направлении. Это позволит привлечь в бюджет около 14
трлн. руб. Так, введена вывозная таможенная пошлина на калийные
удобрения, продлен срок действия ограничений по возврату НДС на
импорт потребительских товаров.
В целях увеличения доходов бюджета ставка налога на прибыль
для банков и страховых организаций увеличена с 18% до 25%, что
позволит найти источники для финансирования государственных
инвестиций, повышения зарплат бюджетникам.
В качестве дополнительных мер по расширению ресурсной базы
бюджетов предусмотрено дополнительное изъятие в бюджет сверх
минимальной обязательной части дивидендов на государственную долю
в предприятиях с рентабельностью выше 30% части прибыли в размере
30% (для "Беларуськалия" - 55%).
Таким образом, увеличение подоходного налога, ставок акцизов,
ставки налога на прибыль для банков и страховых организаций, а также
другие меры позволят расширить ресурсную базу бюджетов.
На наш взгляд, можно использовать и другие способы увеличения
ресурсной базы бюджета:
1. оптимизировать расходы бюджета,
2. усовершенствовать налоговую систему в части расчета
налоговой базы,
3. пересмотреть налоговые льготы, возможно, где-то необходимо
отметить налоговые льготы, а где-то увеличились их объем,
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4. усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов
предпринимателями, физическими лицами и организациями, что также
является значительным источником для получения дохода в бюджет.
УДК 338.515
Мурина Ирина
Научный руководитель: Володько Ольга
Полесский государственный университет
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Одним из главных показателей оценки хозяйственной
деятельности, играющим важную роль в системе экономических
процессов,
является
финансовый
результат.
Конечным
положительным
результатом
хозяйственной
деятельности
организации является прибыль, а отрицательным – убыток. Именно
прибыль главная движущая сила экономики: она обеспечивает
интересы государства, собственников и персонала организации.
РУПП «Гранит» в настоящее время производит щебень из
плотных горных пород нескольких групп и различных фракций.
Чтобы обеспечить стабильный рост прибыли на РУПП «Гранит»
необходимо постоянно искать пути ее увеличения. Они выявляются
как на стадии планирования, так и в процессе выполнения планов.
Для увеличения прибыли на РУПП «Гранит» можно выделить:
внедрение нового вида самосвала.
Рассчитаем экономическую эффективность от предлагаемого
мероприятия
На данный момент на предприятии имеются самосвалы БелАЗ7547 грузоподъемностью 45 тонн, но наименее затратным при
наибольшей
эффективности
будут
являться
самосвалы
грузоподъемностью 60 тоннБелАЗ-7555Е.
Исходя из того, что в 2014г. объем выпуска щебня составил
15 609 тысяч тонн, можно рассчитать сколько самосвалов
грузоподъемностью 45 тонн было необходимо для того, чтобы
доставить весь добытый щебень до мест его переработки. Для этого
необходимо весь объем разделить на: количество отработанных дней,
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количество смен, грузоподъемность одного самосвала и среднее
количество рейсов за смену.
В результате получим:
15 609 400 / 300 / 2 / 45 / 30 = 19,3 = 20 самосвалов.
Рассчитаем необходимое количество самосвалов грузоподъемность 60
тонн.
15 609 400 / 310 / 2 / 60 / 30 = 13,9 = 14 самосвалов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что если бы на
предприятии имелись бы самосвалы грузоподъемностью 60 тонн, то
для выполнения одинакового объема работ их требовалось бы на 6
штук меньше, чем самосвалов грузоподъемностью 45 тонн.
Рассчитаем затраты по внедрению и эксплуатации самосвала
БелАЗ-7547.
Стоимость данного самосвала составляет 3 200 млн. руб.,
стоимость 1л. топлива – 12 300 руб., срок эксплуатации – 10 лет, а
заработная плата работника на самосвале составляет 5 млн. руб.,
расходы на обслуживание самосвала – 85 млн. руб. получим:
З БелАЗ-7547 = 3 200 000 000/10*2 + 12300*59*2*300 +
5 000 000*12*2 + 75 000 000 = 640 000 000 + 435 420 000 + 120 000 000
+ 85 000 000 = 1 280 420 000 руб.
Рассчитаем затраты по внедрению и эксплуатации самосвала
БелАЗ-7555Е.
Стоимость данного самосвала составляет 5 500 млн. руб.,
стоимость 1л. топлива – 12 300 руб., срок эксплуатации – 10 лет, а
заработная плата работника на самосвале составляет 5 млн. руб.,
расходы на обслуживание самосвала – 77 млн. руб. получим:
З БелАЗ-7555Е = 5 500 000 000/10*2 + 12300*60*2*310 +
5 000 000*12*2 + 80 000 000 = 1 100 000 000 + 457 560 000 +
120 000 000 + 75 000 000 = 1 752 560 000 руб.
Найдем затраты на все необходимое количество самосвалов.
Для БелАЗ-7547:
1 280 420 000 * 20 = 25 608 400 000 руб.
Для БелАЗ-7555Е:
1 752 560 000 * 14 = 24 535 840 000 руб.
Разница в затратах, а следовательно и дополнительная прибыль,
составит:
25 608 400 000 – 24 535 840 000 = 1 072 560 000 руб.
РУПП
‖Гранит―
имеет
собственные
средства
для
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инвестирования (чистая прибыль в 2014 г. составила 113 854млн.
руб.).
Таким образом, при замене самосвала БелАЗ-7547 на
БелАЗ-7555Е дополнительная прибыль на РУПП «Гранит» составит
1 072 560 тыс. руб., что улучшит экономическое состояние
предприятия.
УДК 332.15
Наумовец Виктория
Научный руководитель: Паршутич Ольга
Полесский государственный университет
СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Под свободной экономической зоной понимается часть
территории Республики Беларусь с точно определенными границами и
специальным
правовым
режимом,
устанавливающим
более
благоприятные,
чем
обычные,
условия
осуществления
предпринимательской и иной хозяйственной деятельности. К
важнейшим целям развития свободных экономических зон относятся
стимулирование создания и развития производств, основанных на
новых и передовых технологиях, увеличение числа рабочих мест,
объѐма экспорта.
В Беларуси процесс образования и функционирования СЭЗ
начался в декабре 1996 г. с целью либерализации и активизации
внешнеэкономической деятельности. На территории республики
функционирует шесть свободных экономических зон: «Брест»,
«Гомель-Ратон», «Минск», «Витебск», «Могилев», «Гродно-инвест».
Создавая и развивая СЭЗ, Республика Беларусь преследует
определенные цели и задачи, а именно:
 увеличение притока иностранных инвестиций, улучшение
инвестиционного климата и привлечения стратегических инвесторов;
 обеспечение благоприятных условий для привлечения
новых и высоких технологий и передового зарубежного опыта;
 стимулирование экспорта и развитие импортозамещающих
производств;
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 создание новых рабочих мест.
В то же время, анализ современного состояния СЭЗ Республики
Беларусь позволил выявить ряд существенных проблем в их
деятельности:
 из зарегистрированных 519 резидентов в Республике Беларусь,
действующие
–
449
организаций
(86,5%
от
числа
зарегистрированных), в том числе доля убыточных предприятий
составляет 11,1%. По данным за 2013 год, доля убыточных
предприятий среди белорусских СЭЗ составила 14,1%. Удельный вес
убыточных предприятий в свободной экономической зоне «Брест»
оказался еще больше - 19,8%, в СЭЗ «Витебск» - 16,7%, в СЭЗ
«Гомель-Ратон» - 16,2%;
 деятельность СЭЗ является низко специализированной, т.к.
большинство резидентов СЭЗ занято в промышленной сфере (80-85%),
в сфере услуг – 3,3%, а в сельскохозяйственной сфере функционирует
менее 1% предприятий;
 значительная часть (около 48%) производимого резидентами
СЭЗ объема продукции (работ, услуг) реализуется на внутреннем
рынке республики, тогда как основной целью СЭЗ является
наращивание экспортного потенциала;
 товарный экспорт СЭЗ недостаточно диверсифицирован в
географическом плане: 72% экспорта резидентов СЭЗ Беларуси
приходится на Россию, 18% − на другие страны;
 достаточно низкий показатель рентабельности СЭЗ (11,4%);
 неразвитая транспортная и инженерная инфраструктура,
вследствие отсутствия крупных инвестиций на первоначальном этапе
становления СЭЗ, из-за нехватки денежных ресурсов, выделяемых
государством на развитие СЭЗ.
Для того чтобы сделать работу зональных образований в нашей
стране более эффективной необходимо:
- провести реструктуризацию и модернизацию действующих
производств с использованием новых прогрессивных и высоких
технологий;
-изучить и внедрить на предприятиях СЭЗ новейшие
маркетинговые и логистические технологии;
- сформировать благоприятный инвестиционный климат;
- соблюдение СЭЗ Республики Беларусь одного из главных
условий их создания, состоящего в том, что не менее 70%
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произведѐнной продукции должно реализовываться на экспорт;
- создание методики анализа и оценки результатов
функционирования СЭЗ, включающей в себя методы расчѐта доходов
и расходов от деятельности зон, а также интегральных показателей
эффективности;
- увеличение прозрачности деятельности белорусских зональных
образований.
При разумном подходе к СЭЗ и глубоком понимании
механизмов функционирования свободные зоны способны вывести
экономику страны на более высокий качественный уровень, сыграть
решающую роль во внешнеэкономических отношениях страны с
другими государствами мира, особенно в процессе перехода к
рыночной системе хозяйствования.
УДК 657
Нечипорук Вікторія
Науковий керівник: Тлучкевич Наталія
Луцький національний технічний університет
СОЦІАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ
Соціальна звітність, як один із найважливіших проявів
діяльності бізнесу у галузі соціальної відповідальності, останнім часом
перебуває у фазі активного розвитку. Сьогодні до складу соціальних
звітів великих бізнес-структур входять такі важливі аспекти як вплив
діяльності компанії на навколишнє середовище (зокрема, на
атмосферу), дотримання прав людини, відносини з поставниками,
боротьба за хабарництвом тощо
Аналіз вимог до діяльності організацій у сфері соціальної
відповідальності, згідно з Міжнародним стандартом IC CSR08260008000 свідчить, що вона пов‘язана з витратами як операційної,
так і іншої діяльності підприємства, що потребують окремого обліку з
метою складання звітності, яку рекомендується складати згідно з
Міжнародним стандартом IC CSR-08260008000. Однак, виділення
спеціального працівника для ведення окремого обліку соціальних
витрат на підприємстві є затратним, та в деякій мірі не раціональним.
Тому, для полегшення даної функціональної задачі для працівників
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необхідно розробити окремий обліковий регістр згідно якого
працівники щомісячно будуть записувати як вхідну інформацію про
витрати, які були понесені на усунення соціальних проблем, так і
зазначати заходи, які були проведено. Таким чином, при складанні
соціальної
звітності
економічний
суб‘єкт
чітко
може
прокласифікувати та визначити пріоритетні напрямки для соціальних
витрат.
Слід зазначити, що політика соціальної відповідальності
насамперед передбачає дотримання законодавства. Оскільки в Україні
багато
підприємств
веде
(впроваджує)
управлінський
(внутрішньогосподарський) облік саме витрат, важливо зазначати в
який спосіб були проведені соціальні витрати (за виключенням витрат,
які
підприємство
зобов‘язане
сплачувати
згідно
чинного
законодавства, оскільки вони займають найбільшу частину, проте не є
тими витратами, які підприємство добровільно витратило на благо
суспільства). Врахувавши їх не буде видно загальної картини витрат
на соціальні заходи підприємства, що спотворить звітність, яка
складається. Виявлення законодавчими органами недоліків у ведені
обліку потягне за собою великі штрафні санкції, що в свою чергу
призведе до значних небажаних витрат економічного суб‘єкта.
Українським суб‘єктам господарювання, які хочуть ефективно
функціонувати на ринку та відповідати сучасним економічним,
соціальним, екологічним вимогам щодо ведення бізнесу, необхідно
постійно інформувати суспільство про результати своєї соціальної
діяльності. У зв'язку з цим формування соціальної звітності стає
необхідною умовою ведення бізнесу.
Складання соціальних звітів на сучасному етапі розвитку
вітчизняної економіки, на жаль, не є обов'язковою вимогою подання
інформації про діяльність економічного суб‘єкта (на відміну від
фінансової звітності).
Разом з тим, ведення бухгалтерського обліку дає можливість
поряд із фінансовою, податковою, статистичною звітністю (які
використовують грошовий вимірник і ґрунтуються на даних
бухгалтерського обліку) впровадити соціальну звітність. Багато
європейських компаній публікують соціальні звіти, у яких подають
інформацію про реалізовані ними соціальні заходи. Однак, формат
подання такої звітності є в більшості країн довільним і має описовий
характер, що не дозволяє порівнювати результати соціальної
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діяльності різних компаній та керувати процесом соціалізації бізнесу.
Оцінка українського законодавства з означеної тематики (закони
України «Про благодійництво та благодійні організації», «Про
охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону
праці» тощо) дозволяє стверджувати, що держава не зацікавлена в
підтримці розвитку соціальної відповідальності в Україні, адже
зазначені закони лише частково торкаються питань соціалізації
бізнесу. Саме тому, формуючи соціальну звітність, доречно
використовувати міжнародні стандарти соціальної відповідальності.
На сьогодні немає законодавчо затверджених форм соціальної
звітності в Україні. Це підтверджує необхідність розробки єдиної
форми соціального звіту, у якому, доцільно поглибити інформацію про
показники стану та результати фінансування соціальних програм (як у
кількісній, так і в якісній одиниці).
УДК:657.47:339.178.3
Новицька Юлія
Науковий керівник: Стаднюк Тетяна
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ
ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Функціонування суб‘єктів господарської діяльності все більше
потребує якісного управління фінансовими ресурсами, зокрема
оборотним капіталом. Одним із інноваційних для українського ринку
способів управління оборотним капіталом є факторинг.
Але далеко не всі українські підприємства використовують
факторинг. Це пов'язано, насамперед, із тим, що в Україні дуже
поширена передоплата за товар і слабо розвинений комерційний
кредит, як високо ризиковий [1].
Укладаючи договори факторингу, одна сторона – фактор –
передає гроші в розпорядження підприємства-клієнта (другої сторони)
за плату. У свою чергу, підприємство-клієнт відступає факторові
право грошової вимоги до свого дебітора, який виступає третьою
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стороною, в обмін на відповідні фінансові ресурси. Клієнт відступає
факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення
виконання зобов'язання клієнта перед фактором. Таким чином,
розплачуватися за товари перед продавцем будуть не покупці, а
фактор- організація. Вона ж згодом сама буде вирішувати питання про
стягнення боргів за відвантажену продукцію.
Факторинг − це комплекс фінансових послуг, які надаються
факто ром клієнту (підприємству-постачальнику продукції, товарів,
робіт чи пос луг) в обмін на продаж його дебіторської заборгованості
[2]. Загалом, це одна із форм фінансування оборотних коштів
постачальника. Типові факторингові операції в робліку відображено в
таблиці 1.
Таблиця 1
Облік у підприємств, що беруть участь у схемі договору факторингу
Зміст господарської операції
1

Корспонденція
Дт
Кт
2

3

У підприємства, що користується послугою факторингу
Реалізовано товари покупцю
361
702
Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ
702
641
Списано собівартість реалізованих товарів
902
271
(умовно)
Надано документи щодо правочину до банку
377
361
(підписано договір факторингу)
Отримано оплату від банку-фактора в розмірі 80
311
377
% від суми правочину
Нараховано послуги фактора щодо цього
951,952
685
правочину
Отримано від фактора суму остаточного
платежу (за вирахуванням вартості послуг
311
377
фактора)
Здійснено залік заборгованості
685
377
Відображено фінансовий результат:
— списано дохід від реалізації товарів
702
791
— списано собівартість реалізованого товару
791
902
— списано витрати з факторингу
791
951,952
У підприємства-боржника
Отримано товари від постачальника
281
631
Відображено податковий кредит з ПДВ
641
631
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Продовження табл. 1
У результаті відступлення права вимоги
відображено заміну кредитора в зобов'язанні
Погашено заборгованість перед новим
кредитором

631

685

685

311

Щодо оподаткування операцій з відступлення права вимоги, то
відповідно до пп. 196.1.5 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу
України, якщо об‘єктом факторингових операцій є валютні цінності,
цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати),
інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою
дохідністю, операції з відступлення права вимоги за забезпеченими
іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та
деривативи, то такі операції не є об‘єктом оподаткування ПДВ. В
іншому випадку, якщо об‘єктом факторингових операції є об‘єкти
відмінні від зазначених вище, то факторингові операції є об‘єктом
оподаткування ПДВ [3].
Таким чином, факторинг є особливо вигідною та ефективною
формою фінансування для підприємств, що гарантує повне погашення
заборгованості, але відсутність належного досвіду та кваліфікованого
персоналу, не дає змоги врахувати належні власні можливості та
можливості підприємства, яке хоче скористатися даною послугою, що
відповідно значно знижує ефективність факторингу. Створення
ефективної моделі управління дебіторської заборгованості дозволить
уникнути ризиків неплатоспроможності і зниження показників
ліквідності. Що в кінцевому результаті, позитивно вплине на
фінансові результати підприємства від здійснення ним господарських
операцій.
Література:
1. Макарович В. К. Особливості відображення факторингових операцій в
фінансовому та податковому обліку / В. К. Макарович // Вісник ЖДТУ. Сер.
Економічні науки. – 2012. – ғ 3. – С. – 122–126.
2. Ринок фінансових послуг: навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення
дисципліни / Н. М. Внукова, В. І. Грачов, Н. В. Кузьминчук. – Х.: ВД «ІНЖЕК»,
2004.– 276 с.
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. ғ 2755–VI [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
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УДК 657
Овчарова Наталія
Українська академія банківської справи
ОЦІНКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АКТИВІВ В СИСТЕМІ
ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах сьогодення важливу роль в отриманні та збереженні
конкурентних переваг, зростання його вартості відіграють
нематеріальні активи, а також кваліфікований персонал, знання та
вміння працівників. Інтелектуальний капітал приймає участь в
управлінських процесах, у налагодженні взаємодії підприємства з
зовнішнім середовищем, забезпечує підвищення ефективності
господарської його діяльності. Він, більшою мірою ніж фізичні активи
або грошові ресурси, здатні відобразити динаміку організаційної
стійкості суб‘єкта господарювання, процесу створення його цінності
та є основним критерієм його капіталізації.
Сьогодні не усі елементи інтелектуального капіталу можуть бути
описані офіційними бухгалтерськими категоріями, а отже
враховуються лише як позабалансові фактори зростання вартості
підприємства. Щоб формувати зовнішніх та внутрішніх споживачів
про стан активів суб‘єкти господарювання в подальшому повинні
доповнювати свою звітність показниками про стан та розвиток
інтелектуального капіталу.
Досліджуючи питання оцінки інтелектуальних активів в
контексті їх впливу на вартість підприємства, проблем формування їх
обліково-інформаційного забезпечення необхідно враховувати, що
склад інтелектуального капіталу досить неоднорідний. Серед
науковців на сьогодні відсутність єдиний підхід як до розуміння
сутності інтелектуального капіталу, так і визначення його основних
складових. До складових капіталу, що формуються вартість
підприємства, в широкому розумінні, можна віднести людський
капітал та структурний капітал. Окремою складовою в структурі
інтелектуального капіталу також відокремлюють інформаційний
капітал до складу якого включається: інформація про клієнтів,
постачальників, конкурентів; ноу-хау; науково-методичні матеріали;
доступ до спеціальних баз даних наукових розробок та винаходів тощо.
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Відсутність чіткого визначення природи інтелектуальних
активів, та, відповідно, єдиного трактування їх економічної сутності,
відсутність єдиної економічної класифікації обумовлюється
специфікою
інтелектуальних
активів,
які
в
подальшому
відображаються і в особливостях їх оцінки. Саме оцінка є одним із
найважливіших та найскладніших питань, які пов‘язані з
інтелектуальними активами.
Зважаючи на те, що інтелектуальний капітал містить окремі
складові нематеріальних активів, часто пропонується здійснювати
оцінку інтелектуального капіталу через визначення вартості
нематеріальних активів.
Відсутність єдиного підходу до проведення оцінки
інтелектуального капіталу обумовлює застосування різних методів
визначення його вартості та, як наслідок, її непорівнянність для різних
підприємств. В економічній літературі пропонується до оцінки
інтелектуальних активів використовувати безпосередні методи,
методи ринкової капіталізації, методи рентабельності активів,
індикаторні та інші методи які, по-суті, об‘єднуються в межах
існуючих
ринкового,
витратного
та
дохідного
підходів
запропонованих стандартом МСФЗ 13 «Оцінка справедливої
вартості».
При цьому необхідно враховувати, що застосування різних
підходів та методів до оцінки інтелектуальних та інших активів
підприємства в цілому спрямовано на задоволення потреб різних груп
користувачів інформації про вартість. Отже застосування одного й
того ж методу не може задовольнити інформаційні потреби різних
користувачів.
Отже, оцінка вартості підприємства з урахуванням активів та
зобов‘язань, що відображаються в балансі, є неповною, оскільки не
враховує об‘єктів, що формують вартість підприємства, проте не
відображаються в балансі. Разом з цим, відсутність методик, які б
забезпечували достовірну оцінку цих активів, ускладнює процес
визначення вартості підприємства та призводить до виникнення
значних різниць між його ринковою та балансовою вартістю.

