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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОХОДЫ К АНАЛИЗУ ПРОИЗВОДСТВА
И РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В современных условиях хозяйствования важное место на
предприятиях консервной промышленности занимает анализ
производства и реализации готовой продукции, который, в свою
очередь, является основой для принятия управленческих решений.
В настоящее время существует множество подходов к
анализу производства и реализации готовой продукции.
По мнению Стражева В.И., анализ производства и реализации
продукции должен включать следующие основные этапы:
1 анализ формирования и выполнения производственной
программы, который включает, в свою очередь, анализ выполнения
плана по производству продукции и анализ ассортимента и
структуры продукции;
2 анализ ритмичности выпуска готовой продукции;
3 оценка технического уровня и качества продукции;
4 анализ выполнения договорных обязательств и реализации
продукции;
5 анализ резервов роста объема производства и реализации
продукции.
Ермолович Л.Л. и Савицкой Г.В. выделяют следующие этапы
анализа:
1 анализ динамики и выполнения плана по производству и
реализации продукции, товаров, работ и услуг;
2 анализ факторов изменения объема реализации продукции,
товаров, работ и услуг;
3 анализ ритмичности производства и реализации продукции,
работ, услуг;
4 анализ показателей качества продукции, работ, услуг;
5 ассортимента и структуры продукции, работ, услуг.
При анализе производства и реализации готовой продукции
на предприятиях консервной промышленности главной задачей
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является
получение
данных
статистической
отчетности
предприятий, оперативных планов-графиков выпуска продукции,
месячных, квартальных и готовых отчетов о выпуске продукции и
других данных, необходимых непосредственно для проведения
анализа производства и реализации готовой продукции.
Однако
не
всегда
на
предприятиях
консервной
промышленности составляют и ведут формы отчетности, которые
требуются для анализа готовой продукции. Это и является главной
проблемой ее анализа – отсутствие информационной базы.
Поэтому для анализа производства и реализации готовой
продукции необходимо использовать методические походы к
анализу Стражева В.И., Ермолович Л.Л. и Савицкой Г.В.
выборочно,
опираясь
на
информационные
возможности
предприятий.
В современных условиях хозяйствования на первый план
выходят потребности руководства организации всех уровней в
оперативной информации для принятия управленческих решений,
что может быть обеспечено только новыми подходами и
методическими решениями в проведении анализа.
Кроме того, использование современных компьютерных
технологий позволяет более широко использовать экономикоматематические методы и модели в построении информационноаналитических систем.
Так, возможности программирования в системе 1С позволяют
получать обширную аналитическую базу для оценки объемов
реализации продукции, однако изучение факторных моделей
требует учета многих факторов, находящихся вне рамок
бухгалтерской информации.
Таким образом, опираясь на разработки классиков
аналитической науки необходимы новые инструментальные
решения
для
получения
оперативных
аналитических
информационных потоков.
1. Анализ хозяйственной деятельности: учеб. пособ. / Л.Л. Ермолович [и др.]; под
общ. ред. Л.Л. Ермолович. – Минск: Современная школа, 2010. – 800 с.
2. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: учебник /
В.И. Стражев [и др.]; под общ. ред. В.И. Стражева, Л.А. Богдановской. –
7-е изд., испр. – Минск: Выш. шк., 2008. – 527 с.
3. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учеб. пособие.− 4-е изд.,
испр. и доп. – М.: ИНФА-М, 2007. – 288 с.
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ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД
Єдина методика, яка б дозволила обґрунтувати рішення щодо
залучення інвестицій в діяльність підприємства та спрогнозувати
можливі наслідки їх використання, відсутня.
В процесі дослідження проаналізовано підходи науковців
щодо логіки розробки методики аналізу діяльності підприємства.
Логіку аналізу слід розглядати в якості деталізованого плану
аналітичної роботи, в якому передбачено періодичне проведення
аналізу за об’єктами, визначаються суб’єкти проведення аналізу та
перелік їх повноважень. З метою розробки комплексної методики
економічного аналізу інвестиційної діяльності в частині
забезпечення інвестиційної безпеки, узагальнено складові
методичного підходу.
Нами виділено чотири основні етапи економічного аналізу
інвестиційної діяльності в частині забезпечення інвестиційної
безпеки підприємства. До кожного з етапів визначено площину
дослідження, яка визначає можливі варіанти, що розглядатимуться
на кожному етапі аналізу.
З метою обґрунтування правильності рішення необхідно
використовувати інформацію, отриману з різних джерел. При
цьому її обробку необхідно здійснювати за допомогою спеціально
призначених для цього методів (групування, опитування,
порівняння, балансового методу, розрахунку коефіцієнтів,
групування, методу графічного аналізу). Вище наведене дозволяє
сформулювати завдання, об’єкти та етапи економічного аналізу
(рис. 1).
Отже, аналіз інвестиційної діяльності можна розглядати з
позиції інвесторів, а також з позиції аналізу індикативних
показників інвестиційної безпеки на рівні підприємства.
Недостатня розробленість даного питання сприяє проведенню
неефективної політики підприємств щодо необхідних обсягів
залучення інвестиційних ресурсів, що спричиняє погіршення
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фінансово-економічного стану та зростання кількості збанкрутілих
підприємств.
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В
ЧАСТИНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Завдання аналізу
Оцінка динаміки, складу
та
структури
інвестиційних ресурсів

Аналіз інвестиційної
діяльності

Оцінка
значень
індикаторів інвестиційної
безпеки

Пошук шляхів оптимізації індикаторів
інвестиційної безпеки

Об’єкти аналізу
Індикатори інвестиційної безпеки

Блок
фінансів
підприєм
ства

Блок оцінки
взаємозв’язку
з фінансовокредитними
установами

Блок
виконання
зобов’язань за
розрахунками

Інвестиційний
блок

Блок науки та
інновацій

Етапи аналізу
Аналітичне обґрунтування потреби у інвестиційних ресурсах
Аналітичне обґрунтування виникнення інвестиційних ризиків та шляхів їх мінімізації та забезпечення
рівноваги фінансового стану через розрахунок індикативних показників інвестиційної безпеки
Аналітичне забезпечення обґрунтування джерел та способів залучення інвестиційних ресурсів