168

VII Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців,
аспірантів, здобувачів і студентів (м. Луцьк, 05 грудня 2015 р.)

УДК 657
Пальоха Олександр
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
ОСОБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ПОДАТКОВОГО АУДИТУ
На сучасному етапі розвитку без ефективного контролю
нарахування і сплати податків неможливо забезпечити стабільні
надходження до бюджету. В Україні одним з найбільш популярних
напрямків здійснення перевірки правильності нарахування податків,
який швидко розвивається є податковий аудит.
На сьогодні немає єдиного трактування сутності та змісту
податкового аудиту. Законом України «Про аудиторську діяльність»
аудит трактується як перевірка даних бухгалтерського обліку і
показників фінансової звітності суб‘єктів господарювання з метою
висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність у всіх
суттєвих аспектах та відповідність та відповідність вимогам законам
України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших
правил (внутрішніх положень суб‘єктів господарювання) згідно з
вимогами користувачів [1]. Однак, наведене визначення не в повній
мірі відображає сутність аудиту в податковій сфері.
Визначення податкового аудиту надається у Генеральній угоді
про співробітництво та взаємодію між Аудиторською палатою
України та Державною фіскальною службою України згідно якої
аудит податкової звітності – це виконання завдання з надання
впевненості щодо достовірності, повноти та відповідності чинному
законодавству цієї звітності [2].
Податковий аудит є важливим інструментом, що забезпечує
зниження податкових витрат. Завдяки проведенню податкового аудиту
можна досягти мінімізації податкових ризиків й потенційних санкцій
за порушення податкового законодавства.
Необхідність проведення податкового аудиту зумовлена
низьким рівнем обізнаності керівників підприємств у нарахуванні і
сплаті податків до бюджету, частими змінами податкового
законодавства, бажанням суб‘єктів господарювання мінімізувати
розмір податкових платежів та штрафних санкцій. Зазначене формує
попит платників податків на проведення податкового аудиту
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спеціалізованими фірмами.
Надзвичайно великим недоліком вітчизняного податкового
аудиту є відсутність законодавчо затвердженої методики його
проведення. Гостріше за всіх цю проблему відчувають аудиторипочатківці, у яких відсутня практика проведення податкового аудиту і
які найбільше потребують методичних рекомендацій щодо його
проведення [3].
Сьогодні працівники податкових органів при проведенні
перевірок користуються виключно прямими методами, орієнтуючись
на стандартний перелік питань, зазначених в програмі перевірки.
Однак, на наш погляд, використання непрямих методів контролю
дозволить підвищити ефективність та результативність податкового
контролю.
Підсумувавши все вищезгадане, можна дійти висновку про те
що за останні роки набули значних змін форми і методи роботи
управління податкового аудиту Основні зусилля аудиторам потрібно
направити на підвищення якості співпраці з платниками податків.
Пріоритетними напрямками розвитку податкового аудиту повинні
стати наступні: подальше вдосконалення порядку відбору суб‘єктів
підприємницької діяльності для включення до Національного плану
перевірок. Це в свою чергу дасть можливість взагалі не втручатися в
господарську діяльність тих суб‘єктів підприємницької діяльності, які
вчасно та в повному обсязі сплачують податки, а також допоможе
зосередити свою увагу на тих платниках, які ухиляються від
оподаткування.
Необхідно
в
майбутньому
продовжувати
вдосконалення форм та методів перевірки. Проведення комплексу
робіт з підвищення оперативності виявлення порушників податкового
законодавства активізація роз‘яснювальної роботи, у свою чергу,
допоможе запобіганню податкових правопорушень.
Література:
1. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.93 р. ғ 3125 зі змінами та
доповненнями.
2. Генеральна угода про співробітництво та взаємодію між Аудиторською палатою
України та Державною податковою службою України [Електронний ресурс] / Аудиторська
палата України [офіційний веб-сайт] – Режим доступу: http://www.apu.com.ua
3. Ревуцька, Л. В. Вектори реформування податкового аудиту в Україні /
Л. В. Ревуцька // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – 2011. – ғ 7. – Режим доступу:
http:/www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=639&sa=U&ved=0CB8QFjACahUKEwi0kNSd5
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УДК 657
Петрашко Вероника
Научный руководитель: Султанова Карина
Полесский государственный университет
ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРИЗНАНИЕ МСФО В РБ
В связи с созданием нового механизма внешнеэкономической
деятельности, упрощением выхода организаций на внешний рынок,
расширением деятельности совместных организаций возникает
необходимость изучения и использования организациями Республики
Беларусь основных принципов организации учета и отчетности
зарубежных стран. В Республике Беларусь признание международных
стандартов финансовой отчетности – важный шаг для привлечения
иностранных инвестиций. Переход на международную практику учета
существенно
облегчит
взаимоотношения
с
иностранными
инвесторами, будет способствовать увеличению числа совместных
проектов.
В основу перехода на Международные стандарты был положен
постепенный вариант адаптации национальной системы учета и
отчетности к требованиям МСФО. В связи с этим возникает проблема
в разработке методики трансформации отчетности белорусских
организаций в международный формат. С 2008 года на
законодательном уровне началась попытка постепенного внедрения
международных стандартов в деятельность белорусских организаций.
Настоящие Методические рекомендации применяются организациями,
включенными в перечень коммерческих организаций, которые
обязаны трансформировать отечественную бухгалтерскую отчетность
в финансовую отчетность по МСФО. Трансформация бухгалтерского
баланса и отчета о прибылях и убытках в соответствии с МСФО дает
возможность формирования системы информации о финансовом
состоянии организации для ее пользователей, прежде всего
инвесторов, заинтересованных в результатах деятельности данной
организации, в более удобную и наглядную форму.
Таким образом, международные стандарты финансовой
отчетности изначально создавались с целью обеспечить всех
заинтересованных пользователей (в т.ч. и инвесторов) нейтральной и
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объективной информацией о работе компании. Переход на МСФО
предоставляет новые возможности как бизнесу, так и государству в
целом.
В качестве основных стимулов можно выделить:
 рост рыночной капитализации;
 выход на зарубежные рынки капитала и снижение цены
привлекаемого капитала;
 возможность более эффективного использования информации
для принятия управленческих решений.
Основное преимущество от внедрения МСФО для белорусского
бизнеса – выход на зарубежные рынки капитала и снижение цены
привлекаемого капитала. Кроме того, составление финансовой
отчетности в соответствии с МСФО дает более достоверную и
объективную картину состояния организации, тем самым, снижая для
кредитора риски, связанные с непрозрачностью финансовой
отчетности. Таким образом, переход на МСФО позволит снизить цену
привлекаемого капитала, что повысит конкурентоспособность бизнеса
и снизит расходы.
УДК 336. 1
Пилюк Петро
Науковий керівник: Макушевич Алла
Коледж технологій, бізнесу та права
Східноєвропейського національного університету
ім. Лесі Українки
ЗНАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ ДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
З 2015 року в результаті змін у бюджетному та податковому
законодавстві вперше за часів незалежності зроблено спробу
децентралізувати систему міжбюджетних відносин в Україні.
Метою політики у сфері децентралізації є відхід від
централізованої моделі управління в державі, забезпечення
спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної
системи територіальної організації влади в Україні, реалізація повною
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мірою положень Європейської хартії місцевого самоврядування,
принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності
місцевого самоврядування, суттєве розширення повноважень
територіальних громад, що передбачає перерозподіл завдань,
повноважень і ресурсів на національному, регіональному та місцевому
рівнях, підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів,
зміцнення
матеріальної
та
фінансової
основи
місцевого
самоврядування.
Головні напрями змін у формуванні місцевих бюджетів:
– бюджетна та фінансова самостійність місцевих бюджетів;
– новий механізм бюджетного регулювання та вирівнювання;
– нова трансфертна політика для посилення відповідальності
профільних міністерств за реалізацію державної політики у
відповідних галузях;
– стимулювання громад до об'єднання та формування
спроможних територіальних громад, які матимуть прямі міжбюджетні
відносини з державним бюджетом;
– закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел
доходів та розширення дохідної бази місцевих бюджетів;
– децентралізація видаткових повноважень та чіткий розподіл
компетенцій, сформований за принципом субсидіарності.
Для реалізації зазначених нововведень виникла необхідність
змінити окремі положення Конституції України щодо децентралізації
державної влади в Україні, посилення конституційно-правового
статусу місцевого самоврядування та адміністративно-територіального
устрою.
Проектом Закону України «Про внесення змін до Конституції
України (щодо децентралізації влади)» передбачено:
– посилення місцевого самоврядування;
– поділ території України на області, райони і громади.
Громада є первинною одиницею адміністративно-територіального
устрою;
– закріплення принципів повсюдності, що означає передачу
земель у розпорядження органів місцевого самоврядування за
населеними пунктами;
– закріплення
принципу
спроможності
місцевого
самоврядування, що гарантує наділення його достатніми
повноваженнями та ресурсами;
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– закріплення принципу субсидіарності, що гарантує передачу
на місця, в громади, максимальну кількість повноважень, які органи
місцевого самоврядування здатні виконати;
– запровадження ефективного самоврядування на обласному
та районному рівнях, як цього вимагає відповідна Європейська хартія
– ради отримують право утворювати виконавчі органи, які будуть їм
підконтрольні та підзвітні;
– скасування місцевих державних адміністрацій, ліквідація
посади голів місцевих державних адміністрацій, натомість введення
інституту префектів, що мають переважно контролюючі (дотримання
законів), ніж адміністративні функції;
– закріплення гарантій щодо матеріальної та фінансової основи
місцевого самоврядування, зокрема щодо місцевих податків та зборів,
а також частки загальнодержавних податків та інші доходи місцевих
бюджетів на фінансування власних і делегованих повноважень;
– земля, рухоме і нерухоме майно, природні ресурси, інші
об‘єкти, що перебувають на території громад, підпадають під
юрисдикцію територіальних громад та їх органів місцевого
самоврядування – жодне питання місцевого значення не може
вирішуватися без їхньої згоди.
Таким чином, проведення конституційної реформи реалізує
політику децентралізації повноважень та фінансів; дасть змогу
зміцнити матеріальну та фінансову основи місцевого самоврядування;
підвищити економічну ефективність розвитку регіонів.
Література:
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812
3. Указ Президента України «Стратегія сталого розвиту «Україна-2020»
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ news/32046.html.
4. http://www.pauci.org/files/bpnr.pdf
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УДК 657.1
Писаренко Тетяна
Луцький національний технічний університет
ПРОГНОЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ
ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Інвестиційна діяльність підприємства – це діяльність, що
пов‘язана з вкладенням коштів у придбання необоротних та оборотних
активів, цінних паперів інших господарських одиниць, у дослідження,
розробки та ін.
Існує багато можливостей для інвестицій, але будь-яке
підприємство має обмежені фінансові ресурси. Саме тому постає
завдання оптимізації інвестиційних ресурсів.
Інвестиційна діяльність завжди відбувається в умовах
невизначеності, оскільки неможливо точно передбачити економічний
ефект від цих операцій.
Доцільність інвестицій повинна визначатися співвідношенням
витрат на них і сумою одержаного прибутку. Саме тому основними
кроками при прогнозуванні інвестиційної діяльності в управлінському
обліку є:
 розрахунок початкових витрат. Встановлюється перелік
витрат на інвестиційну діяльність (основні витрати на придбання,
транспортні витрати, витрати на обслуговування, ін.) і оцінюється їх
сумарне значення. У якості фактора, що зменшує витрати, враховують
можливі грошові надходження від реалізації зайвих для підприємства,
витрати на сплату податків при продажу зайвих об‘єктів;
 прогноз доходів від інвестування. Здійснюється критична оцінка
надходжень від реалізації інвестиційного проекту за певний часовий
проміжок;
 розрахунок прогнозних фінансових результатів за встановлений
період використання інвестиційних активів.
Для більш ґрунтовного обґрунтування доцільності інвестиційної
діяльності здійснюють розрахунок відповідних показників: період
окупності інвестицій; середня ставка доходу; чиста теперішня
вартість; індекс рентабельності (прибутковості); внутрішня ставка
доходу.
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Обліковці-аналітики дають оцінку інвестиційного проекту на
основі розрахованих показників. Про свої висновки вони повідомляють
керівників підприємства і управлінський персонал найвищого рівня
приймає рішення щодо подальшої стратегії розвитку підприємства.
УДК 657:331.2
Плахотна Юлія
Науковий керівник: Михальчишина Лариса
Вінницький національний аграрний університет
ПРЕДМЕТ І ОБ’ЄКТИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ
Судово-бухгалтерська експертиза на стадіях провадження
дізнання, досудового слідства і судового розгляду складається з
дослідження матеріалів справи фахівцем-бухгалтером і надання, у
відповідності до його спеціальних знань, висновку за поставленими
питаннями, що відносяться до господарської діяльності і знайшли своє
відображення в бухгалтерському обліку.
Предмет науки - це частина, сторона, той чи інший конкретний
аспект об'єкта, що досліджується. Під об‘єктом же розуміють головне
поле докладання зусиль вчених ( те на що спрямоване дослідження).
В економічній літературі немає єдиного визначення предмета
судово-бухгалтерської експертизи. За В.Д. Понікаровом, «...предмет
судово-облікової експертизи визначається конкретними поставленими
завданнями і змістом питань, які вона вирішує. Як правило, основні
питання, на які експерт повинен дати відповідь у своєму висновку,
пов‘язані з обґрунтуванням висновків проведеної ревізії фінансовогосподарської діяльності підприємства, яке перевіряється» [3].
За М.І. Камликом, «...предметом судової бухгалтерії є негативні
зміни в господарській діяльності підприємств і організацій, які
спричинені будь-якими деструктивними факторами» [2].
На наш погляд, предметом судово-бухгалтерської експертизи є
операції, що відображають фінансово-господарську діяльність і є її
часткою та вимагають спеціальних знань експерта-бухгалтера для
встановлення істини у досліджуваній справі.
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Поняття предмета судово-бухгалтерської експертизи тісно
пов‘язане з поняттям об‘єкта експертного дослідження.
Об‘єктами судово-бухгалтерської експертизи є:
1. Облікові бухгалтерські документи:
а) первинні, які фіксують господарські операції, що
розглядаються в справі;
б) зведені (згруповані відомості, особові рахунки, та інше).
2. Облікові регістри, в яких відображені господарські операції
(книги, журнали-ордери, оборотні відомості, картки обліку тощо).
3. Комп‘ютерна інформація.
4. Документи бухгалтерської звітності (звіти касирів, авансові
звіти, товарні звіти матеріально відповідальних осіб та ін.).
5. Форми фінансової звітності підприємства.
6. Матеріали інвентаризацій (інвентарні описи, протоколи
рішень інвентаризаційних комісій тощо).
7. Інші офіційні документи (накази про прийняття на роботу і
звільнення, трудові договори і контракти, договори про матеріальну
відповідальність, листування з банками, різні довідки тощо).
8. Протоколи допитів звинувачуваних та свідків, протоколи
очних ставок, огляд і вилучення документів.
9. Неофіційні документи, що мають значення для судовобухгалтерської експертизи.
10. Висновки експертів інших галузей знань.
11. Інші документи, що регламентують діяльність суб‘єкта [1].
Деякі науковці до об‘єктів ще відносять акти ревізій та
перевірок, на нашу думку вони не відносяться до об‘єктів експертизи,
оскільки вони містять дані про порушення і виявленні відхилення,
встановлені в процесі контролю посадовими особами відповідних
служб, а в судово-бухгалтерській експертизі важливо, щоб документ
містив дані про матеріальні, трудові, і фінансові ресурси процесу
господарської
діяльності,
системи
бухгалтерського
обліку,
податкового обліку, та звітності для надання власно доказів (висновку
експерта) у результаті використання спеціальних знань.
Отже, об‘єктом судово-бухгалтерської експертизи є документи,
бухгалтерські регістри та бухгалтерська звітність, які відображають
господарську діяльність підприємств, у тому числі і незаконну. Саме
документи створюють специфічний об‘єкт судово-бухгалтерської
експертизи. На основі дослідження документів експерт робить
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висновки щодо законності господарських операцій та вірності
відображення їх у бухгалтерському обліку. При цьому він не повинен
виходити за рамки своїх знань, тобто надавати документам юридичну
оцінку і визначати їх доказове значення у справі.
Література:
1. Дондик Н.Я. Судова бухгалтерія. [Текст]: Навч. посіб./ Дондин Н.Я., Дондик
Г.П. - К.: Центр учбової літератури, 2011. -46 с.
3. Камлик М.І. Судова бухгалтерія. [Текст]: Підручник./ Камлик М.І. - К.:
Атіка, 2000. - 248 с.
4. Понікаров В.Д. Правове забезпечення, організація та захист господарської
діяльності. [Текст]: Навч. посіб./ Понікаров В.Д. - Київ: Центр учб. л-ри, 2012.– 276 с.

УДК 657
Познякевич Дмитро
Науковий керівник: Тлучкевич Наталія
Луцький національний технічний університет
ОБЛІК ВИТРАТ ЗА СТАДІЯМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
Покращення обліку, контролю й аналізу витрат виробництва
можна досягти за умови деталізації даних в розрізі: центрів
відповідальності, якими є структурні підрозділи підприємства;
сільськогосподарських культур, видів продукції та робіт; циклів
(періодів) виробництва, а при необхідності й технологічних процесів
виробництва чи технологічних операцій; статей витрат з поділом на
змінні, умовно-змінні та постійні.
Побудову обліку за центрами відповідальності пропонуємо
здійснювати з урахуванням організаційно-технологічних особливостей
вирощування продукції рослинництва та їх впливу на процес
формування витрат в обліку, тобто приділяти увагу визнанню
залежності рівня витрат від зміни окремих факторів виробництва, а
саме: площі посіву та обсягу виробництва конкретної продукції.
Однією з істотних особливостей галузі рослинництва є здійснення
витрат виробництва на протязі тривалого виробничого циклу із значними
перервами у часі, що ускладнює контроль за виробництвом. Тому,
необхідно облік і контроль витрат центрів відповідальності здійснювати
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за циклами сільськогосподарських робіт, а при потребі за технологічними
процесами чи операціями.
Ефективним методом обліку витрат для сільськогосподарських
підприємств є попередільний, що здійснюватиметься за стадіями
життєвого циклу продукції. Для продукції рослинництва стадії
життєвого циклу – це етапи, обумовлені технологічними
особливостями вирощування рослин. Рослинництво – це особлива
галузь сільського господарства, оскільки на кінцеві результати
виробництва впливає багато зовнішніх чинників на які не можливо
впливати управлінськими рішеннями. Зважаючи на це, облік витрат за
стадіями життєвого циклу буде особливо ефективним, оскільки це
дозволить зробити витрати контрольованими, а за допомогою
всебічного аналізу виникне можливість складати кошториси витрат
поетапно, що в майбутньому полегшить визначення відхилень від
нормативів та прийняття заході для їх зменшення на визначеному
етапі.
Враховуючи особливості технології вирощування продукції
рослинництва та закони агрономії пропонуємо наступні
стадії
вирощування продукції рослинництва: основний обробіток грунту,
внесення добрив, передпосівний обробіток грунту, сівба, догляд за
посівами, збирання урожаю, розподіл та зберігання продукції
(реалізація, насіння, корми тощо).
На кожній з стадій виникають витрати, пов‘язані з виконанням
робіт та використанням матеріалів необхідних для проходження
продукції через цю стадію. Якщо на підприємстві буде
впроваджуватись облік витрат за стадіями, необхідно вести рахунки
аналітичного обліку, які будуть використовуватись для накопичення
витрат.
Разом з тим, на кожній стадії життєвого циклу продукції слід
здійснювати поділ витрат на змінні та постійні, що дозволить
задовольняти управлінські цілі та визначати маржинальний прибуток
на кожну додаткову одиницю продукції, і відповідно, проводити
аналіз беззбитковості та рентабельності її виробництва.
Особливим
в
сільському
господарстві
є
розподіл
загальновиробничих витрат, який пропонуємо здійснювати на об‘єкти
обліку не один раз у кінці року, як практикується на більшості
підприємств на сьогодні, відповідно до Методичних рекомендацій ғ
132 [2], а щомісячно. Це забезпечить відображення достовірної
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інформації про фінансові результати у звітності та надасть більш
повну інформацію про витрати понесені на виробництво продукції в
момент її вирощування та оприбуткування для потреб внутрішніх
користувачів. Це в свою чергу дасть можливість приймати оперативні
і виважені рішення щодо процесу виробництва, визначення
пріоритетів діяльності, цінової політики та інших питань.
Отже, облік витрат за стадіями життєвого циклу продукції
безумовно має свої позитивні сторони та право на існування на
підприємствах сільськогосподарської галузі. Але варто врахувати, що
оскільки в практиці використання такої системи є рідкістю, то
необхідно провести ґрунтовну роботу по її впровадженню в життя з
врахуванням всіх особливостей діяльності суб‘єкта господарювання.
При прийнятті такого рішення необхідно брати до уваги той фактор,
що облік витрат таким чином дозволить підприємству оптимізувати
його діяльність, шляхом контролю за витратами.
Література:
1.Исаченко Н.А. Определение затрат на стадиях жизненного цикла продукта
[Електронний
ресурс]
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Режим
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http://www.isachenkona.ru/page556/page573/index.html
2.Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості
продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств ғ132 [Електронний
ресурс] – Режим доступу: http://www.uazakon.com /big/text1528/pg1.htm.
3.Скворцов І.Б Моделювання і обґрунтування значень життєвого циклу
продукції / І.Б. Скворцов, Х.В. Горбова, Л.П. Гринаш // Вісник Національного
університету «Львівська політехніка». – Львів: ЛУ «Львівська політехніка», 2011. –
ғ706. – 251 с. – С. 237-242
4. Тлучкевич Н.В. Облік витрат та калькулювання собівартості в сільському
господарстві: теорія, методика, практика / Н.В. Тлучкевич // Економічний форум. –
ЛНТУ – 2011. – ғ 1. – С.252-262.
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УДК 657.425
Поліщук Ірина,
Опанасюк Надія
Житомирський державний технологічний університет
АМОРТИЗАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЯК ОБ’ЄКТ
ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних складних економічних умовах, що супроводжуються
зростанням цін та швидким моральним зносом матеріально-технічного
забезпечення внаслідок досягнень науково-технічного прогресу,
невідповідністю справедливої вартості необоротних активів їх
балансовій вартості внаслідок інфляційних процесів, бухгалтерський
облік не надає повну і достовірну інформацію про реальну вартість
діючих нематеріальних активів. Це призводить до викривлення
амортизаційних відрахувань, заниження або завищення витрат та
рентабельності підприємства. Тому виникає необхідність розкриття
інформації про амортизацію нематеріальних активів в Положенні про
облікову політику для реалізації амортизаційної політики
підприємства і своєчасного оновлення нематеріальних активів.
Одним із важливих питань процесу ефективного відтворення
необоротних активів є процес нарахування амортизації на
нематеріальні активи, який тісно пов'язаний з вибором найбільш
доцільного методу нарахування амортизації, визначенням терміну
корисного використання та ліквідаційної вартості нематеріальних
активів тощо.
Амортизаційна політика повинна створювати сприятливі умови
для стимулювання процесу оновлення нематеріальних активів,
сприяти зміцненню фінансової бази підприємства та відповідати
основним положенням його інноваційної стратегії.
Амортизаційна політика щодо нематеріальних активів – це
діяльність підприємства з вибору та застосування одного з можливих
методів амортизації з метою максимізації обсягу власних фінансових
ресурсів протягом амортизаційного періоду.
Ефективність амортизаційної політики залежить від того,
наскільки точно визначено первісну вартість, терміни корисного
використання активів, що вводяться в експлуатацію, а також від
вибору підприємством методу нарахування амортизації.
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Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного
використання амортизації не підлягають, тому перелік таких активів
має бути встановлено підприємством.
На формування амортизаційної політики здійснюють вплив
наступні фактори: зовнішні (вид діяльності, науково-технічний
прогрес, темпи інфляції) та внутрішні (порядок оцінки та переоцінки
нематеріальних активів, строк корисної експлуатації нематеріальних
активів, джерела фінансування нематеріальних активів, інвестиційна
активність підприємства, вибір одного з методів нарахування
амортизації, визначених чинним законодавством). Врахування
перерахованих факторів дозволяє підприємству вибрати відповідні
методи амортизації окремих груп нематеріальних активів, що
найбільшою мірою відображають їх специфіку використання в
господарській діяльності.
Амортизаційна політика є важливою складовою облікової політики,
яка дозволяє альтернативно підійти до визначення розмірів амортизаційних
відрахувань, прогнозувати обсяги надходження економічних вигод від
використання нематеріального активу, здійснювати управління витратами і
фінансовими результатами, накопичувати необхідні фінансові ресурси і
раціонально використовувати їх на потреби відтворення нематеріальних
активів тощо.
Вважаємо за доцільне в Положенні про облікову політику
передбачити наступні елементи щодо амортизації нематеріальних
активів: критерії розмежування оборотних та необоротних
нематеріальних активів; виділення об'єктів обліку нематеріальних
активів; визначення строків корисного використання об'єктів
нематеріальних активів; перелік нематеріальних активів з
невизначеним терміном експлуатації; порядок встановлення
ліквідаційної вартості об'єктів нематеріальних активів; методи
амортизації щодо окремих груп нематеріальних активів; перегляд
методу нарахування амортизації та строку використання; порядок
проведення переоцінки об‘єктів нематеріальних активів; встановлення
джерел інформації для визначення за необхідності справедливої
вартості окремих видів нематеріальних активів (отриманих
безоплатно, як внесок до статутного капіталу, в обмін на подібні і
неподібні активи), що діють на підприємстві.
Ефективність облікової політики буде визначатися наступними
індикаторами: зменшенням коефіцієнту зносу нематеріальних активів,
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збільшенням коефіцієнту оновлення та переважанням фактично
здійснених капітальних вкладень в нематеріальні активи відповідно до
сум нарахованої амортизації за звітний період. Перспективами
подальших досліджень є розробка методичного забезпечення аналізу
ефективності амортизаційної політики підприємства.
УДК 338.2964
Попичиц Марина
Научный руководитель: Паршутич Ольга
Полесский государственный университет
ИНФЛЯЦИЯ В РЕСПУБИКЕ БЕЛАРУСЬ: ПРИЧИНЫ И
ПОСЛЕДСТВИЯ
Проблема инфляции занимает важное место в национальной
экономике и макроэкономической политике, поскольку она вызывает
социально-экономические последствия и играет одну из главных
ролей в определении экономической безопасности страны.
Инфляция является феноменом нарушения денежного
обращения и связана с различными денежными факторами: эмиссией
знаков стоимости, объемом денежной массы, скоростью оборота
денег, суммой взаимопогашающих платежей.
Уходя из-под контроля и даже оставаясь относительно слабой,
регулируемой, инфляция оказывает целый комплекс сугубо
отрицательных, негативных влияний на ход экономического развития.
Она сужает мотивы к трудовой деятельности, ибо подрывает
возможности нормальной реализации ценовых заработков. Чем выше
темп инфляции, тем ниже уровень безработицы. Чем ниже темп
инфляции, тем большее число людей вынуждены заниматься поиском
работы. Инфляция, особенно в условиях существенного роста цен,
усиливает социальную дифференциацию населения.
Именно благодаря согласованности действий Правительства и
национального банка Республики Беларусь в 2012 году было оказано
влияние на источники инфляционных процессов, значительно
замедлен рост потребительских цен и снижены инфляционные
ожидания субъектов хозяйствования.
Проследив динамику роста инфляции за последние годы
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необходимо отметить, что в 2011 году наблюдается самый большой
размах инфляции за последние годы и на это есть свои причины.
Основным фактором влияющим на рост цен и увеличение темпов
инфляции
выступают
в
первую
очередь
инфляционнодевальвационные ожидания населения, производителей и торговых
организаций. Также важнейшими факторами являются такие как:
чрезмерная эмиссия денег в наличной и безналичной формах;
расширение масштабов банковского кредитования сверх реальных
потребностей хозяйства; большие расходы на социальные программы;
ограничение конкуренции (крупные фирмы и корпорации
самостоятельно устанавливают цены на рынке и определяют
собственные издержки, например это такое мо- нополистическое
предприятие как ОАО «Беларуськалий»); долларизация экономики
(представляет собой замещение слабой национальной валюты твѐрдой
валютой). На экономику Беларуси и на всю мировую экономику
оказал огромное влияние мировой экономический кризис начавшийся
в 2008 г. В 2008 году рост ИПЦ в Беларуси составил 13.3% (декабрь к
декабрю) и превысил показатели 2007 года. Однако, среднегодовой
уровень инфляции достиг 14.8%, что является достаточно высоким
показателем,
оказывающим
отрицательно
влияние
на
макроэкономическую стабильность. В 2011 г. национальная
экономика находилась под воздействием инфляционного шока,
которая по масштабам была несоизмерима с ростом цен за последнее
десятилетие. В Беларуси инфляция имела исключительно монетарный
характер и была обусловлена проводимой денежно-кредитной
политикой, связанной с избыточным эмиссионным кредитованием
государственных программ. В условиях Республики Беларусь развитие
инфляционных
процессов
обусловлено
неэффективным
функционированием
реального
сектора
экономики
и
промышленности. Все эти факторы не единственные, которые оказали
влияние на развитие инфляции в Республике Беларусь. Также
значительное влияние на развитие инфляции оказывает повышение
цен на импортируемые товары, внешние долги, а так же
инфляционные ожидания населения.
В Беларуси разрабатываются дополнительные меры по борьбе с
инфляцией. Министерством экономики разработан и отправлен на
согласование проект постановления Совета Министров о
совершенствовании системы ценообразования в стране, который
184

VII Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців,
аспірантів, здобувачів і студентів (м. Луцьк, 05 грудня 2015 р.)

предусматривает усиление персональной ответственности за
превышение
целевого
параметра
прогноза
по
индексу
потребительских цен. Предусмотренные проектом меры носят также
антимонопольный характер. Не исключено, что свою систему мер
сдерживания инфляции - инструментами денежно-кредитной
политики – разработает и Национальный Банк.
В 2015 году, согласно утвержденному в конце прошлого года
макропрогнозу, инфляция в Беларуси не должна превысить 12%.
Вместе с тем, Национальный Банк в начале этого года определил
целевой ориентир по инфляции на уровне 18%.
УДК 657
Попова Наталья
Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации, Калужский филиал
К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
Бюджетная политика в сфере образования направлена на
реализацию мероприятий, определенных Бюджетным посланием
Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014—
2016 годах. Повышение качества человеческого капитала как основы
инновационного социально-ориентированного развития страны было и
остается важнейшей целью проводимой государственной политики, в
том числе ее бюджетной составляющей. При этом ключевым
фактором человеческого капитала было и остается образование. В
связи с этим необходимо создание условий для обновления и развития
российской системы образования в соответствии с современными
запросами человека, общества, государства, потребностью развития
инновационной экономики, международными обязательствами
Российской Федерации в сфере образования; расширение
образовательных возможностей граждан, обеспечение стабильности и
преемственности в развитии системы образования.
Инструментом государственной политики в сфере образования
выступает утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. ғ 295 государственная программа
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«Развитие образования» на 2013—2020 годы, включающая, в том
числе,
мероприятия
приоритетного
национального
проекта
«Образование».
Как известно, дошкольное и общее образование в нашей стране
— это компетенция субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, однако федеральный бюджет принимает
значительное участие в реализации субъектами Российской Федерации
этих полномочий.
Анализ также показал, что в 2014 году началась реализация
программы социальной поддержки граждан Российской Федерации,
самостоятельно
поступивших
в
ведущие
иностранные
образовательные организации и обучающихся в них по
специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по
которым соответствует .лучшим мировым стандартам (Программа
«Глобальное образование»).
УДК 657
Пригода Вікторія
Науковий керівник: Клімович Ірина
Харківський торговельно-економічний інститут Київського
національного торговельно-економічного університету
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ
Бухгалтерський облік – це складний механізм, призначений для
надання та забезпечення інформацією зовнішніх і внутрішніх
користувачів з метою здійснення оперативного й ефективного
управління суб‘єктом господарювання в умовах сучасного розвитку.
Без належної організації бухгалтерського обліку дуже важко
досягнути позитивних результатів в процесі діяльності, оскільки вона
є одним з найвідповідальніших етапів створення підприємства, а
також запорукою рентабельності в майбутньому.
Єдиної загальноприйнятої термінології щодо організації
бухгалтерського обліку із застосуванням обчислювальної техніки на
сьогоднішній день не існує. Найчастіше використовують терміни
«машинізація бухгалтерського обліку», «механізація бухгалтерського
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обліку», «автоматизація бухгалтерського обліку». На нашу думку,
доцільніше взяти за основу термін «комп‘ютеризація».
Застосування комп‘ютерної техніки вносить певні зміни до
організації бухгалтерського обліку, причому обчислювальна техніка з
допоміжного засобу перетворюється на визначний фактор організації
обліку, змінюючи не тільки його форму, але й зміст. Ці зміни
зумовлені тим, що змінюються способи обробки інформації, при яких
забезпечується різна швидкість надання звітної інформації. В різних
системах бухгалтерського обліку вона забезпечується, як правило,
раціональною організацією облікових даних, одноразовим їх
отриманням та передачею по всіх напрямках.
Найбільш повно питання теорії та методології організації
бухгалтерського обліку в умовах його комп‘ютеризації викладені у
працях проф. Я. В. Соколова, проф. М. А. Корольова, В. Ф. Палія,
професорів Т. А. Краєвої та С. І. Волкова. В них науковці виділяють
підходи та напрями організації комп‘ютерного бухгалтерського
обліку. Але при обґрунтованій теоретичній базі одним з недоліків є
відрив теоретичних концепцій обліку від практики.
Значні зміни відбуваються в первинному обліку, який є
важливою частиною обліку. Т. А. Краєва наводить наступні
відмінності
технології
первинного
документування
в
комп‘ютеризованих системах:
1) в первинного обліку обробка даних здійснюється за
принципом об‘єднання процесів: складання первинного документа та
занесення його до комп‘ютерної бази даних;
2) накопичення і первинна обробка даних базуються на
комп‘ютерах, які встановлені безпосередньо на робочих місцях
працівників. В такому разі скорочується потік паперових носіїв
інформації та здійснюється поступовий перехід до безпаперової
технології обробки даних.
На нашу думку, варто додати і третю характерну відмінність в
комп‘ютеризованому документуванні: можливість автоматично
реєструвати первинну інформацію за допомогою таких засобів, як
технологічні датчики, касові апарати, сканери штрих-кодів, ваги,
смарт-картки, та інші. Така технологія первинного обліку дозволяє без
попередньої реєстрації даних обліку та їх накопичення отримати
потрібні звітні дані безпосередньо на підставі первинних документів.
Суттєво змінюються також функції контролю бухгалтерських
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даних. Інформаційна програмна система забезпечує, по суті,
безперервний контроль за веденням облікових записів та складанням
документів. Грамотно побудована система обов‘язково має «захист»,
нав‘язує бухгалтеру і управлінцю правила обліку і схему
документообігу, задані відповідальними особами і зафіксовані в
системі. Практичний результат для підприємства – зменшення
ймовірності штрафу через неграмотність або випадкову помилку
бухгалтера.
Механізація обліку не змінює методи здійснення організації
управління в бухгалтерії. Як і при паперових методах обробки
облікової інформації, система бухгалтерського обліку на її
організаційному рівні створюється за допомогою посадових
інструкцій, положень, наказів тощо. Комп‘ютеризація ж суттєво
змінює процес організації роботи облікового апарату. На нашу думку,
єдиним способом ефективної організації діяльності підприємствa в
сучасних умовах є закладення правил побудови організаційної
структури в комп‘ютеризовану систему організаційного управління.
УДК 368.013
Прокопишак Володимир
Львівський національний університет імені Івана Франка
СУЧАСНИЙ СТАН СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Страховий ринок є складовою фінансового ринку, що
представляє особливе соціально-економічне середовище, де об'єктом
купівлі-продажу є страховий захист, формується попит і пропозиція на
нього, а сукупність всіх його суб'єктів функціонує в системі
економічних, фінансових, договірних, інформаційно-консультаційних
та інших відносин, що обумовлені необхідністю страхової послуги і
виникають між ними на всіх етапах її надання [1, с. 86].
Проблемам страхування та страхового ринку в Україні
присвячено безліч наукових праць, зокрема таких відомих науковців,
як: В.Д.Базилевича, О.І.Барановського, О.Д.Вовчака, А.А.Гвозденка,
К.А.Граве, Н.В.Ткаченка, С.Осадця, Н.В.Приказюка, З.Шелудько,
О.Філонюка та інших.
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Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту
майнових інтересів фізичних та юридичних осіб у разі настання
певних подій (страхових випадків), визначених договором
страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів,
що формуються шляхом сплати фізичними та юридичними особами
страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів
від розміщення коштів цих фондів [2].
Розвиток ринку страхування в Україні потребує розв'язання
проблем страхування життя, пенсійного медичного страхування та
страхування цивільної відповідальності власників транспортних
засобів. Негативний вплив на розвиток страхового ринку в Україні
мають наступні фактори:
- відсутність економічної стабільності, сталого зростання
виробництва, неплатоспроможність населення та дефіцит фінансових
ресурсів;
- значна взаємна заборгованість, накопичення неплатежів і
збитковість більшості підприємств;
- неповна і фрагментарна законодавча база, відсутність
державних преференцій на страховому ринку, неефективний контроль
з боку держави, прояви монополізму;
- високий рівень інфляції, внаслідок чого здійснення
довгострокових видів страхування в національній валюті неможливе;
- слабкий розвиток фондового ринку, що не дає змоги
використовувати цінні папери як категорію активів для захищеного
розміщення страхових резервів;
- відсутність вторинного ринку страхових послуг, механізмів
ефективної взаємодії банківського та страхового сектору економіки,
низький рівень розвитку допоміжної інфраструктури страхового ринку
- неналежний рівень інформації про стан і можливості
страхового ринку, довіри населення до страхування[3].
В Україні переважають наступні види страхування: страхування
майна, від нещасних випадків, вантажів та багажу, наземного
транспорту, від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ,
відповідальності перед третіми особами, фінансових ризиків. Це
свідчить, що на українському страховому ринку існує конкурентне
середовище і формуються основні елементи організаційної структури.
На діяльність страховиків впливають наступні фактори: боргова криза
в країні, невизначеність щодо стану економіки в найближчі роки та
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ускладний доступ до кредитного ринку та ринку капіталу.
Для збільшення потенціалу страховиків і підвищення їх впливу
на інвестиційні процеси потрібно здійснити заходи зі збільшеня
розмірів їх власного капіталу. Лише великі страхові організації
можуть закумулювати значні кошти, направити їх на інвестиційну
діяльність і, як наслідок, викликати довіру з боку потенційних
страхувальників.
Література:
1. Барановський O.I. Розвиток страхового бізнесу в Україні / О. І. Барановський
// Фінанси України.– 2007. – ғ 8. – С. 85–93.
2. Про страхування Закон України ғ 86/96-ВР від 07.03.96 зі змінами та
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УДК 657
Пугач Віталій
Науковий керівник: Новікова Наталія
Київський національний торговельно-економічний університет
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПОТРЕБИ У КАПІТАЛІ
ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ
Визначення загальної потреби у капіталі може здійснюватися
прямим і непрямим методами. Прямий метод базується на детальному
плануванні інвестиційних потреб підприємства за його окремими
активами: основних засобів, нематеріальних активів, товарноматеріальних запасів, грошових коштів (на стадії створення підприємства
практично повністю відсутні дебіторська заборгованість, довгострокові й
поточні фінансові інвестиції).
Цей метод може застосовуватися як при визначенні загальної
потреби у капіталі для створення нового підприємства, так і у випадку
обґрунтування необхідного додаткового капіталу для розширення
виробничої діяльності діючого підприємства, здійснення модернізації та
диверсифікації. Так, якщо створені виробничі потужності підприємства
використовуються не на повну силу внаслідок відсутності сировини, або
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навпаки, коли накопичені надмірні виробничі запаси, які не можуть
швидко перероблятися на наявних виробничих потужностях,
відбувається заморожений інвестованого капіталу, уповільнюється його
оборотність і, як результат, погіршується фінансовий стан підприємства
та зростає ризик упущеної вигоди.
Визнаючи загальні потреби у капіталі для створення нового
підприємства потрібно зважати на такі обмеження:
 сформованого капіталу має вистачати на покриття всіх витрат у
ході реалізації інвестиційного проекту (доінвестиційні дослідження,
придбання майнових
прав, проектно-конструкторські
роботи,
будівництво адміністративних і виробничих приміщень, маркетинг,
навчання персоналу, купівля і монтаж обладнання, створення оборотних
коштів тощо);
 при формуванні стартового капіталу необхідно виходити з
мінімальної потреби в активах, для того щоб розпочати господарську
діяльність підприємства (недоцільно створювати значні резерви запасів та
готівки, до того ж зменшити потребу в фінансових ресурсах на
початкових етапах можна шляхом оренди основних засобів і за рахунок
паралельного протікання процесів інвестування та отримання прибутку);
 сформований капітал не повинен бути меншим за мінімально
допустимий обсяг статутного капіталу для окремих типів підприємств.
Непрямий (опосередкований) метод розрахунку загальної потреби
в капіталі є менш трудомістким і базується на використанні відносного
показника — капіталомісткості продукції (середній розмір інвестованого
капіталу в розрахунку на одиницю виготовленої продукції). Цей показник
суттєво відрізняється за галузями народного господарства і дає інвестору
уявлення про рівень фондомісткості та матеріаломісткості. Водночас,
рівень капіталомісткості продукції залежить не лише від конкретної
галузі, а й від масштабів діяльності підприємства, стадії його життєвого
циклу, рівня технологічного оснащення виробництва та ступеня зносу
виробничих засобів.Користуватися непрямим методом доцільно на
попередніх стадіях розробки інвестиційного проекту, оскільки він дає
лише приблизне уявлення про необхідний розмір початкових інвестицій.
Для остаточного розрахунку потреби у джерелах фінансування
застосовується прямий метод.
Для визначення потреби в капіталі непрямим методом необхідно
капіталомісткість продукції (на аналогічному виробництві або в
середньому по галузі) помножити на плановий обсяг виробництва. Крім
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того, необхідно враховувати передстартові витрати і передбачити резерв
капіталу на випадок, якщо подорожчають будівельно-монтажні роботи,
будівельні матеріали, сировина тощо.
УДК 330.32
Пушкарчук Ірина
Луцький національний технічний університет
ЕКОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В
КОНТЕКСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ
На сьогодні сталий розвиток регіонів України найсильніше
гальмується проблемами, що виникають у екологічній сфері. Саме за
рівнем екологічного розвитку регіони нашої держави характеризуються
найвищим рівнем асиметрійності та щорічним посиленням дивергенції,
що потребує належного фінансового забезпечення такого їх розвитку.
При цьому, в умовах обмеженості власних фінансових ресурсів,
пріоритетна роль у процесах забезпечення їх екологічного розвитку
регіонів України відводиться саме інвестиціям.
Очевидно, що обсяги інвестицій в екологічну сферу регіону
корелюють із рівнем розвитку економічної та соціальної сфер й при
цьому екологічний розвиток визначає і впливає на інвестиційну
привабливість регіону. Реалізація інвестицій в екологічну сферу регіону
забезпечує не лише екологічний, а й синергетичний ефект. Деградація
навколишнього природного середовища стримує сталий розвиток регіону
та негативно позначається на його інвестиційній привабливості. Таким
чином, між інвестиційною спроможністю і екологічним розвитком
регіону існують як прямий, так і зворотний зв‘язок. Тому, інвестиційну
спроможність необхідно досліджувати як результат і як передумову
екологічного розвитку регіону.
Як показує проведений аналіз, за регіонами України
спостерігається значний рівень антропогенного і техногенного
навантаження на навколишнє природне середовище, що свідчить про
дуже складне їх екологічне становище. Викиди шкідливих речовин від
усіх видів економічної діяльності за регіонами України перевищують
допустимі норми у 3-7 разів та мають тенденцію до зростання. За роками
в Україні відслідковується тенденція збільшення екологічних зборів,
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пред‘явлених підприємствам, організаціям й установам за забруднення
навколишнього природного середовища, і їх сплата не в кожному регіоні
була стовідсотковою. Це підтверджує той факт, що даний інструмент не
стимулює суб‘єктів господарювання за регіонами України до
раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля. За
останні роки найбільші суми екологічних платежів за забруднення
навколишнього
природного
середовища
було
пред‘явлено
підприємствам, організаціям та установам Дніпропетровської, Донецької,
Запорізької, Львівської, Полтавської областей та м. Київ.
В цілому інвестиційне забезпечення екологічного розвитку регіонів
України було і лишається на досить низькому рівні, хоча й
спостерігається позитивна динаміка обсягів інвестування екологічного
розвитку та активізація суб‘єктів господарювання у даних процесах і
водночас зниження ролі держави.
Регіони України, що є лідерами за показниками екологічного
розвитку водночас є регіонами-аутсайдерами за показниками
інвестиційної спроможності і, навпаки. Так, високий рівень інвестиційної
спроможності таких регіонів України, як м Київ, Київська,
Дніпропетровська та Донецька області не гарантував їм належного
екологічного розвитку. Окрім того, ріст інвестиційної спроможності цих
регіонів України не супроводжувався поліпшенням стану навколишнього
природного середовища, оскільки зростали абсолютні показники
інвестиційної забезпеченості, але цього було недостатньо та водночас
інвестиційна результативність була низькою. Також спостерігаємо, чим
регіон України характеризується гіршим екологічним становищем, тим
більші обсяги інвестицій у такому регіоні спрямовуються в охорону
навколишнього природного середовища та його відновлення. Відтак, такі
регіони спроможні залучити інвестиції на забезпечення екологічного
розвитку, однак, нерезультативно їх використовують. Також причиною
низького екологічно розвитку високо інвестиційно спроможних регіонів є
й те, що основна частка сформованих інвестицій спрямовується в
економічну їх сфери, що відповідним чином позначається на екологічній
складовій сталого розвитку таких регіонів. На цій основі можна
стверджувати про неефективність як державної, так і внутрішньої
регіональної політики інвестиційного забезпечення екологічного
розвитку в Україні.
Отже, за регіонами України спостерігається обернена залежність
між рівнем інвестиційної спроможності та екологічним розвитком.
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Вирішення такої проблеми потребує формування та реалізації дієвих
інструментів стимулювання ефективного використання екологічних
інвестицій. Разом з тим, для залучення інвестицій на екологічний
розвиток регіону, слід створити сприятливі умови, активно залучати та
стимулювати інвестиції в екологічну сферу з різноманітних джерел.
УДК 65.011.47:631.16
Резнік Ірина
Науковий керівник: Томчук Олена
Вінницький національний аграрний університет
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Головна мета аналізу фінансового стану — своєчасно виявляти й
усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви
поліпшення
фінансового
стану
підприємства
і
його
платоспроможності.
Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його
виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Якщо виробничий і
фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на
фінансовий стан підприємства. І навпаки, в результаті недовиконання
плану з виробництва і реалізації продукції відбувається підвищення її
собівартості, зменшення виручки і суми прибутку і як наслідок —
погіршення
фінансового
стану
підприємства
і
його
платоспроможності.
Аналіз фінансового стан підприємства визначають за такими
елементами:
- прибутковістю роботи підприємства;
- оптимальністю розподілу прибутку, що залишився у
розпорядженні підприємства після сплати податків і обов‘язкових
платежів;
- наявністю власних фінансових ресурсів не лише мінімально
потрібного рівня для організації виробничого процесу і процесу
реалізації продукції;
- раціональним розміщенням засобів;
- платоспроможністю та ліквідністю.
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В економічній літературі з фінансів та фінансового менеджменту
пропонується використовувати близько 50 показників для аналізу
поточного стану підприємства. На практиці використовують, як
правило, всього 14 показників. Основні з них можуть бути розбиті на
такі блоки (рис. 1).
Основні показники фінансового стану
Показники оцінки майнового стану (дають змогу визначити виробничий
потенціал підприємства)
Показники ліквідності і платоспроможності (дають можливість оцінити
спроможність своєчасно і у повних обсягах здійснювати розрахунки по
короткострокових зобов'язаннях)
Показники оцінки ділової активності (оцінюють ефективність використання
матеріальних, трудових, фінансових ресурсів)
Показники фінансової стійкості (визначають структуру джерел
фінансування. які різняться доступністю, ризиковістю, вартістю)
Показники прибутковості і рентабельності (висвітлюють загальну
ефективність вкладення коштів у дане підприємство)