Аналіз результатів інвестиційної діяльності

Рис. 1 Модель економічного аналізу інвестиційної діяльності
підприємства в частині забезпечення інвестиційної безпеки
Тому, нами уточнено завдання економічного аналізу
інвестиційної діяльності підприємства в частині забезпечення
інвестиційної безпеки підприємств, об’єкт та етапи його
проведення.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЛЯ
ПРИЙНЯТТЯ СОЦІАЛЬНИХ РІШЕНЬ
Бухгалтерський облік виступає центром управлінської
інформаційної системи, ціль якої полягає у створенні бази для
прийняття ефективних управлінських рішень. Бухгалтерський облік
оплати праці повинен забезпечити точне та своєчасне накопичення
даних про обсяг затрат праці, правильне нарахування різних видів
виплат кожному працівнику відповідно до діючих положень,
контроль за використанням фонду оплати праці, повний і
своєчасний розрахунок з працівниками по оплаті праці, своєчасне
складання та подання звітності з оплати праці тощо.
Особливого значення в сучасних умовах набуває облік виплат
працівникам в контексті концепції сталого розвитку підприємства,
розкриття інформації про внутрішні соціальні витрати в соціальній
звітності. Через врахування виплат працівникам бухгалтерський
облік за умови його правильної організації здатний відобразити ті
суспільні відносини, які знаходяться на перетині соціальних та
економічних.
Питання необхідності накопичення «нової» інформації про
соціальні аспекти діяльності підприємства активно обговорюється з
60-х рр. ХХ ст. Проте, на сьогодні, вітчизняний досвід ведення
соціального бухгалтерського обліку та складання соціальної
звітності практично відсутній.
В вітчизняній практиці бухгалтерський облік оплати праці
розглядається здебільшого в контексті аналізу впливу цих витрат на
формування собівартості продукції.
Разом з цим, бухгалтерський облік оплати праці має важливе
значення при формуванні обліково-аналітичного забезпечення
щодо оцінки реалізації внутрішніх соціальних проектів та
прийняття інших соціальних рішень. Він дає змогу сформувати
інформацію щодо заходів соціальної відповідальності підприємства
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направлених на соціально-економічний розвиток персоналу. Серед
основних таких заходів доцільно виділити:
удосконалення
системи
соціального
забезпечення
працівників шляхом надання широкого соціального пакета за
принципами адресності, диференціації та відповідності;
організація навчання та перенавчання кадрових працівників
і підвищення їхньої кваліфікації, сприяння здобуттю ними новітніх
навичок і здатностей (компетенцій);
забезпечення стійкого та постійного зростання заробітної
плати з урахуванням соціально-економічних тенденцій у країні, а
також на основі;
норм і положень, визначених урядом країни та чинним
законодавством;
запровадження адекватної моделі ротації кадрів і кадрового
зростання працівників тощо.
Витрати на оплату праці (нормовані витрати соціального
характеру) обліковуються відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» на
рахунках операційних витрат. Інші (понаднормові) вплати
працівникам можуть здійснюватися підприємство шляхом
створення спеціального фонду з урахуванням результатів
фінансової діяльності підприємства шляхом відрахування з
прибутку або фінансування витрат з віднесенням на рахунки із
введенням субрахунків аналітичного облік.
Означені інформація накопичується в розрізі рахунків
фінансового обліку, а саме рахунку 66 «Розрахунки за виплатами
працівникам».
Крім цього доцільним є ведення суб’єктом управлінського
обліку з виокремленням статті «Соціальні затрати», що надасть
можливість отримувати інформацію про виконання керівництвом
підприємства своїх внутрішніх соціальних програм.
Таким чином, бухгалтерський облік оплати праці є важливою
складовою соціально-орієнтованого обліку направленого на процес
виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення,
зберігання та передачі користувачам достовірної та неупередженої
інформації про стан і результати фінансування внутрішніх
соціальних програм (заходів).
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БАР’ЄРИ У ВЕРБАЛЬНІЙ КОМУНІКАЦІЇ. БАР’ЄР
«АВТОРИТЕТ»
Під час спілкування багато людей відчувають певні труднощі
(бар’єри спілкування), які впливають на ефективність обміну
інформацією, взаємодію, сприймання людьми одне одного.
Далеко не завжди процес комунікації є ефективним, адже між
тим, хто доносить інформацію, і тим, хто її сприймає, можуть
виникати комунікативні бар’єри – психологічні перепони, які
людина установлює, аби захиститися від небажаної, втомлюючої
або небезпечної інформації.
Виділяють такі види бар’єрів у вербальній комунікації:
1. Логічний бар’єр – виникає кожен раз, коли партнери
розрізняються за особливостями розумової діяльності і не
вважають за потрібне враховувати специфіку партнера по
спілкуванню. Тобто кожна людина бачить світ, ситуацію,
проблему, що обговорюється, із своєї точки зору, яка може не
збігатися з позицією партнера.
2. Стилістичний бар’єр – виникає тоді, коли форма
комунікації та її зміст не відповідають одне одному; коли
інформація передається функціонально-книжковою мовою,
сприйняти яку на слух досить важко; коли стиль повідомлення не
відповідає його змісту.
3. Семантичний і лінгвістичний бар’єри, тобто значеннєві
бар’єри, можуть бути викликані різноманітними причинами:
розбіжністю тезаурусів, тобто лінгвістичного словника
мови, з повною значеннєвою інформацією; обмеженим лексиконом
одного з партнерів і багатим – іншого;
соціальними,
культурними,
психологічними,
національними, релігійними й іншими розходженнями.
4. Фонетичний бар’єр, тобто перешкода, яка створюється
особливостями мови того, хто говорить, – виникає тоді, коли
учасники комунікативного процесу розмовляють різними мовами й
діалектами, мають суттєві дефекти мови та дикції, перекручену
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граматичну побудову висловлювань. Студенти, наприклад, іноді
перестають слухати зміст лекції й займаються тим, що
підраховують, скільки разів лектор використав слово-паразит.
5. Бар’єр «авторитет» – полягає в тому, що розділивши всіх
людей на авторитетних і неавторитетних, людина довіряє тільки
першим і відмовляє в довірі іншим. Авторитетним людям
виявляється повна довіра і стосовно їхньої мови контрсугестія «не
працює». Зате всім іншим, кому в авторитетності відмовлено,
довіри немає ніякої, і, отже, те, що вони говорять, не має ніякого
значення. Таким чином, довіра і недовіра «залежать» не від
особливостей переданої інформації, а від того, хто її подає.
Наприклад, люди похилого віку рідко прислуховуються до порад
молодих.
Відношення людини до авторитетів залежить від наступних
чинників:
соціального положення (статусу), від приналежності до
реальної «авторитетної» групи. Психолог П. Уїлсон показував
студентам різних класів коледжу одного і того ж чоловіка. У
одному класі психолог представляв цього чоловіка як студента, в
другому – як лаборанта, в третьому – як викладача, в четвертому –
як доцента, в останньому – як професора. Після того, як гість йшов,
студентів просили максимально точно визначити його вік і вік
самого експериментатора. Виявилось, що вік незнайомця
неухильно збільшувався у міру підвищення його соціального
статусу, тоді як вік психолога не змінювався;
приємний зовнішній вигляду (чи акуратна зачіска, чи
причесаний, чи поголений, чи попрасований одяг, чи застебнутий
на всі гудзики і ін.);
доброзичливого відношення до адресата дії (усмішка,
привітність, простота та ін.);
компетентності;
щирості, причому якщо слухач довіряє тому, хто
говорить, то він дуже добре сприймає і запам`ятовує висновки і
практично не обертає уваги на хід міркувань. Якщо ж довіри
менше, то до висновків він відноситься прохолодніше, зато дуже
уважний до аргументів у ході міркувань.
Психологи довели, що бар'єр спілкування тим менший, чим
вищий авторитет того, хто говорить, по відношенню до тих, хто
слухає.
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Отже, йдеться про виникнення почуття ворожості, недовіри
до того хто говорить, а потім – і до інформації, яку він передає.
Ефективне спілкування і вміння усувати бар’єри в ньому – це
більше, ніж наука, це справжнє мистецтво, яке так потрібне в
нашому житті.
УДК 657
Артем Воздіган
Науковий керівник: Ірина Садовська
Луцький національний технічний університет
СТВОРЕННЯ ВЕБ-САЙТУ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
Сучасний бізнес неможливо уявити без сучасних технологій.
Адже саме завдяки ним сьогодні можливий перехід на абсолютно
новий рівень ведення бізнесу - ефективнішого, з мінімальними
витратами, бізнесу, що приносить прибуток. Однією із таких
технологій є веб-сайт.
В бухгалтерському обліку, витрати на створення веб-сайту
можна відобразити двома способами: одразу списати їх на витрати
підприємства чи капіталізувати, визнавши веб-сайт нематеріальним
активом.
Всі витрати на створення веб-сайту накопичуються на
рахунку 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів".
Після введення в експлуатацію нематеріального активу на підставі
"Акта введення в господарський оборот об’єкта права
інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів" (типова
форма №НА-1) дані витрати капіталізуються на субрахунку
125 "Авторське право та суміжні з ним права". [1]
Амортизація нематеріальних активів здійснюється на підставі
Податкового кодексу України. Протягом строку не меншого
2 років. Нарахування амортизації здійснюється підприємством за
методом, визначеним наказом про облікову політику, та може
переглядатися. Амортизаційні відрахування здійснюються до
повного списання залишкової вартості. [2]
Розробити веб-сайт можна або власними силами (якщо у
штаті є відповідний фахівець), або із залученням сторонньої
організації.
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Якщо сайт створено сторонньою організацією, то, як правило,
відповідним договором на неї покладається і реєстрація доменного
імені. Отримуючи доменне ім’я, реєстрант отримує його у
тимчасове користування: воно залишається за реєстрантом тільки
на той період, коли він платить реєстраційні внески і не порушує
умов користування доменним ім’ям. Реєстраційний внесок
сплачується, коли період дії реєстрації доменного імені закінчився
та слід перереєструвати його. [3]
Підприємство, яке має право інтелектуальної власності
(авторське право) на веб-сайт, включає вартість реєстрації
доменного імені до первісної вартості. Якщо ж перехід права
інтелектуальної власності за договором не відбувається, то витрати
на реєстрацію доменного імені буде списано на витрати періоду, в
якому вони понесені. [4]
Якщо процедуру реєстрації доменного імені доведеться
виконати самому підприємству, виходити слід із того, що
реєстрація має на меті забезпечити нормальне та безперебійне
функціонування сайта, тому у бухгалтерському обліку слід
відображати такі витрати, як витрати майбутніх періодів, із
подальшим поступовим списанням їх на витрати відповідних
звітних періодів.
У бухгалтерському обліку витрати на оплату послуг хостингу
(оренда дискового простору), коллокейшину (оренда сервера),
плати за домен, списуються на рахунок 93 «Витрати на збут».
Головним завданням будь-якого сайту, так або інакше, є
отримання прибутку для свого власника. Сайт повинен заробляти
гроші - або у грошовому вигляді, або у вигляді телефонних дзвінків
клієнтів чи листів потенційних партнерів. Професійно розроблений
і грамотно «розкручений» веб-сайт є могутнім і активним засобом
просування підприємства, його товарів і послуг, що надаються, на
ринок.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №8 «Нематеріальні активи».
2. Податковий кодекс України №2755 від 02.12.2010 із змінами від 04 липня
2013 року № 422-VII. [Електронний ресурс] - режим доступу: www.rada.kiev.ua.
3. Тлумачення ПКТ 32 Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті від
25 березня 2002 року, редакція від 01 січня 2012 року.
4. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.93 № 3792-XII із
змінами від 16 жовтня 2012 року №5460-VI.
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ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ
ДОКУМЕНТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
На сьогодні виникає дедалі більше наукових дискусій з
приводу оперативності відображення тих чи інших фактів
господарського
життя,
їх
відображення
в
умовах
комп’ютеризованого бухгалтерського обліку. Все більшої
актуальності набувають питання підвищення ефективності та якості
організації процесу документування, про що свідчить значна
кількість розробленого програмного забезпечення (наприклад,
―FossDoc‖, ―DocsVision‖, ―MEDoc‖, ―DocFlow‖ та ін.).
У світовій практиці для управління документообігом на
підприємстві та управлінням інформацією використовують ЕСМсистеми. За даними Gartner від вересня 2013 року, світовий ринок
ЕСМ продовжує демонструвати стабільне зростання. У 2012 році
він зріс на 7,2% до 4,7 млрд. дол., світовий об’єм ринку платформ
ЕСМ зріс відносно 2010 року на 11,1% та склав 4,3 млрд. дол. [1].
Наведені статистичні дані актуалізують необхідність дослідження
питань визначення ефективності діяльності підприємства та
окремих її ділянок, зокрема, бізнес-процесу ―бухгалтерське
документування‖.
Здійснення аналізу ефективності процесу документування є
обов’язковою та однією з найважливіших стадій життєвого циклу
управління процесом документування.
Перш ніж здійснювати будь-який аналіз, в тому числі й аналіз
ефективності процесу документування, слід визначити його мету,
завдання та об’єкти. Основною метою проведення економічного
аналізу процесу документування вважаємо визначення його
оптимального стану на підприємстві. Завданнями аналізу процесу
документування є підвищення ефективності праці його учасників;
скорочення зайвих витрат часу на обробку документів;
забезпечення чіткої та оптимальної маршрутизації первинних
документів та їх зберігання; організація захисту інформації.
Об’єктами аналізу відповідно до поставленої мети та завдань
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аналізу процесу документування є змістовне та формальне
наповнення документів; маршрути руху документів (алгоритми);
стадії документообігу; час обробки документів; використання
трудових, матеріальних (нематеріальних) ресурсів.
Визначення ефективності процесу документування слід
розпочинати з опису існуючого на підприємстві документообігу, а
саме, побудови його схеми. Це дозволить здійснювати аналіз
ефективності за етапами бізнес-процесу, його учасниками та їх
діями.
Основними стадіями здійснення аналізу ефективності
процесу документування на підприємстві визначено:
1) підготовчий – моніторинг та оцінка (застосування ряду
методів якісного аналізу, що ґрунтуються на суб’єктивних оцінках,
що в подальшому дозволить виявляти причини недоліків в
організації процесу документування на підприємстві);
2) основний – аналіз (в роботі запропоновано розраховувати
абсолютні показники ефективності процесу документування, а
саме, показники використання робочого часу учасниками процесу
документування, показники своєчасності введення даних з
первинних документів в систему бухгалтерського обліку;
відповідно в роботі запропоновано графіки використання робочого
часу щодо обробки документів бухгалтерського обліку, а також
запропоновано форму OLAP-аналізу для системного бачення
ситуації щодо використання часу на обробку бухгалтерських
документів керівництвом підприємства; показники вартості та
технічні показники, а також відносні показники (щодо порівняння
плану та факту показників вартості та технічних показників, а
також їх питомої ваги в процесі документування);
3) заключний – оптимізація (передбачає усунення виявлених в
ході підготовчого та основного етапів аналізу процесу
документування недоліків, та в цілому його удосконалення).
1. ЕСМ (мировой рынок): [Елетронний ресурс] // TADVISER. Государство. Бизнес.
ИТ. – Режим доступу: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ЕСМ_(мировой
рынок)
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СКЛАД І ПРИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Удосконалення інформаційного забезпечення процесів
управління на основі фінансової звітності завжди було та й
залишається одним із головних та пріоритетних напрямків
наукових досліджень.
Методологічним і практичним проблемам формування
фінансової звітності присвячені праці таких вітчизняних вчених як
Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Верига, С.Ф. Голов, В.М. Добровський та
багатьох інших.
Наукові підходи до формування фінансової звітності,
обґрунтування сутності і взаємозв’язку елементів фінансової
звітності, принципи її формування висвітлено в працях зарубіжних
вчених: Л.А. Бернстайна, М.Ф. Ван Бреда, М.І. Кутера, В.Ф. Палія,
Я.В. Соколова, Е.С. Хендріксена.
Попри наявність значної кількості запропонованих
пропозицій з удосконалення та враховуючи подальші процеси
глобалізації та інтеграції облікових систем, на сьогодні відсутня
цілісна концепція формування фінансової звітності, що обмежує її
якість та прозорість.
Концептуальна модель фінансової звітності, що відповідає
вимогам міжнародних стандартів базується на взаємодії складових:
меті фінансової звітності і формування у зв’язку з метою обліковоаналітичного забезпечення, принципах і якісних характеристиках
фінансової звітності, концепції капіталу, яка забезпечує його
відображення в частині формування, збереження капіталу та
визначення прибутку.
Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить
інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух
грошових коштів підприємства за звітний період. Метою складання
фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень
повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий
стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
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Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби
користувачів щодо придбання, продажу та володіння цінними
паперами; участі в капіталі підприємства; оцінки якості управління;
оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої
зобов'язання; забезпеченості зобов'язань підприємства; визначення
суми дивідендів, що підлягають розподілу; регулювання діяльності
підприємства; інших рішень.
Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих
користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з
урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.
Склад фінансової звітності визначається національними
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Баланс – звіт про фінансовий стан підприємства, який
відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний
капітал.
Звіт про фінансові результати – звіт про доходи, витрати і
фінансові результати діяльності підприємства.
Звіт про рух грошових коштів – звіт, який відображає
надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності
підприємства у звітному періоді.
Звіт про власний капітал – звіт, який відображає зміни у
складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
Примітки до фінансових звітів – сукупність показників і
пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей
фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої
передбачено відповідними положеннями (стандартами).
Інформація за сегментами – розкриває і деталізує інформацію
за звітними сегментами.
Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім
фінансових звітів про власні господарські операції, зобов'язані
складати та подавати консолідовану фінансову звітність.
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УДК 336.221:334.722
Наталія Гололобова
Науковий керівник: Наталія Овчарова
Українська академія банківської справи
Національного банку України
СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ
МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ
Суб’єкти малого бізнесу в числі найважливіших елементів
ринкового середовища і відіграють вагому роль для успішного
функціонування та розвитку економіки країни. Найбільш значуще
на мале підприємництво впливає держава, перш за все, через
фіскальні методи, основним компонентом яких є система
оподаткування. Неналагоджена система справляння податків з
суб’єктів малого бізнесу може призвести до спаду ділової
активності, гальмування їх розвитку, тінізації економіки, що в
результаті негативно позначиться на економіці країни в цілому. А
тому пріоритетним питанням є напрямки удосконалення спрощеної
системи оподаткування. З цією метою варто розглянути переваги та
недоліки спрощеної системи оподаткування в Україні.
Багато науковців обґрунтовують важливість та необхідність
створення спеціального режиму оподаткування малого бізнесу,
його доцільність, оцінюють переваги та недоліки застосування
єдиного податку як для суб’єктів господарювання, так і для
держави. Серед таких дослідників такі як Г. Коваленко,
А. Василенко, Є. Губар, П. Гарасим, М. Дем’яненко, І. Зоріна,
Т. Корнієнко, О. Василик, А. Соколовська, І. Шершун та ін.
Спрощена система оподаткування в Україні була введена в
дію в 1999 році як альтернатива загальній системі. Її основною
метою було сприяння підприємницької активності та підвищення
рівня зайнятості населення.
Відповідно до сучасного законодавства спрощена система
оподаткування, обліку та звітності – це особливий механізм
справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати
окремих податків і зборів на сплату єдиного податку в порядку та
на умовах, визначених Главою 1 Розділу ХIV Податкового кодексу
України із одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
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Суб’єкт господарювання може самостійно обрати спрощену
систему оподаткування, якщо відповідає визначеним вимогам [1].
Безумовно, впровадження спрощеної системи оподаткування
дає низку переваг, серед яких доцільно виділити такі:
значно спрощується процес реєстрації платника податку;
перебуваючи
на
спрощеній
системі,
суб’єкт
господарювання сплачує меншу кількість податків і зборів, ніж на
загальній;
спрощення розрахунків, що пов’язані із визначенням сум
податків та зборів, а відповідно і спрощення бухгалтерського
обліку під час їх відображення;
подання однієї форми звітності, замість великої кількості
інших;
платники єдиного податку можуть по бажанню здійснювати
реєстрацію як платника ПДВ тощо.
Проте, незважаючи на значні переваги спрощеної системи
оподаткування необхідно виділити і певні її недоліки:
неможливість застосування спрощеної системи суб’єктами
малого бізнесу, які є нерезидентами, а також обмеження щодо видів
та обсягів діяльності суб’єктів малого підприємництва;
використовуючи
найману
працю
фізична
особапідприємець, який сплачує єдиний податок зобов’язаний 36,76 −
49,7 % від заробітної плати цих працівників сплатити до бюджету;
сплата суми єдиного податку фізичної особи-підприємця
здійснюється авансовим платежем за звітний період, але при цьому
не враховується, чи буде фактично отримано дохід від здійснення
такої діяльності за звітний період;
елемент подвійної сплати податку за ставками 2 та 4 % за
умови сплати ПДВ, так як ці ставки нараховується виходячи з
доходу від реалізації, який вже включає ПДВ, що надходить від
покупців на поточний рахунок чи в касу підприємства тощо.
Таким чином, в сучасних умовах для багатьох суб’єктів
малого підприємництва спрощена система оподаткування є досить
складною і обтяжливою, тому важливим є питання подальшої
оптимізації спрощеної системи в Україні.
1. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування,
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обліку та звітності» від 01.01. 2013 № 4014-17 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4014-17

УДК 659.4.011
Анастасия Гримайло
Научный руководитель: Екатерина Мискевич
Полесский Государственный Университет
РАЗРАБОТКА КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ
НОВОГО ТОВАРА
В условиях жесткой конкуренции, производителям
приходится создавать новые продукты и выводить их на рынки,
чтобы привлечь внимание к своей торговой марке. Это очень
сложных процесс, требующий от компаний больших материальных
затрат. Сам процесс разработки нового товара включает в себя не
только производственную, но и экономическую составляющую.
Выведению нового товара на рынок предшествует анализ рыночной
ситуации. Выясняется, нужен ли в принципе данный товар на
рынке, проводится анализ существующей ассортиментной линейки,
рассчитываются затраты на продвижение нового продукта и их
эффективность.
Для того чтобы товар завоевал свою рыночную нишу,
предприятию необходимо грамотно подойти к разработке
концепции управления маркетинговыми коммуникациями.
Управление маркетинговыми коммуникациями – это
целенаправленная деятельность компании по регулированию
рыночной
устойчивости
посредством
информационных
технологий, элементов продвижения, рекламы, организации
выставки, связей с общественностью с учетом влияния
закономерностей и тенденций рынка [1, c.318].
При разработке политики коммуникаций для нового товара,
предприятию необходимо поставить перед собой две цели:
1) определить основную цель проекта;
2) определить цель политики продвижения.
3) определить рынок, на который будет выводиться новый
товар.
26

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців,
аспірантів, здобувачів і студентів (м. Луцьк, 25 квітня 2015 р.)