Рис. 1. Групи показників оцінки фінансового стану
Проте, самі по собі ці фінансові коефіцієнти несуть не дуже
багато інформації. тому для одержання на їх основі висновків про стан
підприємства необхідно зіставити аналітичні показники по окремих
підприємствах із деякими нормативними чи середньостатистичними
показниками.
У світовій практиці широко використовують нормативні
значення, визначені на основі чималої багаторічної практики аналізу
діяльності підприємства. На жаль, сьогодні в Україні звернутися до
аналогічної практики немає можливості.
З іншого боку, використовувати для оцінки в умовах України
(умовах нерозвиненого вітчизняного фондового ринку, поширення
«тіньового» сектору)
набір індикаторних показників, що
використовуються за кордоном, неможливо через те, що вони
відбивають зовсім інше середовище господарювання. Тому доцільно
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порівнювати фінансові показники, що характеризують діяльність
підприємства, не з нормативними значеннями, а з:
• середніми значеннями аналогічних показників, розрахованими
для сукупності підприємств кожної галузі, які виробляють основну
частку її продукції;
• середніми значеннями таких показників, визначеними в цілому
по всьому обсягу випуску відповідної галузі;
• значеннями показників, рекомендованих у працях українських
дослідників, які відповідають вимогам безпечного функціонування;
• показниками діяльності найкращих підприємств тощо.
УДК 657
Рубінська Юлія
Науковий керівник: Чудовець Віталій
Луцький національний технічний університет
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ПОТОЧНИХ
БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ НА СІЛЬСКОГОСПОДАРСКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
Однією з обов'язкових і важливих функцій в діяльності будьякого підприємства є контроль. Його метою є своєчасне виявлення
відхилень та здійснення адекватних управлінських заходів для
досягнення поставлених цілей діяльності. Важливість проведення
контролю обумовлюється тим, що за його допомогою визначається
реальний стан підприємства, перевіряється відповідність його
розвитку визначеним завданням.
Питанню контролю господарської діяльності підприємств
присвячені праці таких вчених: В.М. Жук, В.Б Моссаковський,
П.Т. Пушкаря, Л.К. Сук, В.В. Сопко. Проте організаційні аспекти
контролю
поточних
біологічних
активів
тваринництва
у
сільськогосподарських підприємствах залишаються дискусійними.
Галузеві особливості сільського господарства суттєво впливають
на організацію і технологію виробництва, і відповідно, на побудову
бухгалтерського обліку та контролю. До таких специфічних об'єктів
обліку, яких немає жодна галузь народного господарства відносяться
поточні біологічні активи.
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При дослідженні форм контролю діяльності підприємств було
встановлено, що перевірки податкової інспекції та контрольноревізійні управління спрямовують свою діяльність на виявлення
порушень у фінансово-господарській діяльності.. Натомість, як аудит є
формою контролю, в процесі якого виявляються порушення та
надаються рекомендації щодо виправлення та усунення без
застосування штрафів тощо.
Тому вважаємо, що для сільськогосподарських підприємств
доцільніше застосовувати аудит, як форму контролю за достовірністю
фінансової звітності та веденням бухгалтерського обліку.
Для проведення внутрішнього контролю поточних біологічних
активів необхідне затвердження наказів, положень, інструкцій.
Керівник підприємства зобов‘язаний створити необхідні умови для
правильного ведення бухгалтерського обліку поточних біологічних
активів тваринництва, забезпечити неухильне виконання всіма
підрозділами, службами, працівниками дотримання внутрішнього
розпорядку.
Зокрема, Н. Г. Здирко пропонує для впровадження ефективної
системи внутрішнього контролю, насамперед, розробити внутрішні
стандарти контролю, здійснити автоматизацію контролю та
удосконалити нормативно-правову базу стосовно внутрішнього
контролю. Також доцільно було б на сільськогосподарських
підприємствах ввести посаду внутрішнього аудитора, який би
здійснював посилення контрольної функції за формуванням та
розподілом прибутків [1].
Внутрішній аудит враховує специфіку підприємства, форми
звітності, яка не оприлюднюється і не розглядається зовнішнім
аудитором. Мета внутрішнього аудиту − допомогти керівництву та
всім працівникам підприємства ефективно виконувати свої функції.
Розвиток аудиторської діяльності в галузі має регулюватися на
основі законодавчої ініціативи Міністерства аграрної політики та
продовольства України. Відсутність незалежної інформаційної
інфраструктури
в
галузі
породжує
постійне
відставання
агропромислового комплексу в сфері бухгалтерського обліку,
оподаткування, фінансів. Виходом з цієї ситуації має стати
формування в кожному регіоні незалежних аудиторських служб, що
взяли б на себе інформаційне забезпечення підприємств
агропромислового комплексу у сфері бухгалтерського обліку.
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Сільське господарство є специфічною галуззю. Це зобов‘язує
аудиторські фірми будувати свою діяльність на основі загальних
нормативно-правових актів та стандартів, що регулюють аудит, а
також галузевих особливостей організації управління, бухгалтерського
обліку, оподаткування, звітності, економічних природних умов.
Аудиторські фірми слід організовувати в місцях концентрації
сільськогосподарських підприємств.
Завдання внутрішнього аудиту − допомогти відповідним
працівникам фірми виконувати свої обов'язки максимально
кваліфіковано й ефективно, надати висновок про відповідність
фінансової звітності чинним нормативно-правовим документам.
Основними об'єктами внутрішнього аудиту виступають:
1) стан і ведення бухгалтерського обліку;
2) фінансова звітність;
3) стан поточних біологічних активів;
4) забезпеченість
підприємства
власними
оборотними
коштами;
5) платоспроможність і фінансова стійкість;
6) система управління підприємством;
7) внутрішньогосподарський
контроль
виробничогосподарської діяльності [3].
Суб‘єктом проведення внутрішнього аудиту є структурний
підрозділ підприємства або штатний працівник підприємства. Однак,
ведення аудиту окремою особою неможливе у зв‘язку з тим, що це
призведе до додаткових витрат на утримання власного аудитора, так
як цю функцію може виконувати
головний бухгалтер. Також
спостерігається низька забезпеченість кваліфікованими аудиторами на
сільськогосподарських підприємствах оскільки аудит сільського
господарства є необов‘язковим і відсутня єдина методика проведення
такого аудиту.
В результаті проведеного дослідження було встановлено, що на
сільськогосподарських
підприємствах
зовнішній
контроль
проводиться контролюючими органами державної влади, внутрішній
контроль здійснюється безпосередньо керівником або головним
бухгалтером. Не набула широкого поширення посада внутрішнього
аудитора на сільськогосподарських підприємствах. Науковцями
детально не досліджено контроль біологічних активів, а лише
розглядається
контроль
діяльності
сільськогосподарських
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підприємств. Адже, як показали результати дослідження основною
проблемою при проведенні контролю поточних біологічних активів
тваринництва є відсутність єдиної методики при його здійсненні.
Література:
1. Здирко Н.Г. Внутрішній контроль в Україні: проблеми розвитку та шляхи
вирішення / Н.Г. Здирко // К.:КНЕУ - 2013.
2. Яценко В.М. Внутрішній контроль на підприємствах України: проблеми
розвитку та шляхи їх вирішення / В.М. // Податки та бухгалтерський облік. − 2014.