Выбор каналов коммуникации зависит от целевого рынка:
В2В или рынок В2С.
Если компания выходит с новым товаром на рынок В2С, то
эффективными каналами продвижения будут: наружная реклама,
телевизионная реклама, реклама в прессе и на радио – все то, что
дистанционно может влиять на потребителя и мотивировать его на
покупку.
Если же новый товар разрабатывается для выхода на рынок
В2В, то следует обратить внимание на то, что реклама должна быть
ориентирована на целевые группы – в данном случае на
предприятия. Эффективными каналами коммуникаций в данном
случае являются сувенирная реклама и реклама на транспорте, а
также имиджевая реклама предприятия. Особое внимание следует
уделить специализированным выставкам, на которых можно
представить новый товар наглядно целевому потребителю.
Следует отметить, что Интернет-реклама может быть
использована как для рынка В2В, так и для рынка В2С.
Рекламная компания в сети Интернет может включать [1,
c. 94]:
1. Создание благоприятного имиджа фирмы или товара.
2. Обеспечение доступности информации о фирме или
продукции.
3. Реализация
всех
возможностей
представления
информации о товаре: графика, звук, анимация, видеоизображения
и др.
4. Оперативная реакция на рыночную ситуацию: обновление
данный прайс-листа, информации о фирме или товарах, анонс
новой продукции.
5. Активизация продажи товаров через сеть Интернет.
В
целом,
можно
отметить,
что
управление
коммуникационной политикой предприятия должно состоять из
следующих элементов:
1. Стимулирование сбыта.
2. Связи с общественностью.
3. Личные продажи.
Только наличие этих трех составляющих, а также постановка
четких целей при разработке коммуникационной политики для
нового товара, помогут правильно реализовать позиционирование
товара на рынке.
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УДК 334.012.64
Анна Гусак
Науковий керівник: Наталія Овчарова
Українська академія банківської справи
Національного банку України
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНОІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ
ВИКОРИСТАННІ СПРОЩЕНОГО ПЛАНУ РАХУНКІВ
На сучасному етапі розвитку економіки малий бізнес досить
стрімко розвивається. Тому правильне групування і накопичення
інформації в системі рахунків бухгалтерського обліку для
контролю майна та зобов’язань, прийняття відповідних
економічних рішень є актуальним питанням для суб'єктів малих
підприємств - юридичних осіб.
В Україні малі та середні підприємства в своїй діяльності
можуть використовувати:
1) План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій,;
2) План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого
підприємництва - спрощений План рахунків [1].
Якщо підприємство вирішило застосовувати просту чи
спрощену з використанням подвійного запису форми обліку, то
воно відповідно може користуватися спрощеним Планом рахунків
бухгалтерського обліку [2].
Відмінністю спрощеного Плану рахунків від загального є
використання тільки синтетичних рахунків. Облік і узагальнення
інформації про позабалансові активи й зобов'язання підприємства
ведуть з використанням позабалансових рахунків класу 0, що
передбачені загальним Планом рахунків. Для обліку доходів та
витрат передбачено використання рахунків 7 і 9 класу.
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При цьому при використання спрощеного плану рахунків у
підприємства виникають певні проблеми при формуванні
аналітично-інформаційного забезпечення як для внутрішнього
управління, так і для складання фінансової звітності.
Так, значна укрупненість рахунків та використання
синтетичних рахунків першого порядку не дозволяють в повній
мірі контролювати окремі об’єкти обліку.
Разом з цим порушується основне правило співставності
рахунків
з
існуючими
формами
фінансової
звітності,
передбаченими саме для СМП. Наприклад, рахунок 40 «Власний
капітал» є досить звуженим, а при формуванні балансу виникає
потреба у відображенні стану кожного виду власного капіталу. Не
вистачає деталізації дебіторської заборгованості для відображення
їх у Балансі, так як Планом рахунків пропонується лише рахунок 37
«Розрахунки з різними дебіторами».
Для обліку доходів використовується лише 2 рахунка, проте у
«Звіті про фінансові результати» передбачають 3 рядка. Тобто
варто розширити список рахунків щодо обліку доходів, для того,
щоб керівництво мало змогу швидко аналізувати стан
підприємства.
Отже, можемо зробити висновок, що спрощений План
рахунків має певні проблеми при формуванні аналітичноінформаційного забезпечення. Інформацію надмірно узагальнили,
що може призвести до спотворення і порушення методології
відображення фінансово-господарської діяльності суб'єктів малого
бізнесу. В окремих випадках при відображенні господарських
операцій для формування аналітично-інформаційного забезпечення
потрібна більш детальна та розгорнута інформація. Наприклад,
інформація про доходи та витрати з метою подальшого складання
фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва
1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій суб'єктів малого підприємництва: Наказ МФУ від
19.04.2001 р. за № 186 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0389-01.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансова звітність суб'єктів
малого підприємництва» [Eлeктpoнний pecуpc]: Нaкaз Мiнicтepcтвa фiнaнciв
Укpaїни вiд 25.02.2000 р. № 39. – Peжим дocтупу: http://www.rada.gov.ua–
Офіційний сайт Верховної Ради України.
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УДК 658.012.32
Олеся Дацюк
Науковий керівник: Алла Московчук
Луцький національний технічний університет
АНАЛІЗ НАРАХОВАНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ

АФ «КАМАЗ-АГРО»
Важливими завданнями для вітчизняних виробничих
підприємств є раціональне природокористування, зменшення
негативного впливу на природу, адже їх діяльність змінює перебіг
процесів у навколишньому середовищі. Негативний вплив
підприємств регулюється на рівні держави розробкою стандартів,
застосуванням штрафних санкцій тощо, і для виробничих
підприємств вони пов’язані, як правило, з додатковими витратами.
Проблеми негативного впливу виробництва на навколишнє
природне середовище, підходи щодо аналізу екологічних витрат у
своїх працях досліджували вітчизняні і зарубіжні науковці:
П.Ю. Буряк, Ф.Ф. Бутинець, І.В. Замула, Т.О. Кірсанова,
Л.Г. Мельник, М.С. Пушкар, Ю.Ю. Туниця, Г. Вінтер,
Т.А. Дьоміна, О.В. Латипова, М.М. Моувен.
Відповідно до розділу 8 Податкового Кодексу України
підприємства сплачують екологічний податок, складають
Податкову декларацію екологічного податку і подають її один раз в
квартал до органу Державної Податкової Служби.
Важливим етапом в аналізі екологічних витрат для
сільськогосподарських підприємств, зокрема і АФ «Камаз-Агро», є
дослідження динаміки, структури і впливу факторів на величину
екологічного податку.
На основі Податкової декларації екологічного податку АФ
«Камаз-Агро» проведено аналіз нарахованого податку (табл. 1).
Розрахунки показали, що нарахована сума екологічного
податку залежить від сум сплачених за викиди азоту оксиду,
вуглецю окису, твердих речовин, аміаку, фенолу, вуглеводню,
сірководню.
Так у 2014 році сума екологічного податку порівняно із 2013
роком зросла на 1765,12 грн., а порівняно із 2012 роком – на
3642,21грн.
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Таблиця 1
Аналіз динаміки та структури суми екологічного податку
АФ «Камаз-Агро» за 2012-2014 рр.

2014/
2013
0
-4,38
-0,27
-0,25
0,73

1383,19

72,92

51,42

-2,79

4,27

151,37

70,50

37,77

-0,56

-0,28

0,18

2013/
2012
0
3,61
0,23
-0,06
-0,30

1134,46
165,69

-0,13

2014/
2013
41,93
3,46
3,78
13,12
56,16

68,18
9,24

70,09

2013/
2012
80,47
132,46
132,75
72,55
73,33

4073,42
552,09

57,58

2014/
2013
1765,12
23,56
1,61
6,86
171,14

63,91

за викиди
сірководню,
грн

9,52

27,39

2013/
2012
1877,09
387,48
24,28
21,99
128,92

за викиди
вуглеводню,
грн

2690,23

14,28

частка, %
100,00
11,78
0,74
0,99
7,96

структури,%

400,72

1,11

сума, грн
5974,75
703,56
44,18
59,16
475,87

відносне,%

66,70

66,47

частка, %
100,00
16,15
1,01
1,24
7,24

Відхилення
абсолютне ,
грн

10,08

0,93

сума, грн
4209,63
680,0
42,57
52,30
304,73

2014 рік

1555,77

39,08

частка, %
100,00
12,54
0,78
1,30

2332,54
292,52

2013 рік

235,03

за викиди
фенолу, грн

7,54

за викиди
аміаку, грн

1,06

за викиди
твердих
речовин, грн

18,29

за викиди
вуглецю
окису, грн

30,31

за викиди
азоту оксиду,
грн

175,81

Сума
нарахованого
податку
всього, грн
у тому числі:

24,80

Показники

сума, грн

2012 рік

*Розроблено автором на основі Декларації екологічного податку АФ «Камаз-Агро» за
2012-2014 рр.

В найбільшій мірі сума екологічного податку залежить від
податку за викиди в атмосферне повітря вуглеводню, азоту оксиду,
сірковоню та аміаку.
У 2014 році підприємство сплатило податок за викиди
вуглеводню у сумі 4073,42 грн., що на 1383,19 грн. більше
порівняно із 2013 роком і на 2517,65 грн. - порівняно із 2012 роком.
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Питома вага податку за викиди вуглеводню у досліджуваному
періоді є найбільшою у структурі суми нарахованого податку, має
незначну динаміку і складає відповідно 68,18 %, 63,91 %, 66,70 % у
загальній сумі податку.
Особливістю виробничого процесу АФ «Камаз-Агро» є
викиди в атмосферне повітря азоту оксиду. Це друга за величиною
складова у структурі екологічного податку. Сума податку за викиди
азоту оксиду за період з 2012 року по 2014 рік зросла з 292,52 грн.
до 703,56 грн., а питома вага зменшилась з 12,54 % до 11,78 %.
У 2014 році порівняно з 2013 роком сума податку за викиди
сірковоню зросла на 151,37 грн., а порівняно із 2012 роком - на
317,06 грн., проте його питома вага зменшилась за три роки з
10,08% до 9,52% , тобто на 0,84 %.
Інша динаміка характерна для податку за викиди аміаку. Його
сума за період з 2012року по 2014 рік зросла із 175,81 грн. до 475,87
грн., незначно зросла і питома вага за досліджуваний період з
7,54% до 7,96% .
Суми податку за викиди інших речовин в атмосферне повітря
не мають суттєвого впливу на загальну суму нарахованого
екологічного податку.
Для прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо
зменшення негативного впливу на навколишнє природне
середовище проведено факторний аналіз способом абсолютних
різниць. Його результати свідчать, що зростання суми податку
залежить, в основному, від зростання ставки податку і незначного
збільшення обсягу викидів в атмосферне повітря.
Отже, з метою забезпечення належного управління
екологічною діяльністю менеджменту підприємства необхідно
аналізувати вплив факторів на складові екологічного податку, що
мають значну питому вагу в його загальній сумі.

32

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців,
аспірантів, здобувачів і студентів (м. Луцьк, 25 квітня 2015 р.)