УДК 339
Садовский Максим
Научный руководитель: Мискевич Екатерина
Полесский государственный университет
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГА
Для того чтобы заинтересовать сегодня покупателя в каком-то
товаре либо услуге, одной стандартной рекламы бывает недостаточно.
Ни для кого не секрет, что в современном мире информации внешний,
окружающий человека, фон в огромной степени перенасыщен
рекламными сообщениями, поэтому у человека выработался
устойчивый иммунитет к ней.
Следовательно, перед рекламодателем стоит новая задача –
заинтересовать потребителя, удивить его, привлечь внимание. Одним
из способов решения данной проблемы может выступать качественная
система контент-маркетинга.
Контент-маркетинг (англ. Content marketing) - совокупность
маркетинговых
приѐмов,
основанных
на
создании
и/или
распространении полезной для потребителя информации с целью
завоевания доверия и привлечения потенциальных клиентов. Контентмаркетинг
подразумевает
подготовку
и
распространение
высококачественной, актуальной и ценной информации, которая не
является рекламой, но которая косвенно убеждает аудиторию принять
необходимое распространителю решение, выбрать его услугу. [wiki]
Преимущества контент-маркетинга состоят в том, что он
эффективно и креативно привлекает внимание аудитории, помогает
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завоевать доверие и ненавязчиво продвигает товар или услугу на
рынке.
Контент маркетинг выделяется на фоне другой рекламы тем,
что:
• Отличается нестандартностью, высокой степенью новизны, за
счет чего и привлекает внимание.
• Проникает в атмосферу целевой аудитории и позволяет ей
самой участвовать в создании контент-маркетинга.
• Создает качественные контакты с целевой аудиторией.
В дополнение, в контент-маркетинге, каждый участник
извлекает для себя плюсы.
Для потребителя – это как получение необходимой и важной
информации, снижение времени на ее поиск, так и легкое развлечение.
Участие в создании контента – является неким продвижением самой
личности.
Для рекламодателей и компаний – достаточно сложная задача,
которая заключается в поиске такой формы контент-маркетинга,
которая будет подходить к их продукту. Однако успешный вид
контент-маркетинга, распространяется по интернету и различные
субъекты интернета (блоги и т.п.) неосознанно поучаствуют в
вирусном маркетинге.
Рассмотрим пример эффективного использования контентмаркетинга.
Компания GoPro, Inc, производит одноименные экшн-камеры и
аксессуары к ним, предназначенные для активных видов спорта и
отдыха. Камеры имеют широкую популярность среди профессионалов
и спортсменов.
В качестве основы контент-маркетинга выступает сайт
компании, на котором расположена целая библиотека с видео,
записанных с помощью камер GoPro. Попасть в данную библиотеку
весьма привлекательно, т.к. официальный канал на YouTube имеет
более 3.5 миллионов подписчиков, плюс несколько сотен тысяч
подписчиков в других социальных сетях.
Главной идеей использования такой глобальной сети, не
является демонстрация продукта компании. Можно даже
свидетельствовать о практическом отсутствии маркетинговых усилий
на поддержании бренда компании. Основным является концентрация
на пользователях.
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В данный момент девизом каждого видео является «Быть
героем» (англ. Being a Hero). Сам девиз является отсылкой к новой
продвигаемой экшн-камере GoPro Hero. Большинство видео содержит
моменты, где профессионалы или любители совершают различные
захватывающие и интересные действия, либо просто становятся их
участниками. К примеру прыжок с парашютом, который переходит в
свободное маневрирование между живописных гор, либо комичный
момент, где птица ―ворует‖ камеру и на высоте в несколько
километров демонстрирует красоту и величие свободного полета.
Данные моменты делают этих людей своеобразными героями
общественности и некогда неизвестные люди, благодаря паре видео и
социальным сетям приобретают популярность.
В этом и заключается сила эффективного и правильно
оформленного контент-маркетинга. В котором преимущества
получают обе стороны: потребитель приобретает социальную
значимость и известность, а предприятие получает автоматическую
систему поддержания известности бренда и главное, продвижение
своего продукта.
Причем
контент-маркетинг
применим
не
только
к
высокотехнологичным товарам. К примеру, любое предприятие
производящее какие-либо запчасти или комплектующие (для
автомобилей и т.д.) может создать сайт, на котором любой человек
может получить компетентную информацию по замене данной
запчасти либо по другому интересующему вопросу и одновременно
заказать необходимую деталь.
Как результат, контент-маркетинг является инновационным и
достаточно эффективным направлением маркетинга. Где потребитель
получает всю необходимую информацию о продукте, причем,
большинство данной информации генерируют другие потребители,
что уменьшает риск ее отторжения. При должной организации,
контент-маркетинг способен повышать имидж компании или
предприятия в общественности, что способствует формированию
лояльности клиентов.
Литература:
1. Электронный
ресурс,
дата
доступа
11.11.2015.
https://en.wikipedia.org/wiki/Content_marketing
2. Электронный
ресурс,
дата
доступа
11.11.2015.
http://contentmarketinginstitute.com/2015/03/content-marketing-innovations-brands/
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УДК 657
Семко Елена
Научный руководитель: Лесина Татьяна
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»
ФРИЛАНСИНГ ИЛИ АУТСТАФФИНГ:
ВЫБОР РАБОТОДАТЕЛЯ
Сегодня у российских организаций, особенно среди категории
малого и среднего бизнеса, существует необходимость изыскания
различных путей повышения эффективности своей деятельности.
Среди подобных путей свое место нашли аутстаффинг и фрилансинг,
эффективность использования которых рассмотрена в данной статье.
Аутстаффинг представляет собой вывод персонала за штат, т.е.
ситуация, где часть сотрудников, работающих в организации,
документально является сотрудниками другой фирмы. Аутстаффинг
нашел свое признание в организациях, где существует риск потери
УСН (штат более 100 человек), существует необходимость
привлечения большого числа сотрудников на временную работу,
существует необходимость оптимизации деятельности компании.
Оценка
экономической
эффективности
применения
аутстаффинга в подобных организациях, осуществленная на примере
калькулятора стоимости аутстаффинга кадрового агентства показала,
что расходы по аутстаффингу могут быть вполне оправданы. Это
объясняется тем, что выводя сотрудника за штат, организация
минимизирует свои риски, связанные с несвоевременными
отчислениями в различные социальные и внебюджетные фонды и т.п.,
и, по сути, эта обязанность ложится на плечи компании-провайдера.
Однако, 5 мая 2014 года Президент России подписал закон,
запрещающий заемный труд. Поправки вступят в силу с 1 января 2016
года. Данный документ направлен на соблюдение прав работников и в
нем, как пояснил один из авторов документа, речь идет о запрете
трехсторонних
отношений,
когда
присутствуют
реальный
работодатель, формальный работодатель и работник.
С одной стороны, это вполне объяснимое решение. С точки
зрения трудового права, оформление аутстаффинга с помощью
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гражданско-правового договора лишает работника гарантий и
компенсаций,
предусмотренных.
Однако,
рамках
договора
аутстаффинга нарушений трудового или налогового законодательства
не усматривается, поскольку трудовые отношения работника
регулируются трудовым законодательством только между работником
и его непосредственным работодателем.
Впрочем, закон не запрещает заемный труд полностью. В нем
предусмотрены исключения, когда такая форма занятости
допускается. Например, если компания расширяется, увеличивает
объем производства, она также может арендовать дополнительный
персонал, но максимум на 9 месяцев и не более 10 процентов от
списочной численности работников.
Организации, оказавшиеся в ситуации, где придется отказаться
от аутстаффинга, будут вынуждены искать выход из нее, ища
«лазейки» в законе, прибегая к классической форме трудоустройства
сотрудников или прибегнуть к услугам фрилансеров.
Фрилансинг – вид трудоустройства, при котором человек
(фрилансер) работает не на постоянной основе, а нанимается для
выполнения разовых контрактов. Сущность этого механизма состоит в
том, что фирма нанимает специалиста на выполнение определенной
задачи, не зачисляя его при этом в штат сотрудников.
Как у любой экономической категории у фрилансинга есть свои
плюсы и минусы. Основной минус – это отсутствие возможности
контролировать процесс выполнения работы. Среди плюсов можно
назвать отсутствие необходимости предоставлять социальные
гарантии, оплачивать отпускные и больничные, а также возможность
отказаться от продолжения сотрудничества с фрилансером в любой
момент, если в этом есть острая необходимость.
На примере строительной компании оценена эффективность
использования услуг фрилансера. Результаты говорят о том, что
молодой организации выгоднее нанять фрилансера для выполнения
единичных заказов, чем принять на работу штатного дизайнера.
Причина состоит в том, что первый вариант дешевле второго (в том
числе за счет дополнительные расходов – обеспечение рабочего места
дизайнера, установка специализированных программ).
Однако, в наращивания организацией своих оборотов,
эффективность использования услуг фрилансера может снизиться, и
организации станет выгоднее обзавестись штатным дизайнеров или
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даже внедрить новое подразделение.
Таким образом, применения аутстаффинга и фрилансига в
организации поможет оптимизации бизнес-процессов тогда, когда она
находится на этапе своего становления и развития, особенно в среде
малого и среднего бизнеса.
УДК 336.025
Сергиенко Наталья
Финансовый университет при Правительстве РФ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Не один год идут дискуссии о формировании единой правовой
основы деятельности контрольных и надзорных органов. В этой связи
целесообразно обозначить единые принципы и процедуры
финансового контроля всех видов и для всех уровней.
Финансовый контроль, осуществляемый в рамках публичной
власти, можно разделить на три основных вида: государственный и
муниципальный финансовый контроль, аудиторская деятельность,
внутренний финансовый контроль. Очевидно, что каждый вид имеет
свою организационную структуру и свои составляющие с
одновременной взаимосвязью.
Обязательность их увязки определяется тем, что в целом
финансовый контроль - это объективная составляющая экономики
страны.
Закон, регулирующий внутренний контроль, осуществляемый
экономическим субъектом, определяет его как целостный процесс,
который начинается с проверки фактов, а завершается достоверной
оценкой бухгалтерской отчетности.
Особые сложности представляет внутренний контроль в системе
публичных финансов, становление которого по новым правилам
можно проследить в настоящее время.
Согласно статье 265 Бюджетного кодекса РФ государственный
(муниципальный) финансовый контроль осуществляется в целях
обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
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бюджетные правоотношения и подразделяется на внешний и
внутренний.
Особое внимание в системе внутреннего государственного
финансового контроля занимает Федеральное казначейство,
наделенное полномочиями по контролю за непревышением суммы по
операции над лимитами бюджетных обязательств и (или)
бюджетными ассигнованиями, контролю за соответствием содержания
проводимой операции коду бюджетной классификации Российской
Федерации, указанному в платежном документе, представленном в
Федеральное казначейство получателем бюджетных средств,
контролю за наличием документов, подтверждающих возникновение
денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств
бюджета, контролю за соответствием сведений о поставленном на учет
бюджетном обязательстве по государственному (муниципальному)
контракту сведениям о данном государственном (муниципальном)
контракте, содержащемся в предусмотренном законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных заказчиками.
Методом такого внутреннего финансового контроля названо
санкционирование операций, которое также выступает как этап
исполнения бюджета по расходам.
В экономике финансовый контроль должен способствовать
наиболее рациональному использованию денежных и материальных
ресурсов в интересах общества.
До сих пор можно констатировать, что текущее состояние
финансового контроля характеризуется отсутствием обязательных для
всех органов контроля единых принципов деятельности, их четкого
взаимодействия и даже наличием противоречий в их действиях.
Зачастую наблюдается дублирование контрольных мероприятий,
которые проводятся слишком или часто, или их эффективность
снижается при наступлении срока давности, что препятствует
выявлению нарушений, наносящих реальный ущерб. Налицо и
узковедомственный подход к квалификации финансовых контролеров,
к ее повышению, отсутствие четких критериев профессиональной
ответственности контролеров.
Требуется комплексный подход в формировании научной и
методической базы, регламентирующей систему внутреннего
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контроля, как в системе публичных финансов, так и в отношении
хозяйствующих субъектов.
УДК 336.025
Сергиенко Наталья,
Щербакова Наталья
Финансовый университет при Правительстве РФ
САМООБЛОЖЕНИЕ ГРАЖДАН КАК ФОРМА
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
В российской практике на современном этапе построения
демократического общества внедряется в практику инициативное
бюджетирование, имеющее в мировой практике название
«парцитипаторное бюджетирование».
Инициативное бюджетирование призвано расширить рамки
участия граждан в бюджетном процессе путем созыва специальных
комиссий, которые занимаются распределением выделенных им
средств. Такое бюджетирование на уровне поселения представляет
собой процесс распределения части бюджетных средств при участии
комиссии, состоящей из граждан и представителей муниципалитета.
Иными словами, совместная комиссия решает, как и куда в рамках
муниципалитета
тратить
определенное
количество
денег.
Непосредственно процесс включает обсуждение специально
выделенной части бюджета или внешних привлеченных средств (в
большинстве случаев – до 5% от муниципального бюджета); участие в
процессе муниципальной администрации; повторяемость обсуждения;
включение делиберативных процедур в виде специальных встреч,
форумов или обучения для предоставления гражданам информации о
том, как и куда расходуется бюджетные средства; представление
отчетности о расходовании средств бюджета с обсуждением
результатов.
В широком смысле содержание инициативного бюджетирования
включает реализуемую в отдельных регионах Программу поддержки
местных инициатив при участии Всемирного банка.
Частным случаем инициативного бюджетирования можно
назвать механизм самообложения граждан, который используют
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отдельные муниципальные образования для решения вопросов
местного самоуправления.
В основном в литературе средства самообложения граждан
рассматриваются как возможный источник решения проблем
сельского поселения, пополнения доходной базы местного бюджета.
Бюджетный кодекс РФ относит самообложение к числу неналоговых
доходов.
По данным Федерального казначейства, общая сумма собранных
в 2013 г. средств граждан по самообложению составила 25,7 млн. руб.
(0,017% всех доходов бюджетов городских и сельских поселений). В
2014 году объем средств самообложения по отчетности составил 114,3
млн рублей.
Решения о самообложении были приняты в 29 регионах России.
Наибольшие суммы мобилизуются в Кировской области и в Пермском
крае.
Можно констатировать появление разнообразных практик
участия граждан в бюджетном процессе на основе софинансирования,
основанных на гражданской инициативе по решению вопросов
местного значения, важными аспектами которых выступают выбор
объектов использования финансовых ресурсов (собранных и
полученных из бюджета) и последующий контроль за реализацией
проектов.
Применение практик инициативного бюджетирования дает
существенную экономию бюджетных средств и повышение
эффективности государственных и муниципальных расходов за счет
общественного контроля и бережной эксплуатации созданных
объектов.
Среди социальных эффектов инициативного бюджетирования
можно выделить:
- вовлечение граждан в проект «Бюджет для граждан»,
- поиск источников финансового обеспечения вопросов
местного значения,
- выделение актуальных и острых проблем территории для
приоритетности их решения,
- сокращение «иждивенческих настроений» властных структур,
- повышение степени доверия населения к местной власти,
- содействие формированию территориальных сообществ,
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- выстраивание диалога граждан поселения с органами
муниципальной власти.
УДК 339.138
Середюк Иван
Научный руководитель: Вертай Светлана
Полесский государственный университет
ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДОХОДНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОМОАКЦИЙ НА
ПРЕДПРИЯТИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Применение на практике методов стимулирования сбыта имеет
колоссальный успех. Для анализа выбран ценовой метод
стимулирования продаж в СП «Санта Импэкс Брест» ООО (филиал в
г.Пинске) в категории рыба мороженная в 2013-2014гг.
В 2013 году предприятием проведено 4 ценовые акции (в
феврале, мае, ноябре, декабре) совместно с поставщиками на рыбу
мороженную. В 2014 году предприятие проводила акции на рыбу
мороженную каждый месяц. По результатам работы за 2014г. по
сравнению с 2013г. произошло увеличение объема проданной рыбы на
75,1%; товарооборота - 94,8%; доход вырос на 76,4%.
Механизм акции заключался в том, что поставщик
предоставляет скидку с прейскуранта, а предприятие розничной
торговли снижает торговую надбавку. В итоге розничная цена на рыбу
могла снижаться на 45%.
По итогам работы в 2013году средняя торговая надбавка на
рыбу мороженную в торговой сети филиала составила – 20,2%, а в
2014г. – 18,6%.
Получается, что проведение акций в 2014г. привело к увеличении
товарооборота, доходов, но к снижению средней торговой надбавки на
8,6%. С одной стороны, данные акции можно считать эффективны, т.к.
рост товарооборота пропорционально привѐл к увеличению дохода, а с
другой стороны неэффективно т.к. проведенные акции снизили средний
уровень торговых надбавок на рыбу мороженную и вследствие
доходность группы в целом. По результатам проведенных акций можно
сделать вывод, что предприятие для привлечения покупателей применяло
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слишком низкую торговую надбавку и период акции был достаточно
велик (месяц), что стимулировало продажи акционных позиций и
препятствовало продажам позиций без акций, вследствие чего снижалась
доходность группы.
На эффективность акций также могут повлиять следующие
факторы: низкое качество, завышенная цена, плохая репутация компании
– производителя, большой выбор в данной товарной категории,
несоответствие продукта социальному статусу потребителя, «размытый»
имидж бренда и т.д.
Так в 2013г. проведение акций в январе и ноябре оказались для
предприятия неэффективным, т.к. средняя величина торговой надбавки
оказалась ниже точки безубыточности. В данном случает под точкой
безубыточности понимается средний уровень издержек по предприятию
за 2013год.
В 2014г. проведение акции в сентябрь оказалось неэффективно т.к.
средняя величина торговой надбавки оказалась ниже точки
безубыточности.
При увеличении удельного веса акционных позиций на 7%
приводит к снижению доходности группы на 1%. Следовательно,
оптимальный удельный вес акционных товаров должен быть не более 2025%.
Таким образом, соблюдая данные показатели проведение ценовых
акций на предприятии розничной торговли не приведет к значительному
снижению доходности группы тем более средняя торговая надбавка не
будет ниже точки безубыточности.
УДК 658.17:657.1
Слєпченко Катерина
Науковий керівник: Букало Надія
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИТРАТ ЯК ІНСТРУМЕНТ
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Ведення управлінського обліку спрямовано на вдосконалення
управління бізнесом і методів його реалізації. Для забезпечення
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ефективного управління підприємством необхідний інтегрований
метод аналізу й оптимізації витрат за всіма статтями його діяльності.
Такий метод управлінського обліку отримав в економічній літературі
назву Cost Management (CM), при якому акцент був перенесений з
підрахунку витрат на планування і використання систем їх обліку. У
90-ті роки XX століття на основі загальної теорії СМ був розроблений
новий метод управлінського обліку - Strategic Cost Analysis (SCA –
стратегічний аналіз витрат) [1, с. 128].
Стратегічний аналіз витрат - найважливіша частина СМ, що
базується на терміні value chain (ланцюг створення споживчої
вартості - ЛСВ), який став центральним об'єктом стратегічного костменеджменту.
Згідно з методом SCA діяльність фірми трактується як ланцюг
формування споживної вартості (послідовність операцій із створення
вартості виробу). Кожна ланка ланцюга розглядається як з позиції її
необхідності у виробничому процесі, так і з позиції споживаних нею
ресурсів. Потім визначається cost driver (кост-драйвер) - керуючий
фактор, тобто параметр, який характеризує вартість виконання
конкретної операції. Через контроль кост-драйверів і перебудови
ланцюга утворення вартості передбачається досягнення стійкої
переваги над конкурентами.
Така увага фахівців в області SCA до роботи підприємства в
умовах гострої конкуренції пояснює той факт, що управлінський облік
в рамках цієї теорії фактично підпорядкований цілям маркетингу.
Якщо при традиційному ціноутворенні за основу береться собівартість
продукції, то практика цільової собівартості виходить з маркетингових
оцінок ємності ринку і конкурентоспроможної ціни. Виходячи з обсягу
виробництва та роздрібної ціни визначається цільова собівартість.
Завдання стратегічного аналізу витрат полягає в побудові такого
ланцюга утворення вартості, щоб реальна собівартість не
перевищувала цільову [2, с. 214].
SCA передбачає стратегію цінового лідерства, що полягає в
підтримці тієї ж якості продукції (послуг), що і у конкурентів, але при
більш низьких витратах. Цінове лідерство досягається за рахунок
економії на обсягах виробництва, ретельного контролю витрат,
мінімізації витрат на етапах науково-дослідних робіт, обслуговування,
продажів і реклами.
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Крім цінового лідерства SCA передбачає такий чинник, як
унікальність, тобто продукти brand-name, дизайн, сервіс.
Можливість дотримуватися тієї чи іншої стратегії залежить від
того, як фірма управляє своїм ланцюгом створення вартості (ЛСВ) в
порівнянні з конкурентами. Таким чином, аналіз ЛСВ необхідний для
визначення того її сегменту, де можуть бути знижені витрати або
підвищена споживча вартість. Для досягнення цієї мети слід
розглядати ЛСВ в масштабі не тільки однієї фірми, але й галузі, тобто
необхідно враховувати процес утворення вартості від купівлі ресурсів
до надання сервісних послуг з ремонту готової продукції. Такий
масштаб дозволить визначити ту ділянку галузевого ЛСВ, де фірма
потенційно може реалізувати одну зі своїх стратегій і синхронізувати
свій підхід до стратегії з галузевою специфікою [3, с. 197].
Саме розгляд галузевого ЛСВ відрізняє методологію
стратегічного аналізу витрат (або стратегічного управління витратами)
від аналізу в рамках традиційного управлінського обліку, областю
якого була лише технологія додавання вартості всередині фірми.
Література:
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ОЦЕНКА УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
На современном этапе развития экономики в Республике
Беларусь проблемы уровня и качества жизни населения и факторов,
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определяющих их динамику, не теряют своей актуальности. От их
решения во многом зависит направленность и темпы дальнейших
преобразований в стране и, в конечном счете, политическая, а,
следовательно, и экономическая стабильность в обществе. Решение
этих проблем требует определенной политики, выработанной
государством, центральным моментом которой был бы человек, его
благосостояние, физическое и социальное здоровье. Именно поэтому
все преобразования, которые, так или иначе, могут повлечь изменение
уровня и качества жизни, вызывают большой интерес у самых