УДК 657
Тетяна Долінко
Науковий керівник: Тетяна Шматковська
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
Здійснюючи свою виробничо-господарську діяльність
підприємства вступають в розрахункові взаємовідносини з різними
підприємствами, організаціями і особами, що передбачає
виникнення між ними певних прав та зобов’язань.
Принципи бухгалтерського обліку вимагають, щоб дохід не
був врахований до того періоду, в якому товар буде відвантажений.
Тому протягом певного періоду, від моменту відвантаження
продукції до моменту надходження платежу, кошти підприємства
знаходяться у вигляді дебіторської заборгованості. Дебіторська
заборгованість, відповідно до П(С)БО 10, – це сума заборгованості
дебіторів підприємству на певну дату [3].
На
сьогоднішній
день,
дебіторська
заборгованість
залишається одним з найбільш негативних явищ в економічній
діяльності підприємств України і управління нею є однією з
найважливіших ділянок роботи підприємства, оскільки на цьому
етапі формується основна частина його доходів та грошових
надходжень.
На даний час облік дебіторської заборгованості має багато
невирішених питань. Ось найбільш суттєві з них: відсутність чіткої
схеми деталізації та співвідношення різних видів дебіторської
заборгованості у загальній їх структурі; вивчення обліку сумнівних
боргів, зокрема резерву на їх покриття з метою зближення
бухгалтерського та податкового обліку; потреба змін у будові
реєстрів аналітичного і синтетичного обліку дебіторської
заборгованості.
Вирішення багатьох проблемних питань дозволить значно
вдосконалити організацію та методику обліку розрахунків з
дебіторами. Тому необхідно внести зміни у П(С)БО 10
«Дебіторська заборгованість», в яких чітко були б розмежовані
поняття довгострокової та короткострокової дебіторської
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заборгованостей [2].
Потрібно вдосконалити політику управління дебіторською
заборгованістю, адже саме політика управління дебіторською
заборгованістю, яка представляє собою частину загальної політики
управління оборотними активами і маркетингової політики
підприємства, спрямованої на розширення обсягів реалізації
продукції, визначає ефективність роботи підприємства [1]. Тому
досить важливим є визначення основних (ключових) етапів
формування політики управління дебіторською заборгованістю:
- аналіз дебіторської заборгованості підприємства у
попередньому періоді;
- визначення можливої суми фінансових коштів, які
інвестуються в дебіторську заборгованість по товарному та
споживчому кредиту;
- формування системи кредитних умов;
- формування стандартів оцінки покупців і диференціація
умов надання кредиту;
- забезпечення використання на підприємстві сучасних форм
фінансування дебіторської заборгованості.
Правильно організований бухгалтерський облік дебіторської
заборгованості повинен мати таку систему рахунків, яка б
достатньою мірою відображала і характеризувала всю господарську
діяльність з детальною конкретизацією і забезпечувала отримання
об’єктивної та своєчасної інформації для прийняття оптимальних
управлінських рішень.
1. Власюк Г.В. Проблеми класифікації та оцінки дебіторської заборгованості,
шляхи їх вирішення / Г. В. Власюк // Держава та регіони. Серія: Економіка та
підприємництво 2011. – 2011. - №6. – С. 131-135.
2. Нашкерська Г.В. Особливості визнання та оцінки поточної дебіторської
заборгованості за продукцію, роботи і послуги / Г. В. Нашкерська //
Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 11. – С. 31-37.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»:
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. № 237
(зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99
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ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Контрольна діяльність визначається як правова форма
(специфічна організаційна форма) діяльності органів держави,
посадових осіб та інших суб’єктів, що здійснюють управління.
Форма є об’єктивним вираженням сутності діяльності органів
і посадових осіб, які здійснюють управління. Вони покликані
забезпечити найбільш доцільне виконання функцій управління,
досягнення цілей управління за найменших витрат всіх видів
ресурсів.
На думку В. Мурзи, у загальному вигляді під формами
державного контролю слід розуміти способи провадження
контрольної діяльності, її практичну реалізацію, здійснювану в
межах наданих державним контрольним органам повноважень, що
базується на відповідних принципах і застосовується для
досягнення поставлених цілей з найбільшим ступенем
результативності контрольної діяльності [1, с. 111].
До форм контролю, на його думку, слід віднести:
1) перевірку, 2) інспектування, 3) ревізію, 4) експертизу,
5) моніторинг. У всіх названих форм контролю є свої особливості,
які проявляються під час проведення різних контрольних заходів.
На нашу думку, виділення в якості форми контролю
інспектування недоречне, оскільки нормативні документи
визначають наступне: інспектування полягає у документальній і
фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань
фінансово-господарської діяльності об'єкта контролю і проводиться
у формі ревізії, яка повинна забезпечувати виявлення фактів
порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні
посадових і матеріально відповідальних осіб [2], тобто
інспектування як форма контролю проводиться у формі ревізії.
Особливість проведення ревізії полягає у спрямуванні на
дотримання встановленого порядку й законності у фінансовоекономічній діяльності суб’єктів господарювання і містить у собі
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формалізовану, нормативно-правову та бухгалтерську перевірку
роботи відповідних фінансових органів підконтрольних об’єктів.
Експертиза провадиться у тих випадках, коли для оцінювання
певної ситуації потрібні спеціальні знання. Судова експертиза - це
дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних
об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини
справи, що перебуває у провадженні органів досудового
розслідування чи суду.
Моніторинг являє собою інформаційно-аналітичну систему
спостережень. Система фінансового моніторингу є важливим
елементом побудови фінансового правопорядку. В Україні
функціонує Державна служба фінансового моніторингу як
відповідний підрозділ фінансової розвідки як національний центр
для отримання, оброблення та аналізу інформації про підозрілі
операції [3].
Відповідно до повноважень різних контрольних органів
використання різних форм контролю є комплексною системою, що
дозволяє суб’єктам контролю в повному обсязі одержувати
необхідні відомості про стан діяльності підконтрольних об’єктів,
наприклад, органів виконавчої влади; виявляти відхилення від
установлених нормативними правовими актами вимог, правил,
порядку провадження діяльності підконтрольними об’єктами,
одержання ними в результаті діяльності належних результатів;
вживати заходів із попередження і припинення порушень,
відновлення й реалізації порушених вимог, невиконаних рішень, а
також уживати передбачених законодавством адекватних
виявленим порушенням у ході контролю заходів для притягнення
до відповідних видів відповідальності посадових осіб, винних у
допущених порушеннях.
1. Мурза В.В. Форми та методи державної контрольно-наглядової діяльності /
В.В. Мурза // Публічне право. - 2013. - № 2. - С. 110-116.
2. Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою
інспекцією, її територіальними органами: [Електронний ресурс]: Постанова
Кабінету міністрів України від 20 квітня 2006 р. № 550. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/550-2006-п.
3. Матіос А.В. Актуальні проблеми правового регулювання системи
фінансового моніторингу / А.В. Матіос // Публічне право. - 2013. - № 2. С. 129-133.
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ЕФЕКТИВНЕ СЛУХАННЯ: ФАКТОРИ, ПРОБЛЕМИ
І ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
Якщо наявність слуху як однієї з базових органів почуттів –
умова успішної адаптації організму до зовнішнього середовища, то
розвинена здатність чути – умова соціальної адаптації людини,
можливість встановлювати і підтримувати міжособистісні
стосунки. Це процес, під час якого людина відбирає із усіх
зовнішніх звуків ті, що відповідають її потребам та інтересам.
Багато в чому процес слухання аналогічний читанню. Щось
ми слухаємо поверхнево, щось – із надзвичайною уважністю.
Саме собою вибіркове ставлення до інформації –
фундаментальна особливість людського сприйняття. Проблеми
слухання лежать у області міжособистісної комунікації, оскільки
пов’язані не стільки з вибірковістю, як із спотворенням чи взагалі
несприйняттям повідомлень.
Аналізуючи причини такого серйозного спотворення
інформації, дослідники виділяють чинники, які залежать від
учасників комунікації, чинники, пов’язані з поведінкою говорить і
слухача; чинники,пов'язані з характером повідомлення, і
психологічні чинники.
Наступна група перешкод на шляху ефективного слухання
пов’язані з психологічним станом слухача. І. Гоффман виділив два
види «занепокоєності» слухача, що утрудняють сприйняття.
По-перше, зовнішня неуважність: слухач не звертає уваги те,
що вважається важливим, оскільки поглинається чимось зовнішнім.
Він вслухується у те, що за межами цієї групи.
По-друге, егоїстичність. Занепокоєність людини тільки собою
перешкоджає йому бути повністю втягнутим у розмову.
Вивчаючи комунікаційний процес, Д.Т. Кемпбелл визначив
деякі джерела систематичних помилок, розуміння яких може дати
користь і тому, хто говорить, і слухачу.
Це, зокрема, довжина повідомлень. За Кемпбеллом, існує
ймовірність того, що середній слухач прагнутиме скоротити чи
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проігнорувати деталі реального повідомлення. Чим довші
повідомлення, тим більше втрат. Тому, хто справді хоче чітко
викласти свої погляди, має враховувати природні втрати у процесі
слухання. Середина повідомлення запам’ятовується найменше.
Компетентний мовець, який оповіщає, розуміючи це, постарається
вилучити з структури своїх повідомлень середину, скоротивши їх в
такий спосіб, аби в них був тільки початок і фінал.
Наступне джерело – чорно-біле слухання. Слухач сприймає
повідомлення в оціночних термінах, причому набагато простіше
сприймати почуте загалом як погане чи хороше, ніж робити спроби
диференційованої оцінки. Ця базова тенденція – сприймати
повідомлення в оціночних термінах перешкоджає засвоєнню
слухачем інших аспектів даного повідомлення.
Один з способів, які допомагають людині зосередитися, –
управління своїми емоціями. Почуття ненависті, страху, щастя чи
горя, взагалі сильні емоційні переживання може бути причиною
зниження нашій спроможності чути іншого. Емоційність у розмові
знижує точність уваги.
Цікаву особливість емоційної поведінки людей помітив
американський психолог Р. Ніколс: в кожної людини є якісь слова,
фрази і теми, на які вона реагує особливо емоційно, чим її
спроможність привернути увагу знижується. Ніколс назвав такі
слова «червоними прапорцями». Для одного «червоним
прапорцем» слугує слово «фашист», для іншого – «теща», для
третього – «податки». Джерела невисокого ентузіазму, швидше за
все, пов’язані з біографічним досвідом людини, якимись життєвими
травмами.
Рекомендації фахівців, розроблені задля підвищення
ефективності слухання, привертають увагу до вдосконалення
навичок концентрації уваги, емоційного самоконтролю, зворотного
зв’язку.
Управління власною увагою — звичка, яку необхідно
постійно удосконалювати. Один із способів концентрації уваги в
умовах великого обсягу повідомлень пов’язаний із розвитком
вміння точно визначити, яка інформація потрібна для даної
конкретної ситуації.
На думку спеціалістів у галузі соціальної комунікації, цілями
процесу вислуховування може бути розуміння, запам’ятовування,
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аналіз політики та оцінка змісту інформації, і навіть довірчі
відносини з співрозмовниками.
Отже, для ефективної комунікації мовця і слухача необхідно
знати основні фактори і проблеми слухання, а також способи х
подолання.
Ці знання дають можливість максимально правильно і точно
висловити свою думку із найбільшою ефективністю для сприйняття
інформації слухачем. Саме тому ці навички є цінними і важливими
для кожного мовця.
УДК 657
Тетяна Жердецька
Науковий керівник: Ірина Жураковська
Луцький національний технічний університет
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ
ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
Зміна системи бухгалтерського обліку в Україні є складовою
частиною заходів, спрямованих на впровадження економічних
відносин ринкового спрямування. У зв’язку із трансформацією
обліку передбачається адаптація законодавства України до
європейського рівня. Методологічні засади формування в
бухгалтерському обліку інформації про доходи визначає П(С)БО 15
―Дохід‖.
П(С)БО 15 ―Дохід‖ за змістом і логікою побудови загалом
відповідає концепції міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку. Разом з тим є відмінності насамперед у плані узгодженості
термінології [1].
Проблеми обліку доходів досліджували вітчизняні та зарубіжні
вчені-економісти М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець,М.Ф., С.Ф. Голов, В.М.
Костюченко, М. Кужельний, В.Ф. Палій, М.С. Пушкар, Я.В.
Соколов, Є.С. Хендріксен, М.Р. Мєтьюс. Ф. Е. Ажимов, О.С.
Анисимов, Н. М. Боргест, Г. Верников, А. О. Мелащенко, Б.Я.
Шведин [2].
Аналіз умов визнання доходу від реалізації товарів за
міжнародним та національним стандартами бухгалтерського обліку
дозволяє зробити висновок, що вони у значній мірі збігаються [3].
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Але необхідно звернути увагу на те, що на відміну від П(С)БО 15
міжнародним стандартом, як критерій визнання доходу, встановлено
передачу покупцеві не всіх, а лише суттєвих ризиків і вигод,
пов’язаних з правом власності. Водночас, у П(С)БО 15 не розкрито
зміст поняття ―ризики й вигоди, пов’язані з правом власності‖ та
ознаки суттєвості, що дає можливість українським підприємствам
трактувати ці поняття довільно. П(С)БО 15 як умову відображення
доходу вимагає, щоб продавець був упевнений у збільшенні
економічних вигод у результаті продажу. А згідно із визначенням,
сформульованим у ст. 1 закону України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність» від 16.07.1999р., економічна вигода – це
якраз і є можливість отримати кошти. Коли складно визначити
величину або гарантувати оплату за продукцію, американські
бухгалтерські положення застосовують метод продажів у розстрочку
і метод відшкодування витрат. За методом продажу у розстрочку
дохід визнається у той період, коли надходять грошові кошти, а не
тоді, коли має місце реалізація. Такий метод характерний для
бюджетних організацій.
Отже, вплив нормативно-законодавчої бази зумовлює
розбіжності при визначенні доходів у бухгалтерському обліку і при
здійсненні податкових розрахунків. Якщо у бухгалтерському обліку
дохід визначається у разі збільшення економічних вигід у вигляді
надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до
зростання власного капіталу,. Тобто у податковому обліку зростання
доходу для цілей оподаткування може і не збігатися із збільшенням
економічних вигід підприємства. На нашу думку деякі положення з
П(С)БО 15 потребують більш певного розкриття, уточнення,
удосконалення термінології.
Загалом робота щодо реформування бухгалтерського обліку в
рамках адаптації законодавства України до законодавства
Європейського
Союзу
підвищить
рівень
професійного
співтовариства бухгалтерів, прискорить процес інтеграції економіки
нашої держави в світову спільноту та забезпечуватиме формування
сприятливого інвестиційного клімату [4].
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджено наказом
Міністерством фінансів України від
2. 29.11.1999 р. № 290.
3. Подолянчук О. А. Доходи: проблемні аспекти сутності та класифікації: збірник
наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету
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(Економічні науки) / За ред. В. А. Рульєва. – Мелітополь: Люкс, 2010. – № 3 (11).
– 530 с.
4. Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за
міжнародними стандартами: практичний посібник. – К.: Лібра, 2004. – 880 с.
5. Голуб Н. М. Вдосконалення обліку доходів відповідно до вимог міжнародних
стандартів.
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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ, ЯК ОБ’ЄКТ АНАЛІЗУ
Важливим аспектом дослідження соціального капіталу є
визначення його структури, яка буде об’єктом аналізу. Аналіз
концепції соціального капіталу, запропонованої П. Бурдьє, дозволяє
виокремити в його структурі три складові: інституціоналізовані
відносини взаємного визнання, соціальні зв’язки та ресурси,
доступні індивідам за рахунок членства у соціальних мережах [1].
К. Кізілова як основні складові соціального капіталу визначає
соціальні зв’язки (соціальні мережі), норми, правила, санкції,
переконання та довіру [2]. Дж. Коулман розглядає такі форми
соціального капіталу: зобов’язання, очікування і надійність
структури; інформаційні канали; норми та ефективні санкції [3]. На
жаль, по жодному з наведених вище показників на підприємствах
не ведеться спостереження, що унеможливлює вивчення структури
соціального капіталу в розрізі зазначених груп.
Зважаючи складну структуру соціального капіталу, необхідно
визначити основні елементи, методика аналізу яких забезпечить
об’єктивною інформацією про стан досліджуваного капіталу. Крім
того недоцільним є, на нашу думку, розробка принципово нових
показників, тому увагу слід зосередити на вибір найбільш
об’єктивних з уже існуючих.
Бурдьє П. вважає, що для соціального капіталу характерні
деякі властивості, якими він схожий на людський капітал. Однак є
декілька суттєвих відмінностей між соціальним і іншими формами
капіталу. На відміну від них соціальний капітал втілюється не в
певних об’єктах або суб’єктах, а соціальних відносинах суб’єктів.
Тому він не являється власністю суб’єкта що його використовує. Як
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і інші форми капіталу, соціальний капітал є довгостроковим
ресурсом, для збереження і відтворення якого необхідні інвестиції в
його розвиток. Як і людський капітал, соціальний капітал
збільшується в процесі його використання [1].
Основою соціального капіталу виступає людина, а так як
об’єктом дослідження є соціальний капітал підприємства, то
відповідно його основою є трудові ресурси. Оскільки методики
аналізу соціального капіталу підприємства немає, аби отримати
економічні показники його формування та використання можна
використати елементи методики економічного аналізу трудових
ресурсів в наступній послідовності:
1. Аналіз наявності та динаміки соціального капіталу
проводиться на основі показника динаміки чисельності працівників
підприємства (за відсутності об’єктивних причин, звільнення
працівників, плинність кадрів можна вважати показниками
невисокого рівня соціального капіталу підприємства).
2. Аналіз структури та зміни – на основі показників структури
персоналу підприємства, структури фонду заробітної плати та
плинності кадрів (при низькому рівні заробітної плати, яка не
забезпечує матеріальні потреби працівників та за високої плинності
кадрів на підприємстві формування соціального капіталу є
неможливим) .
3. Аналіз ефективності використання – на основі аналізу
продуктивності праці працівників підприємства (за наявності
стабільної продуктивності праці або позитивної динаміки до її
зростання є показником високого рівня соціального капіталу
підприємства).
4. Факторний аналіз – на основі показників плинності
персоналу підприємства (чим більша плинність кадрів
підприємства, тим менша ймовірність формування соціального
капіталу і навпаки, якщо підприємство характеризується низькою
плинністю кадрів, то рівень його соціального капіталу є досить
високий).
Отже соціальний капітал можна вважати однією з
характеристик трудових ресурсів підприємства. Він може носити
як позитивний, так і негативний характер та впливати на всі сфери
діяльності підприємства. Соціальний капітал підприємства є
наслідком соціалізації кожного працівника в умовах колективної
праці [5]. Управління цим процесом вимагає кількісної оцінки
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соціального капіталу. Така оцінка має певні проблеми. Не існує
науково обґрунтованих технологій його оцінки. Застосувати
класичні економічні чи статистичні методи щодо цього об’єкту
управління дує складно. Соціальний капітал – це нематеріальний
ресурс, його оцінка можлива тільки із застосуванням інструментів
тих наук, які працюють з нематеріальними явищами і процесами.
Однак використання окреслених нами показників дозволить в
загальному контролювати процес соціалізації і формування
соціального капіталу на кожному підприємстві.
1. Бурдьє П. Форми капіталу / Бурдьє П. // Економічна соціологія. – Т. 3, № 5. 2002. – С. 60-75.
2. Кізилова К.О. Теоретичні підході до Вивчення феномену соціального Капіталу.
Кізилова К.О. // Методологія, теорія та практика соціологічного АНАЛІЗУ
сучасного суспільства. – Випуск 15. – 2009 – С. 221-227.
3. Коулман Дж. Капітал соціальний і людський / Коулман Дж. // Суспільні науки і
сучасність. – № 3. – 2001. – С. 122-139.
4. Сивуха С. В. Капитал социальный // Социология: Энциклопедия / Сост. А.А.
Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. Евелькин, Г. Н. Соколова, О. В. Терещенко,
2003.
5. Мішенін Е. Ст. Соціальний капітал: теоретичні підходи до формування сутності
та змісту // Мішенін Е. Ст, Пролейн Н. В.// Механізм регулювання економіки. –
Т. 2, № 3, 2008, – С. 84-91.

УДК 330.341
Алина Зверкова
Научный руководитель: Елена Гутковская
Мордовский государственный университет
АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ПРИМЕРЕ ЗАО «ЦВЕТЛИТ»
В современных условиях инновационная деятельность
является важнейшей составляющей процесса обеспечения
успешного функционирования предприятия.
В ЗАО «Цветлит» инновационная деятельность - непрерывный
процесс. Это одно из немногих предприятий в кабельной
промышленности
нашей
страны,
где
имеется
полный
производственный цикл от переработки алюминия и меди в катанку
до изготовления кабельно-проводниковых изделий, часть из которых
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импортозамещающая.
ЗАО «Цветлит» работает совместно со своими партнерами, с
целью достижения взаимной выгоды. Так, 12 октября 2013 года по
заявке ООО «КабСар» технологическим отделом ЗАО «Цветлит»
были разработаны технические требования потребителя на
производство проводов осветительных марки ПОГВВ. Изготовление
проводов осветительных позволило загрузить производственное
оборудование ЗАО «Цветлит» и удовлетворить требования
потребителя (ООО «КабСар»).
Также были проведены энергосберегающие мероприятия,
позволяющие снизить расходы на энергоносители на 3%:
- произведена установка плавного пуска на вальцы резиновой
смеси;
- использование светодиодных ламп на световую
сигнализацию троллейных линий, энергосберегающих ламп на
рабочих местах;
- произведена установка преобразователей частоты на насосы
оборотного водоснабжения на линии наложения резиновой изоляции
наклонных линий AV 120, AV 90;
- произведена установка компенсаторов реактивной мощности
в ЗРУ 10кВ.
Оценивая высокую долю затрат на тару – 2,5 %, были
оптимизированы расходы на обшивку барабанов на 15%, цены на
барабаны удалось снизить на 10%. После проведения оптимизации
расходы на тару снизились на 12 %. Таким образом, затраты на
производство
кабельно-проводниковой
продукции
удалось
сократить, что позволило увеличить продукции.
В 2013 году разрабатывалась несколько проектов. К примеру,
финансовый проект
«Отжиго-закалочный комплекс для
термической обработки алюминиевых сплавов». Установка
закалочного комплекса позволили улучшить качество и повысить
технологичность катанки из алюминиевого сплава, увеличить
объемы по переработке сплава на 33,3 %, увеличить скорости
волочения алюминиевого сплава на площадке КПП на 20 %.
Специалисты предприятия собирают и анализируют
информацию о маркетинговой ситуации на рынках сбыта,
рентабельности и издержкам производств. Инновационные проекты
принимаются на научно-техническом совете, после чего
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реализуются согласно установленным срокам. Так, ЗАО «Цветлит»,
в рамках реализации
стратегических целей ставит перед собой
задачу освоения выпуска катанки из алюминиевого сплава,
закаленной до состояния «Т4». За счет чего планируется рост объема
выпуска алюминиевого сплава на 300%.
Патентование разработок ЗАО позволяет сохранить права на
портфельные технологии. За период с 2010 по 2014 гг. работниками
было разработано и защищено патентами 3 полезные модели
кабельно-проводниковой продукции.
Конечно, ключевую роль в инновационной деятельности
предприятия играет наличие достаточных финансовых ресурсов.
Одновременно сохраняются и даже усиливаются такие ограничения,
как высокая стоимость нововведения, экономический риск и
длительные сроки окупаемости. Устранение одних только
экономических факторов на пути инноваций позволило бы поднять
уровень инновационной активности предприятия.
1. Сергеев В.А., Кипчарская Е.В., Подымало Д.К. Основы инновационного
проектирования: учебное пособие. Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 246 с.
2. Яшин, Кошелев, Макаров - Анализ эффективности инновационной
деятельности: учебник для ВУЗов: BHV, 2013. – 288 с.