разнообразных слоев населения.
Ключевыми макропараметрами уровня и качества жизни
являются денежные доходы на душу населения, покупательная
способность среднедушевых располагаемых денежных доходов
населения, номинальная начисленная среднемесячная заработная
плата, потребление основных продуктов питания, ВВП на душу
населения, а также такой показатель как индекс развития
человеческого потенциала (ИРЧП).
Денежные доходы населения включают оплату труда, доходы от
предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход,
трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие
трансферты населению), доходы от собственности (проценты по
депозитам, дивиденды и прочие доходы от собственности), прочие
доходы (поступления от продажи продукции сельского хозяйства и
прочие поступления).
В 2014 году общий объем денежных доходов населения
составил 522,1 трлн. рублей, в расчете на душу населения –
4 592 тыс. рублей в месяц. В 2013 году общий объем денежных
доходов населения составил 442,3 трлн. рублей, в расчете на душу
населения – 3 89,4тыс. рублей в месяц. Наблюдается увеличение
объемов денежных доходов населения в 2014 году по сравнению с
предыдущим.
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает
63,8%, что на 0,3% меньше, чем в 2013 году; доходы от
предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, –
10,4% (в 2013 году этот доход составил 10,3%); трансферты населению
– 20,9%, что также имеет разницу по сравнению с 2013 годом в один
процент; доходы от собственности и прочие доходы – 4,9% (в
2013 году этот доход составил 4,6%). Таким образом, оплата труда
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остается определяющим фактором уровня денежных доходов
большинства населения [1].
Реальные располагаемые денежные доходы (денежные доходы
за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс
потребительских цен на товары и услуги) в 2014 году составили
100,1% к уровню 2013 года.
По данным выборочного обследования домашних хозяйств по
уровню жизни, на начало 2015 года большинство домашних хозяйств
(70,9%) были удовлетворены своими жилищными условиями, 16% –
скорее не удовлетворены, 6,2% – совершенно не удовлетворены.
Среди домашних хозяйств, неудовлетворенных жилищными
условиями, 36,8% отметили в качестве основной причины
неудовлетворенности недостаточную площадь жилья, 27,8% –
отсутствие отдельного жилья, 20,4% – отсутствие коммунальных
удобств[2].
Из этого следует, что большинство домашних хозяйств
удовлетворены своими жилищными условиями, а из тех, кто не
удовлетворен,
преобладают домашние
хозяйства,
имеющие
недостаточную площадь жилья.
В Республике Беларусь сложилась собственная модель
социально-экономического развития, в центре которой – человек с его
потребностями и интересами. В ее основе лежит активная социальная
политика государства, направленная на создание условий для
наиболее полной реализации личности человека, его гармоничного
физического и духовно-нравственного развития.
Таким образом, в нынешней пятилетке предусматривается
обеспечить существенное повышение размеров заработной платы,
пенсий,
социальных
выплат,
дальнейшее
развитие
и
совершенствование здравоохранения, культурно-образовательной
сферы, укрепление социальных гарантий и стандартов[3].
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Создание и развитие логистической схемы управления
перевозочным процессом на предприятиях автомобильного
транспорта, в том числе и повышение эффективности перевозок
грузов автомобильным транспортом – задача, являющаяся актуальной
в коммерческих целях, тем более в настоящее время, когда так остро
стоит вопрос о конкуренции на рынке не только автотранспортных
услуг, но и всех видов транспорта. Сегодня разрыв в технологиях,
применяемых при перевозке грузов в республиканском и
международном аправлениях, в сравнении со странами Западной
Европы значительны; транспортная система Республики Беларусь по
многим позициям работает без единой координации ее элементов как
на стратегическом, так и на оперативном уровнях в процессе доставки
материальных ресурсов и готовой продукции, в том числе при
синхронизации логистических потоков в процессе взаимодействия с
клиентами. Поэтому необходим поиск новых научно-практических
решений, методов и моделей оптимизации перевозочного процесса [3, с.8].
В качестве объекта исследования в данной статье принято
транспортное
предприятие,
осуществляемое
международные
автомобильные перевозки грузов. Как показывает практика и
проведенные исследования предприятия такого типа сталкиваются с
рядом трудностей и проблем в рамках перевозочного процесса:
неэффективные сделки, низкая загруженность транспортных средств,
неструктурированное управление транспортным процессом, высокий
износ парка подвижного состава, как следствие недополучение
прибыли. Проблемы такого типа требуют оптимального решения [5, с.15].
Задача
повышения
эффективности
перевозок
грузов
автомобильным транспортом является актуальной с момента
появления автотранспортных предприятий. Наиболее остро данная
проблема проявляется в условиях жесткой конкуренции между
различными видами транспорта, а также между самими
автоперевозчиками. При этом необходимо отметить, что в
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существующих условиях понятие «эффективность» должно
максимально отражать экономический интерес перевозчика. Поэтому,
основной целью данного исследования является разработка
мероприятий по повышению экономической эффективности от работы
автомобильных транспортных средств (АТС) на международных
маршрутах. Достичь данной цели предполагается за счет выбора
стратегии поведения перевозки.
Говоря об экономической эффективности перевозочного
процесса, построении структурированной модели управления
доставкой грузов, особое внимание следует уделить попутной или
обратной загрузке транспортного средства. В настоящее время
оптимальная обратная загрузка выбирается по принципу
минимального порожнего пробега или максимальной ставки фрахта
перевозки. Когда транспортное средство готовится к выгрузке,
обратная загрузка для него уже известна, поэтому время ожидания при
расчетах не учитывается. Выбор, как по первому, так и по второму
принципу можно объяснить стремлением автотранспортного
предприятия обеспечить минимальные издержки на содержание
автомобиля в стране выгрузки груза [6, с.84]. Проведенный вариант
выбора обратной загрузки АТС основан на стратегии, в качестве
которой рассматривается один из математических методов для
определения оптимального пути доставки груза: метод, основанный на
пошаговой оптимизации, который может быть использован при
нахождении кратчайших расстояний, например, на географической
карте, представленной в виде сети. Данный метод при правильном его
использовании и точных расчетах позволит сократить транспортные
издержки. Не всегда экономия может быть высокой, но при условии
частых отправок, этот показатель может принести значительный
экономический эффект предприятию.
Литература:
1. Автомобильный транспорт Республики Беларусь / М-во транспорта и ком.
Республики Беларусь / под ред. Н. Лещенко.– Мн: Редакция газеты "Транспортный
вестник", печ. 2011. – 59 с.
2. Автотранспорт на предприятии. Особенности организации: уч. пособие /
под ред. Г. А. Корнийчук. – М.: Дашков и Кº, 2008. – 216 с.
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БЮДЖЕТНИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ: НОРМАТИВНА АДАПТАЦІЯ
Бухгалтерського обліку в бюджетних установах впливають певні
чинники загальноекономічного, соціального, податкового характеру.
Якість інформації, яка необхідна для прийняття ефективних
оперативних, тактичних і стратегічних рішень, залежить від
оптимальної і раціональної організації обліку суб‘єктами
господарювання, яка має забезпечувати перш за все збереження
державного майна і основних засобів, які є основною його складовою.
Основними цілями обліку основних засобів в бюджетних
установах є:
- визначення, оцінка об‘єктів основних засобів;
- систематизація облікових даних основних засобів на рахунках
бухгалтерського обліку;
- підвищення ефективності їх використання;
- дієвий внутрішньо - господарський контроль.
Первісне формування складу основних засобів бюджетних
установ здійснює держава за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів.
Основні засоби - це матеріальні активи, які утримуються
установою для використання їх у виробництві/діяльності або при
постачанні товарів, для виконання робіт і надання послуг, для
досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб установи, або
здавання в оренду іншим особам і використовуються, за очікуванням,
більше одного року.
До складу основних засобів установи відображається в системі
Плану рахунків бюджетних установ з дотриманням вимог Порядку
застосування цього Плану рахунків . Для обліку основних засобів
призначений рахунок 10 «Основні засоби» в розрізі відповідних
субрахунків.
Основні засоби зараховують на баланс за первісною вартістю,
яка визначається по різному, залежно від джерел надходження.
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Первісною вартістю об‘єкта основних засобів, придбаного за
плату, є сума, сплачена постачальникам з урахуванням наступних
обмежень.
Первісною вартістю об‘єкта основних засобів, отриманого у
результаті обміну на інший актив, є залишкова вартість переданого
об‘єкта основних засобів. Якщо залишкова вартість переданого
об‘єкта основних засобів дорівнює нулю, то первісною вартістю
отриманого об‘єкта основних засобів є його справедлива вартість на
дату оприбуткування.
Первісною вартістю об‘єкта основних засобів, отриманого
безоплатно у випадках, передбачених законодавством, є первісна
(переоцінена) вартість, за якою основні засоби обліковувалися у
сторони, що їх передала, з урахуванням нарахованої суми зносу за
повну кількість календарних місяців перебування їх в експлуатації.
Всі видатки, понесені бюджетною установою, що не
включаються до первісної вартості об‘єкта основних засобів,
відносяться до складу видатків установи та відображаються на 8 класі.
При надходженні основних засобів є правильне їх віднесення до
відповідної групи, визначення строку корисного використання та
річних норм зносу, які наведені в Додатку до Положення ғ611.
Відбулися нормативні зміни при веденні обліку індексації
первісної (переоціненої) вартості груп необоротних активів, яка може
може проводитися за самостійним рішенням керівника установи.
Індексація первісної (переоціненої) вартості груп необоротних активів
(крім об'єктів житлового фонду) проводиться протягом I кварталу
наступного звітного року у порядку, визначеному нормами
Податкового кодексу України.
Достовірність та якість бюджетного обліку основних засобів
залежить від його відповідності законодавчо-правовим нормам,
бухгалтерським стандартам у бюджетній сфері. Також важливим
питанням є правильність застосування плану рахунків та відображення
їх кореспонденції при обробці документів по операціям з основними
засобами.
Адаптація бюджетного законодавства у сфері обліку основних
засобів до світових стандартів є перспективою подальших досліджень.
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Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, Калужский филиал
ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КРИЗИСА 1973 ГОДА НА
ЭКОНОМИКУ РАЗНЫХ СТРАН
После событий
Великой Отечественной Войны мировая
экономическая система медленно укреплялась после длительной
стагнации и разрухи в экономике, а вместе с ней и экономики стран.
1961-1962 в истории останется, как события Карибского кризиса
(противостояние двух ―сверхдержав‖ США и СССР) и Берлинского
кризиса. В 1960-е произошла война во Вьетнаме (1956-1975) , это
событие сильно ослабили экономическую систему многих стран,
снизив их ВВП, повысив уровень безработицы и инфляции, данные
события негативно повлияли на сырьевые ресурсы, на металлы,
снизилась цена не нефть, что
для некоторых стран является
катастрофическим фактором.
После военного конфликта против Израиля, цены ―на черное
золото‖ поднялись за короткий промежуток в 4 раза (с 10 до
40 долларов за баррель). Датой начала энергетического кризиса
считается 17 октября 1973 года. Страны-члены (Ирак, Катар, Египет и.
т. д) сказали, что не будут экспортировать нефти в страны, которые
отвечали за поддержку Израиль в военном конфликте. После этих
событий экономика многих стран в Мире ослабла, так приходилось
искать альтернативные источники добычи нефти.
Много ученых описывал данный кризис. Аргументирование
данного события было у всех разное. Многие ученые и экономические
аналитики поговаривали и критиковали страны, которые были за
поддержку Израиля.
Кризис негативно повлиял на экономику азиатских государств.
Особенно на экономику ―страны восходящего солнца‖. Япония не
была достаточно обеспечена нефтью и энергетическими ресурсами и
ей приходилось зависеть от импорта. Это и подтверждают аналитики
из разных стран.
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После данных негативных событий власти Японии приняли
меры по улучшению энергетики в стране и отдельных городах.
Промышленное производство Японии сократилось, показатель
валового национального продукта уменьшился.
Во Вьетнаме все происходило совсем все по-другому. Страна
уже почти 2 десятилетия воевала против США. К 1973 году уровень
инфляции в стране увеличился. Правительство постановила
определенные меры, которые снижут зависимость от импорта.
В Кореи в это время много строилось металлургических
предприятий. Но после кризиса 1973 года многие предприятия
обанкротились. Помимо этого пострадал платежный баланс страны,
импорт услуг и товаров, в стране наблюдался большой уровень
инфляции.
В Западной Европе пострадала французская экономика. Кризис
1973 года увеличил уровень безработицы во Франции в 3 раза,
сократились инвестиции в производство, платежный баланс страны,
дефицитный бюджет страны увеличился почти в 1,5 раза, рос
государственный долг. В связи с кризисом во Франции было
утверждена политика, которая обеспечивала независимость
государства импорта, а также разработку по развитию энергетики в
стране. Во Франции правительство ввело ограничение на
электричество с определенным лимитом, лица, кто расходовал эту
электроэнергию выше установленного лимита, выписывали штраф, а в
некоторых случаях даже давали срок.
В Германии (ранее ФРГ) кризис уменьшил основные
производственные показатели. В стране в данный период времени
присутствовал: высокий уровень безработицы увеличился в треть, по
сравнению с предкризисным периодом. В Германии ввели недельное
табу на езду на автомобилях. Власти запретили это, так как Германия
находилась в катастрофическом положении, и ограничение езды было
небольшим, но шансом сэкономить хоть - какую часть энергоресурсов
и нефти и снизить энергопотребление. В хозяйстве ФРГ привыкла
дорожить нефтью.
Великобритания находилась в стагнации и восстанавливала
экономику после Второй Мировой Войны. От кризиса пострадало
капиталистическое хозяйство. Показатель валового внутреннего
продукта в стране уменьшился на 6%, объем промышленного
производство уменьшился в 9 раз. Но самым убыточным оказалось
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падение акции на предприятии почти 65%.
В Великобритании уменьшился спрос во времена кризиса на
автомашины, автомобильная промышленность упала в 5 раз по
сравнению с показателем 1972 годом. Промышленное производство в
Англии, к сожалению, падала. Государство зависело от импорта
нефти, в 1973 году по статистике больший удельный вес среди
импорта занимал именно показатель нефти.
Следует отметить, что государство имело огромный
государственный долг.
В СССР Кризис 1973 года повлиял с разных сторон. Одна
сторона - имеет положительную тенденцию к развитию. Другая
сторона – негативная наблюдался большой уровень инфляции в
стране.
Обладая мощным энерго - сырьевым потенциалом государство
укрепила свои позиции за счет экспорта нефти, газа, руды в другие
страны.
Ведь доля нефти в советской экономике стремительно росла, на
нее не повлиял энергетический кризис 1973 года. Несмотря на то, что
страна находилась в восстановлении после Великой Отечественной
Войны 1939-1945 и ―могла себя обеспечить‖ мнения ученых и
финансовых аналитиков по поводу устойчивости советской системы
расходились. Одни – говорили, что скоро СССР развалиться, так как
запасы нефти исчерпаются и экономике придется предпринимать
дополнительные меры, к тому многие считают, что кризис 1973 года
дал толчок к распаду СССР в декабре 1991 года. Другие, что
экономика СССР ―не видит и не чувствует никакого кризиса‖, так как
Россия довольно богата нефтью, газом, каменный углем, рудой. Кроме
того, она занимает лидирующее место по добыче этих ресурсов. С
начала 70 годов экономика СССР занимается разработкой стратегии
по модернизации и улучшению энергетики.
Следует, отметить, что экономика СССР вкладывала большую
часть бюджетных средств в милитаризацию экономики, а также в
увеличение военного сектора. Дальше в конце 70-х годов ситуация в
России ухудшится из-за войны в Афганистане (1979-1989).
Самый большой урон нанес кризис американской экономики. В
стране данное событие привело к беспорядкам на улицах городов.
Правительство США выпустила закон, в котором прописывается
экономия бензина на автомобилях.
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Следует отметить, что в некоторых странах (как было написано
ранее, вообще запрещалось ездить на автомобилях). В США объявили
массовую экономию в том числе: электроэнергии, газа, бензина.
Кризис негативно повлиял на негативное строительство в США, н
инвестиционной деятельности в стране. В США постоянно
банкротились предприятия и происходило массовое сокращение в
организациях.
Дальнейшие перспективы нефти и энерго - сырьевых ресурсов
можно обусловить, как падение нефти в 1979 году.
В 80-е годы случилось падение цен на нефть, во многих
предприятиях увеличился уровень инфляции.
В 1986 году падение цен увеличилось на 46%. Многие страны в
данный промежуток времени имели проблемы с импортом, с
дефицитом бюджета, с высоким уровнем безработицы.
После 1986 года ситуация на рынках нефти и сырьевых и
топливных ресурсов осталась неизменным. Нефть изменялась от 10 до
15 долларов за баррель.
В 90-е годы нефть стремительно росла. Во многих странах
преобладала высокая инфляция, кризис, дефолты (в России 17 августа
1998 год так называемый ―Черный понедельник‖- дефолт 1998 года). В
России в данный период произошел распад СССР, происходила
политика либерализации цен.
К 2000-х годам нефть достигла 30 долларов за баррель. В конце
2003 года по 2005 год произошел резкий скачок цен на энергоресурсы
во многих странах и на уровень нефти.
В период кризиса 2008 года нефть достигла отметки 100
долларов за баррель Нестабильная ситуация на сырьевом рынке и на
рынке нефти продолжается в 2015 году.
Многие экономические аналитики отвечают по-разному
относительно мировой экономики, многие утверждаются, что все в
экономике стабильно, все восстановиться, но немного подождать.
Другие специалисты говорят, о приближающемся очередном
экономическом кризисе, который ослабит экономику многих стран.
По словам главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной в
следующем году ситуация в Мире и в Российской Федерации резко
изменится. Относительно нефти и энергетических ресурсов Э.
Набиуллина прогнозирует повышение цены на нефть, что для
арабских стран и России является наглядным преимуществом.
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Политическая обстановка во многих странах улучшится, улучшится и
качества уровня жизни во многих странах. Есть и другая точка зрения:
у известного российского экономиста Сергея Юрьевича Глазьева.
С.Ю. Глазьев в своих интервью и докладах охарактеризует
экономику Мира и Российской Федерации, как экономику
находящийся на грани коллапса. По его словам больше всего страдает
экономика России: от высокого уровня инфляции, от заниженных цен
на нефть (что является ключевым фактором в экономике России), от
дестабилизации курса доллара, от высокого уровня безработицы,
включая города Федеративного значения, там также наблюдется
данная негативная тенденция.
Следует отметить, что тенденция Мировой экономической
системы в период с 2016 по 2020 гг. вызовет высокий спрос на
инвестиционные ресурсы. В прогнозируемый период, по мнению
аналитиков,
ожидается
создание
консолидированного
инвестиционного потенциала экономики Мира. Для обеспечения
стабильного развития мировой экономики потребуются определенные
инвестиции в новые месторождения и инфраструктуру, их динамика
будет зависеть от динамики цен на первичные ресурсы. В
долгосрочной перспективе цены на нефть в реальном выражении
(относительно мирового уровня инфляции) скорее всего будут
снижаться.
УДК 332
Хом'як Валерій
Науковий керівник: Зубчик Світлана
Ковельський промислово-економічний коледж
Луцького національного технічного університету
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ
ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Інтеграція транспортної мережі України в європейську спонукає
до розвитку автомобільного пасажирського транспорту, що
обумовлено його високим соціально-економічним значенням.
Враховуючи, що пасажирський автомобільний транспорт є важливою
складовою частиною виробничої інфраструктури країни та Волинської
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області зокрема, то його ефективне функціонування є передумовою
стабілізації, підйому і структурної перебудови економіки. Так, саме
автомобільний транспорт утримує перше місце за перевезенням
пасажирів та друге – за вантажообігом.
За статистичними даними, автомобільні перевезення становлять
близько 40% пасажирообороту і 60% обсягів перевезень усіх видів
транспорту. Регулярним автобусним сполученням охоплені всі міста
та 80% сільських населених пунктів [1].
Довжина автомобільних доріг у Волинській області становить
6199,3 км. З них 752,9 км – державного значення (міжнародні – 321,37
км, національні – 189,9 км, регіональні – 241,7 км.), 5446,4 км. –
місцевого значення. 93% протяжності автодоріг області з твердим
покриттям, але менше 10-ї частини припадає на автодороги І та ІІ
категорій (мають більше 2 смуг руху та пропускну здатність, що
перевищує 6 тис. одиниць транспортних засобів на добу).
У Волинській області здійснюються міські, приміські, міжміські
та міжнародні автомобільні пасажирські перевезення. Потреби
населення в перевезеннях пов‘язані як з трудовою діяльністю, так і з
культурно-побутовою необхідністю.
На даний час існує безліч проблем, які перешкоджають розвитку
автомобільних пасажирських перевезень на відповідному рівні.
Основними
напрямками
розвитку
автомобільного
пасажирського транспорту у Волинській області, на нашу думку є:
1. покращення якості покриття на автошляхах місцевого і
автомагістралях державного значення, розширення проїжджої частини
та оснащення відповідними дорожніми знаками;
2. оновлення автопарку підприємств, які надають послуги з
автомобільних пасажирських перевезень;
3. забезпечення своєчасного і в повному обсязі проведення робіт з
ТО та ремонту транспортних засобів згідно з нормативами,
встановленими виробниками відповідних транспортних засобів;
4. проведення своєчасної перевірки засобів вимірювальної техніки
та, за наявності, атестації випробувального обладнання;
5. автоматизація оплати послуг за проїзд в автомобільному
пасажирському транспорті – запровадження Skretch-карток, що дасть
можливість в повній мірі відображати дохід від наданих послуг;
6. створення відповідного рівня умов у наданні транспортних
послуг такій категорії населення як інваліди;
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7. організація регулярного руху автобусних перевезень,
враховуючи години «пік»;
8. розробка та регулярне дотримання санітарних заходів щодо
зовнішньої та внутрішньої чистоти транспортного засобу; належне
інформаційне оформлення автобусів щодо їх маршруту;
9. атестація кваліфікації рівня водія та тестування щодо безпеки
перевезення пасажирів, регулярний фактичний медогляд;
10. забезпечення належних умов праці та відпочинку водіїв
згідно з вимогами законодавства, відміна нелегальної обов‘язкової
мінімальної денної виручки, яку повинен здати водій.
Вказані напрямки та їх втілення, на нашу думку, сприятимуть
меншому зношенню транспортних засобів, зменшенню кількості ДТП,
підвищенню інтенсивності, комфортності та безпеці руху,
покращенню організації та якості послуг автомобільних пасажирських
перевезень у Волинській області.
Література:
1. Статистичні дані по галузі автомобільного транспорту [Електронний ресурс]
– Режим доступу до ресурсу: http://new.mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-po-galuziavtomobilnogo-transportu.html.