УДК 657
Марія Зюкова
ВНЗ Укоопспілки Полтавський університет
економіки і торгівлі
СИСТЕМА ОБЛІКУ – ІНФОРМАЦІЙНЕ ПІДГРУНТЯ
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Сучасна система управління підприємством є складною
інформаційна системою, яка має велику кількість зовнішніх і
внутрішніх інформаційних потоків. Домінуючу роль у цьому
процесі відіграє інформація системи бухгалтерського обліку, так як
саме у ній формується достовірна, повна та своєчасна інформація
щодо господарських процесів, які відбуваються на підприємстві.
Основною інформаційною базою системи управління
підприємством є бухгалтерський облік, який в свою чергу є
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інформаційною базою і економіки в цілому.
Тривалий час у вітчизняній практиці бухгалтерський облік
сприймався в основному як засіб фіксації господарських операцій
та інструмент для підготовки фінансової звітності. Варто зазначити,
що поступово суб’єкти бізнесу розуміють, що необхідна
переорієнтація бухгалтерського обліку в бік інтересів управління.
Дані потреби пов’язані з інтеграцією України у світове
господарство.
Одним із ключових завдань сучасного обліку є формування
інформаційної системи з метою прийняття обґрунтованих
управлінських рішень та здійснення стратегічного планування
діяльності підприємства.
Як свідчить досвід багатьох країн світу, важливою складовою
загального механізму управління господарською діяльністю
підприємств є облікова політика.
На сучасному етапі спостерігається ситуація, коли більшість
підприємств при формуванні облікової політики не досить широко
використовують
можливості
управлінського
обліку,
що
пояснюється відсутністю достатнього досвіду роботи у новому
економічному середовищі.
Крім того, вітчизняні підприємства працюють у середовищі,
яке є нестабільним, та знаходиться у стані постійних стресів, різких
коливань, несприятливих змін та інших негативних тенденцій.
Отже, більшість суб’єктів господарювання намагаються вижити у
сучасних умовах.
Успішно функціонувати та розвиватися можуть лише ті
підприємства, на яких здійснюється як поточне (тактичне), так і
стратегічне управління.
У цих умовах бухгалтерському обліку належить одне з
ключових місць. Бухгалтерський облік, як комплекс фінансового та
управлінського обліку має стати
системою інформаційного
забезпечення, контролю та регулювання
усіх процесів
підприємства.
Система бухгалтерського обліку є відкритою інформаційною
системою для системи управління, має прямі та зворотні зв’язки із
нею та із зовнішнім економічним середовищем. Для ефективного
управління діяльністю підприємства зазначені зв’язки мають
відбуватися в оперативному режимі, що не можливо без
застосування сучасних інформаційних технологій обробки
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облікової інформації. В системі бухгалтерського обліку формується
інформація, яка використовується, обробляється та інтерпретується
при здійсненні аналізу, планування, контролю та аудиту.
На сучасному етапі розвитку економічного середовища
відбувається процес інтеграції обліку, аналізу, планування,
контролю та аудиту з процесом управління в єдину інформаційну
систему та прийняття на її основі управлінських рішень,
спрямованих на реалізацію стратегії довготривалого та
ефективного розвитку підприємства.
Проте, не дивлячись на розуміння існування проблеми
стратегічного управління та його інформаційного забезпечення,
теоретична складова даного питання лишається недостатньо
розробленою,
а
невідповідність
вітчизняної
системи
бухгалтерського обліку потребам стратегічного управління,
перешкоджає прийняттю ефективних управлінських рішень, що
негативно впливає на фінансову стійкість підприємств.
УДК 657.1
Анастасія Іванова
Науковий керівник: Валентина Рядська
Чернігівський національний технологічний університет
ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ
Рівень якості облікового забезпечення господарських
процесів тісно пов'язаний з концепцією сталого розвитку, що
набуває широкого розповсюдження та обговорення на теренах
сучасної науки. Передумовами створення нової економічної
парадигми стали взаємопов’язані наслідки науково-технічного
прогресу минулого століття: підвищення рівня життя, забруднення
навколишнього середовища, глобальні екологічні проблеми.
Сутність концепції сталого розвитку полягає в одночасному
вирішенні всіх трьох завдань зростання економіки при
паралельному поліпшенні екологічної обстановки і вирішенні
соціальних питань як на рівні країни в цілому, так і підприємства
зокрема.
Зміни у підходах світової спільноти до розвитку економіки на
глобальному рівні в балансі з навколишнім середовищем і
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соціальною сферою зумовили формування новітньої фінансової
стратегії - розвитку соціально відповідального інвестування (СВІ).
Унаслідок розвитку такої стратегії: по-перше, зросла потреба
у нефінансовій звітності (яка б відображала соціальний та
екологічний напрями розвитку підприємства); по-друге, постало
питання поєднання фінансової та нефінансової складових та
створення інтегрованої звітності, що є актуальним напрямом у
поліпшенні інформаційного забезпечення управлінських процесів.
В зв’язку з цим
питання дослідження складу показників
інтегрованої звітності підприємств та ідентифікація показників, що
могли б підвищити рівень інформативності інтегрованої звітності;
встановлення зв’язків між показниками складових інтегрованого
звіту є також надзвичайно актуальними.
Таблиця 1
Приклад відображення інформації в інтегрованому звіті згідно з
попередньо виділеними видами капіталу
Вид
капіталу

Відображена інформація

Фінансова звітність, фінансовий аналіз за бізнес
сегментами, зміна в обліковій політиці за сегментною
Фінансовий звітністю.
Виробничий Програма оптимізації затрат та її результати.
Структура персоналу, внутрішня соціальна політика,
Людський
мотиваційні програми, попередження дискримінації.
Основні програми навчання та розвитку персоналу,
Інтелектуаль- проведення тренінгів, оцінка персоналу, навчання у
ний
рамках проектів соціальної відповідальності.
Управління екологічними ризиками, екологічна політика,
витрати на екологічну безпеку, пріоритети в області
енергозбереження, зниження ризиків забруднення
Природний навколишнього середовища.
Благодійна діяльність, удосконалення законодавства та
нормативної бази фінансового ринку, програми
Соціальний доступності житла, спонсорство соціальних заходів.