УДК 339.138
Хоровец Кристина
Научный руководитель: Вертай Светлана
Полесский государственный университет
УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ НА МАРКЕТИНГОВУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИНВЕСТИЦИЯМИ
Согласно результатам ежегодного
исследования
PwC
«Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 20142018 годы» (Global Entertainment & Media Outlook 2014-2018), объем
мирового рынка индустрии развлечений и СМИ составил 1,7 трлн
долл. США в 2013 году и со среднегодовым темпом роста 5%
достигнет объема 2,2 трлн долл. США к 2018 году. Такой постоянный
рост емкости рынка связан с необходимостью оценки эффективности
вложений.
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Для построения точной модели анализа расходов (инвестиций) в
маркетинговую деятельность необходимо классифицировать их виды.
Аналитики компании McKinsey выделяют три группы расходов на
маркетинг:
1. Управленческие расходы на маркетинг
2. Расходы на поддержку продаж
3.Расходы на создание и поддержание бренда.
Первые две группы – это расходы текущего периода, они
учитываются в текущем расчете прибыли. А третья группа –
инвестиции. Именно инвестиции формируют дополнительный
денежный поток, который генерируется за счет маркетинговых
мероприятий.
Если относить часть маркетинговых расходов к инвестициям,
они должны иметь те же характеристики, а именно:
1.Инвестиции – это наиболее активная форма вовлечения
накопленного капитала в экономический процесс.
2.Инвестиции – это альтернативная возможность вложения
капитала в любые объекты хозяйственной деятельности. Из
обширного диапазона возможных объектов инвестирования капитала
инвестор определяет приоритетные (наиболее эффективные)
направления.
3.Инвестиции – это источник генерирования эффекта
предпринимательской деятельности. Целью инвестирования является
достижение конкретного заранее предопределяемого эффекта,
который может носить как экономический, так и внеэкономический
характер. Экономический эффект может быть получен в форме
прироста суммы инвестированного капитала, положительной
величины инвестиционной прибыли, роста акционерного капитала,
положительной величины чистого денежного потока, обеспечения
сохранения ранее вложенного капитала и т.п.
4.Инвестиции – это объект временного предпочтения. Процесс
инвестирования капитала непосредственно связан с фактором
времени. Суть состоит в том, что при прочих равных условиях
возможности будущего потребления всегда менее ценны в сравнении с
текущим потреблением.
5.Инвестиции – это носитель фактора риска. Уровень риска
инвестиций находится в прямой зависимости от уровня ожидаемой их
доходности. Чем выше ожидаемый инвестором уровень доходности
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инвестиций, тем выше будет сопутствующий ему уровень риска и
наоборот.
6.Инвестиции – это носитель фактора ликвидности. Это
способность инвестиций обеспечивает высвобождение капитала,
вложенного
в
разнообразные
объекты
при
наступлении
неблагоприятных экономических и других условий.
Инвестиции играют ключевую роль в развитии экономических
процессов. Инвестиции для предприятия - это, прежде всего, основной
источник получения прибыли, что является основой реализации
стратегических целей экономического развития предприятия.
Главная цель размещения инвестиций состоит в стремлении
получить требуемый уровень ожидаемой доходности при более
низком уровне ожидаемого риска.
Таким образом, для управления расходами как инвестициями
необходимо:
1) Грамотное и своевременное разделение расходов на
управленческие и на поддержку продаж, и собственно,
инвестиционные;
2) Финансовый и управленческий учет данных расходов как
инвестиций;
3) Оценка эффективности инвестиций и инвестиционного
проекта в целом по основным критериям:
3.1.чистый дисконтированный доход (NPV);
3.2.индекс доходности (PI);
3.3.внутренняя норма доходности (IRR, %);
УДК 658.7
Чеплянский Юрий,
Гвозд Наталия
Полесский государственный университет
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РТЭУП «БЕЛИНТЕРТРАНС (БТЛЦ)»
Использование
современных
технологий
транспортного
обслуживания с одной стороны позволяет оптимизировать процесс
перевозки и сократить затраты на ее организацию, с другой стороны
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способствует развитию транспортной отрасли и, соответственно
увеличению
ее
доходов.
Республиканское
транспортноэкспедиционное унитарное предприятие «БЕЛИНТЕРТРАНС –
транспортно-логистический центр Белорусской железной дороги»,
создано
в
результате
реорганизации
в
форме
слияния
республиканского
транспортно-экспедиционного
унитарного
предприятия «БЕЛИНТЕРТРАНС» Белорусской железной дороги, и
транспортно-экспедиционного
республиканского
дочернего
унитарного предприятия «Минскжелдортранс» Минского отделения
Белорусской железной дороги.
По итогам 2014 года с учетом принятых мер РТЭУП «БТЛЦ»
выполнен экспорт на уровне 124,7% (более 1,3 млрд. долл. США), что
обеспечивает перевыполнение установленного Правительством
задания (121% – 122%). По удельному весу от общего объема
перевезенных грузов железной дорогой транзит составляет 36% на
конец 2014 г.
Так в 2014 г. объѐм транзитных грузов по предприятию составил
5 370,2 тыс. тонн, и составил 84,9 % по сравнению с 2011 г., а средний
темп роста составил 97,5 %. В данной ситуации нецелесообразно
производить какие-либо капитальные вложения в транспортную
инфраструктуру. Однако необходимо заметить, что в 2011 г.
отметился рост объѐма транзитных перевозок на 4,7 %, что может
стать
началом
продолжительного
роста,
при
прогнозе
Международным валютным фондом роста объѐмов торговли в
среднем по 7 % в год. Для этого необходимо спрогнозировать объѐмы
отправляемых грузов на ближайшие 7 лет. Для чего и было
произведено аналитическое выравнивание рядов динамики и
экстраполяцию до 2020 года.
Используя модели, полученных экстраполяцией, можно сделать
вывод, что в 2020 году объѐм транзитных перевозок составит
7 080 тыс. тонн, то есть 111,9 % по отношению к 2011 г. Таким
образом, потребуются дополнительные капитальные вложения в
развитие транспортной инфраструктуры, которая должна будет
соответствовать возросшим требованиям грузоотправителей, как в
объѐмах перевозок, так и в качестве предоставляемых услуг.
Следовательно, при расчетах площадей грузового терминала
исходили из того, что логистический центр будет перерабатывать 25 %
грузов, отправляемых в регионе, а также транзитные грузы, то есть
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проектная перерабатывающая способность склада равна 5 млн. тонн в
год, 1 млн. тонн тарно-штучные грузы, 4 млн. тонн контейнеры.
Суточный объѐм грузоперевозки составит 13698,6 т/сут. Общая
вместимость контейнерной площадки 344 контейнера в 20 футовом
эквиваленте составит в планируемом периоде.
Определив себестоимость проведение одной тонно-операции,
рассчитаем ставку за одну тонно-операцию, которая в себя включает
планирование перевозки, погрузочно-разгрузочные работы, хранение
на складе логистического центра в течении 1 суток, услуги по
таможенному оформлению
груза,
услуги по проведению
международных расчетов, слежение за подвижным составом
(дополнительно
оплачивается
бортовое
оборудование),
информационная поддержка и консультационные услуги юриста,
экономиста, менеджера по перевозкам: контейнеры составили
0,188 у. е. с НДС, тарно-штучные составили 0,844 у. е. с НДС.
Следовательно, логистический центр «БЕЛИНТЕРТРАНС»
получит доход по контейнерам 903 21,52 у. е., тарно-штучным
2 700 908,66 у. е в год, и прибыль 166 551,66 и 431 625,46 у е. в год
соответственно. Также в виде отчислений в бюджет и внебюджетные
фонды государство получит 718 935,88 у.е./год. При рассчитанной
величине прибыли налог на прибыль (24%) составит 143 562,51 у. е. и
чистая прибыль будет равна 454 614,61 у. е. Срок окупаемости проекта
создания логистического центра составит 8,5 лет.

УДК 338.822(476)
Черноголова Екатерина
Научный руководитель: Паршутич Ольга
Полесский государственный университет
РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РБ
Строительный комплекс Республики Беларусь занимает одну из
ведущих позиций в структуре национальной экономики, обеспечивает ее
устойчивость и социальную направленность, способствует развитию
производственного потенциала страны, реализации важнейших
социальных и экономических проектов.
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Строительный комплекс республики включает строительство и
совокупность отраслей и производств, ориентированных на
обслуживание строительного производства и обеспечивающих его
материально-техническими ресурсами, научно-исследовательскими,
проектно-изыскательскими, опытно-конструкторскими работами и
подготовкой кадров.
Промышленное ядро комплекса образуют промышленность
строительных материалов и конструкций, а также предприятия
стекольной и фарфорово-фаянсовой промышленности, машиностроения
и металлообработки, лесной и деревообрабатывающей промышленности.
Законодательно-нормативную и научно-техническую политику в отрасли
осуществляет
Министерство
архитектуры
и
строительства.
Строительный комплекс создает около 9% валового внутреннего
продукта республики. В нем занято более 400 тыс. человек.
Строительные и ремонтно-строительные работы в республике
выполняют Министерства архитектуры и строительства (до 40% объемов
подрядных работ), концернов "Минскстрой", "Белэнергострой",
"Белтопгаз", "Белмелиоводхоз", а также министерств и ведомств
нестроительного профиля.
Наибольший удельный вес (до 60%) занимают организации с
численностью от 50 до 200 человек, в 30 организациях отрасли
численность работающих превышает тысячу человек. В основном это
тресты и приравненные к ним организации Министерства архитектуры и
строительства. Более 2,5 тысяч организаций - субъекты малого
предпринимательства, средняя численность в которых составляет 15
человек.
Жилищное строительство является одним из приоритетов
социальной политики белорусского государства. Гражданам при
строительстве жилья предоставляется государственная поддержка в
виде одноразовых безвозмездных субсидий и льготных кредитов.
Ведется активный поиск внебюджетных источников финансирования.
Для совершенствования и развития жилищного строительства в
последние годы начат переход на строительство зданий современных
архитектурно-планировочных систем, позволяющих существенно
повысить потребительские качества жилых зданий, снизить стоимость
строительства за счет сокращения их материалоемкости и
энергетических затрат на стадии строительства.
Материальной основой строительства является промышленность
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строительных материалов и конструкций, доля которой в общем
объеме промышленного производства республики на протяжении ряда
лет составляла около 5%. В составе отрасли действуют более 1,4 тыс.
предприятий и производств различных форм собственности. Среди
них на самостоятельном (промышленном) балансе находятся 158
предприятий, выполняющих более 70% объемов товарной продукции
отрасли. Это достаточно мощные предприятия, в основном со средней
численностью работающих от 200 до 500 человек (14 предприятий
имеют численность свыше 1000 человек).
Среди предприятий, производящих строительную продукцию,
хорошо известны в ближнем и дальнем зарубежье также крупнейшее в
Европе предприятие по производству щебня "Гранит" (г. п.
Микашевичи), предприятие "Гомельстройматериалы" и др. Продукция
старейших предприятий отрасли - Борисовского хрустального завода и
стеклозавода "Неман" - известна не только в Беларуси, но и далеко за
ее пределами. Ее хорошо знают в Европе и Азии, Америке и
Австралии.
Крупнейшим торговым партнером Беларуси традиционно
является Россия. Свыше 75% объема экспорта промышленной
продукции и подрядных работ строительного комплекса Республики
Беларусь приходится на Российскую Федерацию.
В результате реализации развития строительного комплекса
Беларуси на 2011-2020 годы планируется обеспечить достижение
следующих показателей устойчивого развития строительного
комплекса: рост производительности труда в 1,7 - 1,9 раза, снижение
материалоемкости на 5 процентов, ввод в эксплуатацию 1 кв. метра
общей площади жилых домов на одного жителя республики в год,
достижение
рентабельности
реализованной
продукции
14-15 процентов, увеличение экспорта работ (услуг) в 1,8 - 2 раза.
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Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЯВЛЕННЯ
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ РЕГІОНІВ
Існуючі наукові обґрунтування та практичні рекомендації щодо
пошуку конкурентних переваг зазвичай стосуються підприємств.
Зокрема, технологію формування конкурентних переваг розглядають
як комплекс маркетингових процедур і способів їхнього виконання,
призначених
для
кращого
позиціювання
підприємства
в
конкурентному середовищі. В якості критеріїв ранжування
конкурентних переваг пропонують використовувати ринкову частку,
обсяг реалізації продукції, рентабельність виробництва, бюджет
маркетингу, норму прибутковості товару. Технологія пошуку
конкурентних переваг включає три стадії: 1) локалізація процесу
пошуку; 2) визначення потенційних можливостей зростання; 3) аналіз
причин та умов виникнення конкурентних переваг [1]. І. Должанський
і Т. Загорна вказують на те, що основою для пошуку конкурентних
переваг є аналітична робота [2, с. 67]. Тому доцільно приділили увагу
вибору методів аналізу та обробки інформації.
У процесі дослідження доведено, що основою формування
конкурентних переваг є конкурентний потенціал. Для дослідження
сучасного стану рекреаційного потенціалу регіону доцільно
використати компонентний, функціональний та територіальний
підходи. Компонентний аналіз передбачає виявлення внутрішньо- та
міжвидових співвідношень рекреаційних ресурсів регіону, їх склад,
якісні, кількісні показники. Функціональний аналіз забезпечує оцінку
можливостей РСР щодо участі у територіальному поділі праці, що
визначає господарську спеціалізацію окремих територій, їх галузеве
спрямування, яке відповідає таким чотирьом основним типам:
лікувальному, оздоровчому, спортивному, пізнавальному.
Територіальний підхід полягає у виділенні відповідного набору
структурних елементів та встановленні територіальних співвідношень
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між ними. У нашому випадку – це ідентифікація елементів
конкурентного потенціалу РСР. Компонентний аналіз сукупного
потенціалу передбачає визначення груп показників, за якими він буде
проводитись, а саме: ресурсний (природний, інфраструктурний,
фінансовий, кадровий, екологічний), ринковий та управлінський
потенціали.
Авторська методика аналізу складових сукупного та оцінки
конкурентного потенціалу рекреаційної системи регіону максимально
враховує цільові орієнтири розвитку рекреаційної системи регіону в
певному середовищі, дозволяє визначити групові індекси, на основі
яких можна зробити висновок про конкурентні переваги, та
інтегральний індекс, який відображає рівень конкурентного
потенціалу об‘єктів-конкурентів. Оцінка конкурентного потенціалу
рекреаційної системи регіону є вихідною базою для прийняття
управлінських рішень щодо формування, утримання, розвитку та
максимізації результатів його використання. Метод портфельного
аналізу дозволяє обробляти великі масиви інформації, віддзеркалює
ринкові позиції об‘єкта та його основних конкурентів. На підставі цих
матеріалів формуються стратегії, оцінюється можливість їх реалізації,
вибір остаточного варіанта. Цінність методу полягає в тому, що він дає
достатній обсяг інформації для прийняття обґрунтованих
управлінських рішень [3].
Управління конкурентоспроможністю, як процес, передбачає
ідентифікацію, формування, утримання, нарощення, реалізацію
конкурентних переваг. Очевидно, що кожен з наступних етапів
визначається попереднім, а всі вони відштовхуються від першого –
ідентифікації. Ідентифікація конкурентних переваг рекреаційних
систем регіонів – це процес визначення тих елементів конкурентного
потенціалу РСР, які дозволять виявити найбільш перспективні
напрями діяльності або сферу спеціалізації, що забезпечить її (РСР)
конкурентоспроможність. Результати ідентифікації конкурентних
переваг РСР є основою для обґрунтування стратегічних напрямів
розвитку, розробки заходів щодо реалізації стратегії, активізації
зусиль та акумуляції ресурсів в найбільш перспективні сфери
діяльності, залучення інвестицій.
Література:
1. Азоев Г. Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г. Л. Азоев,
А. П. Челенков. – М.: ОАО «Типография «Новости», 2000. – 255 с.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ
Тваринництво є основною галуззю сільського господарства.
Його функціональне призначення полягає в забезпеченні населення
молоком, різними видами м‘яса, вовною, яйцями тощо. Проте
впродовж останніх двадцяти років у його розвитку намітилися
негативні тенденції. Тваринництво розглядається як стратегічно
важлива галузь у загальній структурі сільського виробництва. Галузь
має не тільки виробниче, а й соціальне, політичне та стратегічне
значення, бо тваринництво - це зайнятість сільського населення,
виробництво необхідних продуктів харчування, забезпечення харчової
та переробної промисловості сировиною.
Найбільший вклад у розвиток та вирішення проблем розвитку
вітчизняного скотарства внесли такі аграрники, як: Безуглий М.Д.,
О.М. Маслак, М.В. Присяжнюк, П.Т. Саблук, В.І. Ладика та ін.
Відповідні проблеми розкриті в їхніх наукових працях.
Процес переходу країни до ринкових методів господарювання
ознаменувався кризою, яка охопила, насамперед, сільське
господарство. При цьому, найбільшого спаду зазнало тваринництво
[1]. Так, протягом останніх 20-ти років поголів‘я ВРХ скоротилося
більш, ніж на 84%, свиней – на 74%, овець та кіз – на 79% [4].
Дана ситуація пов‘язана з тим, що в ринкових умовах
сільськогосподарським товаровиробникам невигідно займатися такою
фінансово та матеріаломісткою галуззю. Зміна економічних відносин
між виробниками аграрної сфери та переробними підприємствами,
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недосконала система ціноутворення й збуту продукції тваринництва,
невідповідні механізми постачання кормів і забезпечення ними та
іншими необхідними ресурсами, відсутність цілеспрямованої
державної підтримки призвели до того, що собівартість продукції цієї
сфери почала значно перевищувала її реалізаційну ціну. Внаслідок
чого колективні сільськогосподарські підприємства змушені були
вдатися до значного скорочення чисельності поголів‘я [4].
Значне зниження чисельності поголів‗я корів, звісно негативно
відбивається на об‗ємі сировини для молочної промисловості. Для
цього треба збільшувати поголів‗я великої рогатої худоби і
підвищувати її продуктивність. Це питання можна вирішувати і за
рахунок розведення високопродуктивних молочних порід України.
Породи для тваринництва мають вирішальне значення для розвитку
сільськогосподарського виробництва. Питання вибору породи завжди
залежало від природних зон та економічної ефективності. Є породи ,
які вимагають постійного селекційного удосконалення на придатність
до машинного доїння, оплати корму молочною продукцією та інше.
Одночасно, із введенням промислових технологій у великих
тваринницьких комплексах з повною механізацією основних
трудомістких процесів виробництво поставило вимоги до порід
молочного напрямку продуктивності. Худоба, виведена для таких
комплексів повинна відрізнятись міцним здоров‗ям, придатністю до
машинного доїння на сучасних установках , стійкістю до хвороб [9].
В Україні щорічно зменшується поголів‗я великої рогатої
худоби, в тому числі корів і відповідно валове виробництво молока,
що призводить до зменшення споживання молока і молочних
продуктів населенням [5]. Тому перед селекціонерами України стоїть
важливе завдання про удосконалення кращих молочних порід, які
мають відповідати світовим стандартам.
Призупинити занепад м‘ясного скотарства та підвищити
конкурентоспроможність його продукції можна за умови розробки і
виконання довгострокової національної програми відродження та
стабілізації м‘ясопродуктового підкомплексу. Основні положення
зазначеної програми мають розроблятися на базі прийнятих законів
розвитку сільського господарства та прогнозів розвитку галузі, указів
Президента щодо ціноутворення й функціонування аграрного ринку.
При розробці цієї програми потрібно передбачати насамперед
зростання обсягів виробництва м‘яса яловичини на основі збільшення
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чисельності поголів‘я та підвищення їх середньодобового приросту
ваги.
Частковому вирішенню зазначених проблем може сприяти
створення і розвиток вертикально інтегрованих аграрних холдингів,
які б організаційно пов‘язували усі етапи бізнесу від вирощування
зернових культур, виготовлення комбікормів, відгодівлі тварин,
переробки м‘яса і молока до їх реалізації через власні збутові мережі.
Іншими напрямками, які потребують значної уваги і підтримки з
боку держави є відродження племінної справи і розвиток селекційних
програм, сприяння створенню кооперативів у молочному скотарстві,
посилення ветеринарно-санітарного контролю, розробка нових і
сприяння дотриманню існуючих стандартів, обов‘язкове виконання
вимог яких забезпечило б надходження на ринок дійсно якісної і
конкурентоспроможної продукції.
Сьогодні в Україні немає іншого шляху, окрім зміни пріоритетів
у розвитку агропромислового виробництва у напрямі тваринництва.
Стан тваринництва є важливим індикатором розвитку соціальноекономічної системи. Його функціонування пов‘язане з багатьма
галузями національної економіки, які впливають на нього в частині
ресурсозабезпечення і розвитку споживчого ринку.
УДК 657
Шейбак Дарья
Научный руководитель: Галковский Сергей
Полесский Государственный Университет
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИНФЛЯЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Сегодня под инфляцией традиционно понимают снижение
покупательной способности денег, ведущее к росту цен. Развитие
инфляции в стране зависит от политики, которую проводит государство,
и именно в рамках этой политики могут приниматься специальные
антиинфляционные меры. Основа каждой антиинфляционной политики –
подавление причин, вызвавших инфляцию, и нейтрализация условий еѐ
возникновения и развития.
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В течение нескольких последних лет проблема инфляции в
Республике Беларусь решалась с помощью проведения денежнокредитной политики. Но эти меры, несмотря на то, что позволили снизить
инфляцию, не решили данную проблему полностью. Существует
необходимость в дальнейшем снижении инфляции и в установлении
абсолютного контроля над инфляционными процессами, происходящими
в стране.
Так, инфляция в 2013 году по сравнению с 2012 годом
уменьшилась на 5,3% и составила 16,5%. А в 2014 году ее показатель
составил 16,2%, уменьшился по сравнению с 2013 годом на 0,3%. По
прогнозам на 2015 год инфляция не превысит 18%. На протяжении
девяти месяцев текущего года динамика изменения потребительских цен
демонстрировала устойчивую тенденцию к снижению, с января по
сентябрь в годовом выражении прирост цен снизился с 17,1% до 11,9%.
Также Национальный банк Беларуси прогнозирует доведение к 2020 году
уровня инфляции до 5%.
Основной причиной инфляции является несоответствие товарной и
денежной массы. Если налоговая, денежно-кредитная и бюджетная
политика будут иметь одну общую цель – преодоление инфляции и
обеспечение экономического роста в стране, то управление инфляцией
будет эффективным. Поэтому бюджетно-налоговая политика должна
помогать развитию производства, а денежно-кредитная политика должна
направляться на эффективное управление денежной массой. Модель, в
которой взаимодействуют бюджетная, налоговая и денежно-кредитная
политики, поможет создать стимул для развития производства, и, как
следствие, насыщение внутреннего рынка продукцией, что сделает
национальную экономику более защищѐнной от внешнеэкономических
факторов и посодействует в эффективном управлении инфляцией.
Из-за того, что в Республике Беларусь возникла хроническая
несбалансированность экономики, необходимо разработать эффективную
антиинфляционную политику, которая поможет осуществлять
устойчивое развитие страны.
Для этого необходимы кардинальные рыночные преобразования.
Во-первых, необходимо проводить демонополизацию, во-вторых, нужно
стимулировать развитие конкуренции и в-третьих, совершенствовать
законодательство, с целью стимулирования деловой активности. Также
основой экономической политики должно стать развитие среднего и
малого бизнеса. Нужно создать надѐжный механизм по стимулированию
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и поддержанию инвестиционной деятельности, что поможет подавлению
инфляции в долгосрочном периоде.
Величина инвестиций зависит от темпов инфляции. В последние
годы инвестиционная активность снизилась вследствие недостаточно
благоприятного инвестиционного климата в стране. Решение проблемы
привлечения
иностранных
инвестиций
заключается
в
институциональных
преобразованиях
и
совершенствовании
законодательства по вопросам условий деятельности иностранных и
совместных предприятий.
В итоге можно сделать вывод о том, что инфляционный процесс
представляет собой долговременное, динамическое единство накопления
инфляционного потенциала и открытой инфляции. Однако поскольку
жесткого взаимодействия между ними нет, у общества всегда существует
выбор, позволяющий как усилить, так и снизить инфляционное давление
на экономику в будущем. Иными словами, можно говорить о наличии
реальных пределов управляемости инфляционным процессом: об
использовании антиинфляционной политики, основанной на учете
причин накопления инфляционного потенциала.
Сочетание
рыночного
механизма
с
государственным
регулированием экономики должно стать основным направлением
решения социально-экономических проблем развития Республики
Беларусь.
УДК 378.141:004
Шматковська Тетяна,
Берегович Катерина
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ВИЩИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ НА
ЗАСАДАХ ВПРОВАДЖЕННЯ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ
ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ ПРОЦЕС ПАКЕТУ ПРОГРАМ
«ПОЛІТЕК-СОФТ»
На сьогоднішній день комп‘ютерні програми стали невід‘ємною
частиною забезпечення процесу управління діяльністю підприємства,
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оскільки вони здатні значно пришвидшити та полегшити обробку
інформації та формування результативних показників. В сформованих
умовах вищі навчальні заклади (ВНЗ) не стали винятком. За реалій
сучасності у багатьох країнах світу основною складовою освіти стало
вільне володіння інформаційними і комп‘ютерними технологіями.
Тема є актуальною, оскільки без виключень всі підприємства
використовують найпростіші автоматизовані системи управління для
ведення обліку. До цих систем можна віднести пакет програмних
продуктів Microsoft Office, а саме MS Excel, MS Word тощо.
Зауважимо, що в умовах інтенсифікації розвитку інноваційних
технологій на сьогоднішній день є великий вибір прикладних
програмних продуктів, які значно полегшують обліково-аналітичну
роботу, підготовку та супровід науково-освітнього процесу у ВНЗ.
Так Кравчина О. Є. стверджує, що застосування інформаційних
технологій у системі управління освітою є особливо необхідним,
оскільки саме управлінські рішення спроможні змінити всю систему в
цілому, а від їх правильності та своєчасності залежить ефективність
системи освіти. Одним із методів удосконалення системи управління
освітою є впровадження новітніх інформаційних систем [1].
Проблемі використання інформаційних технологій в освіті
присвячені праці Бикова В. Ю., Жалдака М. І., Ракова С. А., Кухаренко
В. М., Гуржія А. М., Жука Ю. О. та ін. Також дослідженням означеної
проблематики займались Білощицький А. О., Трегубенко І. Б. тощо [2].
Зауважимо, що найвідомішими автоматизованими програмними
продуктами щодо управління ВНЗ є пакети комп‘ютерних систем ПП
«Політек-Софт», який включають в себе наступні прикладні рішення:
«Деканат», «Бібліограф-2007», «Колоквіум», «ПС – персонал». Проте,
найбільш функціональними, з точки зору автоматизації базових сфер
діяльності ВНЗ, є пакети «Деканат» і «Колоквіум».
Основною метою пакету «Деканат» є скоротити час, що
витрачають працівники вищих навчальних закладів на розв`язання
повсякденних задач та спростити процедуру роботи з даними.
Пакет побудований за клієнт-серверною технологією, що
дозволяє встановлювати його на множину комп`ютерів, які об`єднані в
локальну мережу та працюють з єдиною базою даних. Використання
додаткових web-сценаріїв забезпечує можливість доступу до бази
даних в межах окремих програм пакету з всесвітньої павутини Internet.
В ролі сервера управління базами даних використовується FireBird [4].
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Основні функціональні можливості підсистеми «Деканат»:
- роздрукування заліково-екзаменаційної документації на період
кожної сесії та перед початком учбового року;
- формування і роздрукування проектів наказів;
- формування заявки на виготовлення документів про освіту та
студентських квитків.
Пакет програм "Колоквіум" – це інтегрована система, створена
за
технологією
"клієнт-сервер".
Як
сервер
бази
даних
використовується Firebird Server 1.5, чим забезпечується висока
надійність збереження даних та їх достовірність. Крім того, це
дозволяє встановлювати пакет як на один окремий комп'ютер, так і на
декілька комп'ютерів, об'єднаних в локальну мережу. В останньому
випадку створюється спільна база даних, доступ до якої здійснюється з
декількох робочих місць.
Основними можливостями пакету є:
- зручна оболонка для формування тестів;
- тестування студентів в різних режимах та на основі результатів
тестування можливість оцінювати їх знання;
- контроль процесу тестування в реальному часі;
- забезпечення доступу до бази даних з результатами тестування
з метою їх всебічного аналізу;
- генерація звітів за результатами тестування [4].
В свою чергу Трегубенко І. Б. наголошує на недоліках пакету
"Політек-Софт", а саме: статистичному інтерфейсі, складності
інформаційного супроводу системи та відсутності підтримки
універсальних апаратних платформ [2, 3].
Проаналізувавши можливості програмних продуктів пакету
«Політек-Софт», можна зробити висновок, що робочий процес вищих
навчальних закладів, за умови впровадження їх в управлінську
діяльність, може бути суттєво полегшеним. Беззаперечно, що як і
будь-яка комп‘ютерна програма, вона має окремі недоліки, одним із
яких у «Політек-Софт» є відсутність підтримки кредитно-модульної
системи, що є досить важливо, оскільки в межах інтеграції України в
європейське освітнє співтовариство, проводиться поступова
модернізація та удосконалення змісту вищої освіти та організації
навчального процесу [2]. Однак недоліки, отримувані при
впровадженні програмних продуктів даного прикладного пакету
можна визнати несуттєвими, у порівнянні із перевагами, а тому –
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рекомендуємо в освітньому просторі України, представленому ВНЗ,
впроваджувати та використовувати продукти пакету «Політек-Софт».
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
Трудові ресурси - це частина працездатного населення, яка
володіє фізичними й розумовими здібностями і знаннями,
необхідними для здійснення корисної діяльності. Тобто, практично,
трудові ресурси включають в себе як зайнятих економічною
діяльністю людей (в різних галузях), так і не зайнятих, але тих, які
можуть працювати.
Для
аналізу
трудових
ресурсів
застосовуються
всі
загальноприйняті методи, використовується методика оцінки
ресурсного потенціалу, але існують деякі особливості:
-спочатку вивчається чисельність населення, його динаміка,
статево - віковий склад;
-потім демографічні показники: коефіцієнт народжуваності,
коефіцієнт смертності, коефіцієнт кількості шлюбів та розлучень;
-вивчається забезпеченість підприємства трудовими ресурсами:
по підприємству, по галузях, по кадрах провідних професій;
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- вивчаються трудові ресурси підприємства за статево-віковою
структурою, категоріям персоналу, освітнім рівнем, стажем роботи;
- вивчається рух робочої сили: коефіцієнт з приймання, зі
звільнення, коефіцієнт плинності кадрів, коефіцієнт використання
робочого часу, коефіцієнт сезонності;
- проводиться аналіз ефективності використання трудових
ресурсів:
1) за натуральними показниками (вироблено молока, м‘яса ВРХ
на одного працівника, на 1 люд.-год.);
2) за вартісними показниками (вироблено валової продукції,
валового доходу, прибутку на одного працюючого, одну люд.-год.);
- проводиться факторний аналіз трудових показників;
- визначається невикористання фонду робочого часу робітників
підприємства, резерви підвищення ефективності використання
трудових ресурсів.
Під резервом підвищення ефективності використання трудових
ресурсів розуміють невикористані можливості скорочення затрат
живої праці. Тому реалізація виявлених резервів можлива за рахунок
зниження трудомісткості робіт, покращення використання робочого
часу та використання кадрів, а затрати живої праці можуть бути
скорочені. Резервами зниження трудомісткості робіт є вдосконалення
технології робіт, впровадження передових методів праці, ріст
технічної озброєності і кваліфікації кадрів.
Усунення втрат робочого часу через організаційні простої та
усунення невиробничих втрат часу та ліквідації порушень трудової
дисципліни належать до резервів покращення використання робочого
часу.
Ефективне використання кадрів можливе за рахунок скорочення
плинності кадрів, оптимізації структури працівників та вдосконалення
системи оплати праці та матеріального стимулювання.
Тобто для аналізу ефективності використання трудових ресурсів
використовується загально прийнята методика, яка має свої
особливості.
Література:
1. Бабець С.К. Теорія економічного аналізу. Навч. посібн./ С.К. Бабець, М.І.
Горлов, С.О. Жуков, В.П. Стасюк. – .: ВДН «Професіонал», 2007. – 384 с.
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К: Центр навч. л-ри. 2006. – 160 с.
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УДК 338.4
Шумак Жанна
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ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
МАТЕРИАЛООТДАЧУ
Одним из условий повышения эффективности деятельности
предприятий мясной промышленности является обеспечение
снижения себестоимости производимой продукции. При этом для
отечественных предприятий наиболее актуальна проблема снижения
уровня материальных затрат, поскольку материальные ресурсы
являются основным видом ресурсов, потребляемых на предприятии в
процессе производства, и составляют наибольшую величину в
структуре себестоимости продукции (в среднем 79,2%), оказывая тем
самым значительное влияние на сумму прибыли, уровень
рентабельности и эффективность производства в целом.
Для оценки эффективности использования материальных
ресурсов на предприятии используется система абсолютных и
относительных показателей, ключевым из которых является
материалоотдача, в динамике показывающая рост или снижение
выручки от реализации в расчете на 1 руб. стоимости затраченных
материальных ресурсов.
На основании отчетных данных предприятий мясной
промышленности Брестской области проведен расчет показателя
материалоотдачи за период 2002-2013 гг. На протяжении всего
анализируемого периода необходимо отметить характерный для всех
предприятий региона достаточно низкий уровень материалоотдачи,
среднегодовое значение которого по выборке за анализируемый
период составило 1,39 руб./руб. За исключением резкого увеличения
материалоотдачи в ОАО «Кобринский мясокомбинат» в 2003-2004 гг.
до 2,49 и 2,18 соответственно (что обусловлено увеличением объемов
реализации продукции, а не принятыми на предприятии мерами по
ресурсосбережению), динамика материалоотдачи в целом по
предприятиям региона свидетельствует об отсутствии устойчивой
тенденции к росту. Так, материалоотдача принимает значения от 1,2
руб./руб. до 1,63 руб./руб.
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Наиболее низкий уровень материалоотдачи наблюдается в 20082009 гг., так как предприятия функционировали в условиях мирового
финансового кризиса, что обусловило, прежде всего, снижение спроса
на продукцию на внешних рынках, рост потребительских цен на
внутреннем рынке, а также сокращение внешнего кредитования, что, в
свою очередь, привело к снижению выручки от реализации.
Для
определения
степени
волатильности
показателя
материалоотдачи проведен расчет стандартного отклонения при
помощи функции Excel СТАНДОТКЛОН. Результаты расчетов
показывают, что для всех предприятий Брестской области характерно
незначительное отклонение материалоотдачи от ее среднего значения.
Наиболее низкое значение стандартного отклонения в ОАО «Пинский
мясокомбинат» – 0,08, для ОАО «Березовский мясоконсервный
комбинат», ОАО «Барановичский мясокомбинат», ОАО «Брестский
мясокомбинат» значения отклонения по годам составили 0,12, 0,11 и
0,10 соответственно, ОАО «Кобринский мясокомбинат» – 0,21 и
свидетельствует о том, что ежегодная величина материалоотдачи хоть
и имеет низкое значение, но обладает большей вариабельностью по
сравнению с остальными предприятиями региона. В динамике лет
также для всех предприятий за период 2002-2013 гг. большинство
значений показателя материалоотдачи находятся рядом со
среднегодовым значением, наибольшее значение отклонения
наблюдается в 2002-2007 гг.
Таким образом, в течение 2002-2013 гг. для предприятий мясной
промышленности Брестской области характерным является низкий
уровень волатильности показателя материалоотдачи, отсутствие
устойчивой тенденции к росту материалоотдачи, а также низкий
разброс показателя материалоотдачи между предприятиями в
пределах одного года.
Отсутствие устойчивой тенденции к росту материалоотдачи на
протяжении всего анализируемого периода с учетом незначительной
ее волатильности
характерно для всех предприятий мясной
промышленности Брестской области. Предприятия данного региона
функционируют в одинаковых условиях внешней экономической
среды, конкурируют друг с другом и характеризуются общностью
технологического уровня производства.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что
показатель материалоотдачи весьма нечувствителен по отношению к
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уровню менеджмента предприятий и в большей степени зависит от
внешних факторов (изменение среднего уровня цен на продукцию;
изменение стоимости ресурсов; повышение курса валют, влияющее на
стоимость импортируемого вспомогательного сырья; рост тарифов на
энергоносители).
УДК 657
Янчук Катерина
Науковий керівник: Трофимчук Наталія
Коледж технологій, бізнесу та права
Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
У сучасних умовах господарювання перед підприємствами, що
функціонують на ринку, постає проблема ефективної діяльності на
майбутній період. Підприємства змушені пристосовуватися до змін
навколишнього середовища, адаптуватися, а також їх випереджати.
Тому, в умовах конкуренції, лідерства на ринку, підприємству
потрібно мати свою стратегію розвитку. Від того, яким чином
вирішені вказані питання, залежить обраний тип загальної стратегії.
Стратегія – загальний, недеталізований план певної діяльності,
який охоплює тривалий період, спосіб досягнення складної цілі.
Оскільки розглядається питання розвитку, серед інших типів
найбільш важливою є функціональна стратегія.
Функціональна стратегія – тип стратегії, що забезпечує
орієнтацію на розвиток певних функціональних систем підприємства,
що забезпечує досягнення мети шляхом врівноваження їх існуючого
потенціалу.
Визначення напрямків виробничих стратегій пов'язано зі
швидкістю й масштабами змін, які необхідно зробити на підприємстві,
виходячи з рівня його існуючого розвитку за основним профілем
виробництва та рівнем його спеціалізації.
До основних параметрів, які необхідно враховувати при
визначенні виробничої стратегії зазвичай відносять:
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 обсяги продукції, які необхідно забезпечити за попитом ринку;
 тип та масштаби виробництва, які випливають з визначених
обсягів;
 залежність обсягів виробництва від місткості ринків;
 залежність місткості ринків від якості та вартості продукції та
послуг.
Фактори зовнішнього та внутрішнього середовища відіграють
значну роль в діяльності підприємства, але мають різну ступінь
впливу. Вони як формують напрямки діяльності так і регулюють
здійснення цієї діяльності.
Для розробки стратегії розвитку менеджери та власники мають
чітко визначити його призначення, основну мету існування, тобто
сформулювати місію підприємства.
В умовах ринкової економіки місія відбиває прагнення
підприємства найбільш ефективно задовольнити потреби споживачів.
Безперечно можна сказати, що етап стратегічного аналізу є
слабким місцем класичної схеми формування стратегії розвитку
підприємства. Однією з причин неефективності багатьох стратегій є
низький рівень проведеного стратегічного аналізу та оцінки діяльності
підприємства, середовища, в якому воно функціонує, переваг
конкурентів, потреб споживачів.
Цілком зрозуміло, що неможливо сформувати єдину модель, за
якої всі підприємства будуть розробляти свою стратегічну програму.
Треба підходити до цього питання, урахувавши всі особливості
діяльності підприємства, його сильні та слабкі сторони, місію та цілі,
яких воно бажає досягти.
Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що
перспективи розробки обґрунтованої стратегії розвитку підприємств
пов‘язані саме з використанням системи збалансованих показників та
заходів.
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Науковий керівник: Голячук Наталія
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Пасажирський транспорт – одна з важливих складових платних
послуг, що надаються населенню. Важко переоцінити соціальну
значущість пасажирських перевезень, які впливають на рівень
доступності регіонів, транспортну мобільність населення та достаток
населення. Саме тому зростає роль обліку як функції управління
підприємством. Транспортні підприємства мають певну специфіку
виробничої діяльності, яка накладає відбиток на організацію та методику
бухгалтерського (фінансового) і податкового обліку.
Теоретичні і методологічні основи проблеми організації
пасажирських перевезень та контролю якості надання послуг вивчали
М.Ф. Базась, А.В. Базилюк, А.Г. Будрін, В.Б. Захожай, В.Г. Коба,
М.М. Матюха, О.І. Малишкін, Я.Я. Назаренко та ін. Проте досі є багато
спірних питань щодо формування тарифів на пасажирські перевезення,
порядок та розмір компенсацій витрат з бюджету для АТП при наданні
послуг для пільгових категорій, контроль надання послуг,
відповідальність за порушення та інші проблеми. Саме тому актуально
проводити дослідження з даної теми.
Організацію перевезень Пасажирів на автобусних маршрутах
загального користування здійснює урядовий орган — державне
Управління автомобільного транспорту Мінінфраструктури України, а
також органи Місцевого самоврядування в порядку, визначеному
Постановою ғ 176
«Про затвердження Правил надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту» [7], і в межах повноважень,
делегованих Законом ғ 2344-14 «Про автомобільний транспорт» [1].
Пріоритетним напрямом розвитку галузі пасажирських перевезень
країн з ринковою економікою є відновлення міського пасажирського
транспорту, тому тарифна політика передусім виконує соціальні функції.
В цих країнах надходження від оплати проїзду становить менше
половини експлуатаційних витрат, усі інші витрати компенсуються
перевізникам за рахунок бюджетів різних рівнів та додаткових джерел
фінансування [4].
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В Україні тарифи на пасажирські перевезення формуються на
основі принципів планово-адміністративної економіки та базуються на
витратних методах. Сьогодні перед підприємствами транспорту гостро
постали проблеми зношеності рухомого складу та нестачі коштів на його
оновлення, наявності великої кількості пільгових категорій пасажирів та
відсутності механізму відшкодування коштів за їх перевезення.
Економічна наука не пропонує єдиного підходу до вирішення
проблем, пов‘язаних з формуванням транспортних тарифів, визначенням
необхідного рівня рентабельності, а також порядку відшкодування
збитків підприємств пасажирського транспорту, що не компенсуються
платою за проїзд. Велика кількість методів ціноутворення, що
пропонуються в сучасних літературних джерелах, вимагають адаптації до
умов функціонування транспортної галузі України [4].
Черговими проблемами на шляху підвищення прибутковості та
покращення надання послуг пасажирських перевезень є відсутність
проведення обов‘язкого обстеження пасажиропотоків маршруту та
використання цих даних при визначенні величини тарифу, відсутність
етапу визначення величини дотацій від регульованих тарифів та від
перевезення пільгових категорій пасажирів. Така практика дозволяє
значно завищувати витрати пов‘язані з обслуговуванням маршруту та не
враховує реальних обсягів перевезених пасажирів, а відповідно й доходів.
Аналіз сучасного стану теорій тарифоутворення щодо
пасажирських перевезень показав, що чинні нині витратні методи
формування величини тарифів не відповідають ринковим методам
ціноутворення та не забезпечують баланс інтересів пасажирів,
перевізників і держави. Ці методи не стимулюють підприємства
транспорту мінімізувати витрати, а навпаки дозволяють завищувати їх.
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