В основі концепції інтегрованого звіту знаходиться розуміння
підприємства як бізнес-моделі, яка має спроможність створювати
цінність (додану вартість) в короткостроковій, середньостроковій
та довгостроковій перспективах через використання наявного
капіталу. В свою чергу капітал об’єднує шість взаємопов’язаних
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складових: фінансовий, виробничий, інтелектуальний, людський,
соціальний та природній, які пов’язані один з одним і діляться на
дві частини: ті, які можуть бути відображені у фінансовій
звітності, та ті, що в ній не відображаються.
Приблизний перелік показників, які можуть бути відображені
в інтегрованому звіті відповідно до відокремлених видів капіталу
запропоновано у таблиці 1, яка складена нами на основі вивчення та
узагальнення інформації звітів, що відображають концепцію
сталого розвитку: УРАЛСИБ, Nestle, British Ameracan tobacco.
На сучасному етапі розвитку економіки виникла необхідність
у створенні інтегрованої звітності, яка об’єднує у собі фінансові та
нефінансові показники. Для того, щоб з’ясувати які саме показники
необхідно включати в інтегровану звітність, потрібно встановити
взаємозв’язок між: фінансовими та нефінансовими показниками,
що дозволить сформувати якісний інтегрований звіт, а отже досягти
високого рівню якості облікового забезпечення господарських
процесів, на основі чого можна повністю проаналізувати бізнесмодель компанії в економічному, екологічному та соціальному
аспектах у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі.
УДК 657
Анна Ільницька
Науковий керівник: Наталія Случак
Національний університет водного господарства та
природокористування
КОНТРОЛЬ ЯК ОДИН ІЗ СУЧАСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Контроль
−
це
процес
забезпечення
досягнення
підприємством своїх цілей. Як функція менеджменту він дає змогу
суб'єкту управління постійно отримувати інформацію про стан
справ у керованій системі, на основі чого приймаються
управлінські рішення, спрямовані або на закріплення досягнутих
результатів, або на усунення недоліків, що перешкоджають їх
досягненню [1].
Питання контролю та його місця в сучасному управлінні
бізнесом залишається нагальним і сьогодні. Це пов’язано з тим, що
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традиційний облік не у повній мірі задовольняє потреби управління
в умовах сучасної конкуренції та зміни технології й організації
виробництва.
Основне завдання контролю − націлити процес управління
підприємством на досягнення усіх цілей. Виділяють такі основні
складові контролю: вироблення стандартів і критеріїв( деякі зразки
еталону чи моделі, які приймаються за початкові), зіставлення з ними
реальних результатів, прийняття необхідних коректуючих дій
(можливі дії: нічого не робити; ліквідувати відхилення; змінити
стандарт).
Контроль є об’єктивно необхідною складовою господарського
механізму управління при будь-якому способі виробництва. Він
сприяє зменшенню схильності до ризику і виступає в системі
управління елементом не лише зворотного, а й прямого зв’язку між
структурними підрозділами підприємства, між керованою і керуючою
системами, між лінійними і функціональними підрозділами.
Контроль на підприємстві має різні напрямки і види.
Як функція процесу управління, він має три види: попередній,
поточний і підсумковий. [4]. Серед напрямів контролю виділяють:
контроль матеріалів і продукції на всіх стадіях її обробки, технічний
контроль, контроль трудової дисципліни, фінансовий контроль та інші
[3].
Контроль є ефективним, якщо він має стратегічний характер,
націлений на досягнення конкретних результатів, своєчасний,
гнучкий, простий і економічний [6]. Система контролю полягає у
встановленні тіньових сторін діяльності, співвідношенні позитивних і
негативних явищ. Дієвий контроль повинен розкривати дійсне
становище підприємства.
При здійсненні бізнесу на зарубіжних ринках, значення
контролю зростає.
В умовах економічної кризи в Україні основними функціями
контролю, як інструменту управління є: попередження ще на стадії
прийняття управлінського рішення незаконних та нераціональних (з
точки зору інтересів суспільства) господарських операцій; визначення
напрямів діяльності організації,що найбільш ефективно б сприяли
досягненню загальних цілей; виявлення порушень у результаті
господарської діяльності, причин, що їх зумовили і заходів щодо їх
ліквідації; пошук та застосування передового зарубіжного досвіду та
інші.
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Львівська комерційна академія
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОБУДОВУ
ОБЛІКУ ВИТРАТ
Суб’єкти підприємницької діяльності, зокрема будівельні
підприємства, для здійснення ефективної господарської діяльності
повинні мати чітке уявлення про рентабельність продукції,
ефективність управлінських рішень та їх вплив на формування
фінансових результатів. Виробничі витрати є одним із основних
об’єктів управління на мікрорівні. Тому особливо важливим є
питання надання керівництву своєчасної та повної інформації про
витрати виробництва. Водночас існуюча система обліку
здебільшого направлена на зовнішніх користувачів інформації.
Отже, постає необхідність в умовах конкурентного середовища
визначити галузеві особливості операційної діяльності будівельних
підприємств, які мають значний вплив на побудову управлінського
обліку, орієнтованого на внутрішніх користувачів інформації.
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Особливості обліку витрат на будівельних підприємствах
були предметом дослідження таких науковців, як С.І. Головацької,
П.Й. Атамас[2], С. Андрієнка[1], В. Пархоменка, Н.М.,
Галаган А.М. [3]., Малюги, С.Ф. Голова, М.С. Пушкар,
П.Я. Хомина, Й.В. Канака, Я.Д. Крупки, З.В. Задорожного,
А.Л. Романчук та інших.
Будівництво є галуззю матеріального виробництва, діяльність
якої спрямована на зведення нових і реконструкцію старих
будівель, споруд, об’єктів виробничого та невиробничого
призначення на місці їх функціонування.
Для будівельних підприємств притаманна ціла низка
організаційно-технологічних особливостей, які суттєво впливають
на організацію та методику управлінського обліку. До таких
особливостей відносять: 1. Велика тривалість виробничого циклу
— у будівництві спостерігаються значні обсяги незавершеного
будівництва, об'єкти мають велику собівартість та вартість, період
будівництва може тривати кілька звітних періодів. У завдання
обліку входить організація постійного контролю за рівнем витрат у
незавершеному будівництві, правильне визначення собівартості
продукції, дотримання сум витрат, передбачених кошторисом; 2.
Територіальна розгалуженість будівельних майданчиків— продукт,
об'єкт будівництва розробляють не за місцем розміщення
виробника-виконавця, а на окремій дільниці, вказаній замовником;
об'єкти виробництва знаходяться на значній відстані від апарату
управління, що вимагає від бухгалтерської служби посилити
контроль за збереженням матеріальних цінностей[4]; 3. Безцехова
структура будівельних організацій, що зумовлює специфіку в
організації обліку загальновиробничих витрат; 4. Значна питома
вага витрат на утримання і експлуатацію будівельних машин і
механізмів, що зумовлює необхідність їх окремого обліку та
спеціальних методів розподілу; 5. Основним методом обліку витрат
на виконання будівельно-монтажних робіт є позамовний (за
окремими контрактами, об'єктами, роботами, послугами). У той же
час витати у допоміжних виробництвах (механічних, столярних
тощо) можуть обліковуватися попроцесним методом; 6.
Виробничий процес у будівництві проводиться на нерухомих
об’єктах, часто досить віддалених від основної виробничої бази
будівельної організації, при рухомому характері роботи робітників,
будівельних машин і механізмів[2].
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Таким чином, будівельні підприємства для здійснення
господарської діяльності формують специфічні організаційнотехнічні особливості, які безпосередньо впливають на побудову
облікової системи та управління діяльністю. Типізація будівельних
підприємств потребує детального вивчення для врахування
особливостей при формуванні інформаційної бази забезпечення
операційної діяльності.
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ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
В современных условия оборотные средства играют
существенную роль в управлении деятельностью любой
организации. Оборотные средства непосредственно влияют на
результатами производства. Главным их назначение является
обеспечение ритмичности и непрерывности процесса производства.
Оборотные активы занимают большой удельный вес в общей
стоимости активов. Это та часть капитала, от состояния и
рационального использования которого во многом зависят
результаты хозяйственной деятельности и финансовое состояние
предприятия.
Для оценки эффективности использования оборотных
средств традиционно производится расчет таких показателей как
коэффициент оборачиваемости, длительность одного оборота,
коэффициент закрепления. Для правильной оценки деятельности
53

Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України

организации необходим точный расчет этих показателей для
получения реальных коэффициентов.
На современном этапе развития экономики все также, как и
раньше существуют нерешенные проблемы по анализу запасов:
− на основе каких показателей рассчитывать показатель
оборачиваемости
− как отношения стоимости реализованной
продукции к средним (среднегодовым) остаткам оборотных средств
(
остатки оборотных
средств (О); длительность оборота=О*365/Р) или как отношения
затрат на производство и сбыт реализованной продукции к средним
(среднегодовым)
остаткам
оборотных
средств
(
остатки оборотных средств (О); длительность оборота=О*365/С);
−при расчете длительности оборота в днях (длительность
одного оборота=(360 или 365*О)/Реализация или затраты на
производство и сбыт продукции) использовать количество дней в
году 360 или 365-366, вследствие чего возникает несравнимость
коэффициентов оборачиваемости за счет завышения или
сокращения длительности оборота на 5-6 дней;
− также не решен вопрос, какую стоимость реализованной
продукции
использовать
при
расчете
показателей
оборачиваемости: в действующих или сопоставимых ценах, с
налогами, вычитаемыми из реализации или без них;
− при расчете показателей оборачиваемости оборотных
средств и длительности одного оборота, исчисленных по
реализации
продукции
(Реализация/Средние
остатки
(О*365)/Реализация), существует несопоставимость показателей
реализации продукции и остатков производственных запасов, так
как реализация исчисляется в текущих ценах, а средние
(среднегодовые) производственных запасов в балансе отражаются и
принимаются в расчет показателей по себестоимости либо по
рыночной стоимости.
Из этого следует, что при определении оборачиваемости
оборотных средств по себестоимости реализованной продукции
себестоимость продукции увеличивается, и тем самым завышается
коэффициент
оборачиваемости,
т.е.
будет
сокращаться
длительность одного оборота в днях; при снижении себестоимости,
наоборот, оборачиваемость замедлится и увеличится длительность
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одного оборота в днях, что противоречит задаче повышения
эффективности производства в первую очередь за счет снижения
себестоимости.
Сложившаяся
практика
использования
в
расчетах
показателей длительности оборота оборотных средств 360
календарных дней вместо 365 или 366 искусственно сокращает его
продолжительность, поэтому мы поддерживаем предложение
отдельных авторов использовать фактическое количество дней в
году, что обеспечит сопоставимость данных в динамике. [3]
Также следует согласиться с мнением Ермолович Л.Л., что
при исчислении показателей оборачиваемости оборотных средств
из стоимости реализованной продукции необходимо вычитать
налоги из реализации (НДС, акцизы и др.) в связи с тем, что они не
принимают участия в формировании оборотных средств и
оборачиваемости активов.
При расчете коэффициентов оборачиваемости оборотных
средств стоимость реализованной продукции берется из Главной
книги (брутто) или из отчета о прибылях и убытках (нетто) в
действующих ценах, а производственные запасы, в том числе запасы
готовой продукции и отгруженная продукция приведены в балансе по
себестоимости, поэтому они должны быть также приведены в
сопоставимость с помощью коэффициентов. При использовании
данных баланса организации необходимо иметь в виду, что остатки
продукции на ответственном хранении у покупателя в нем не
отражаются. Остатки производственных запасов, готовой продукции и
товаров отгруженных должны оцениваться в тех же ценах, что и
реализованная
продукция.
Для
расчета
коэффициента
оборачиваемости и длительности одного оборота готовой продукции
следует использовать данные из отчета о прибылях и убытках. Для
расчета показателей по таким видам запасов как, материалы,
животные на выращивании и откорме, незавершенное производство,
отражаемых в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости
себестоимости, их можно пересчитать в действующие цены с
помощью коэффициента. Этот коэффициент пересчета определяется
путем деления остатков готовой продукции в действующих ценах на
остатки готовой продукции по себестоимости.

55

Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України

1. Об установлении форм бухгалтерской отчетности, утверждении Инструкции о
порядке составления бухгалтерской отчетности: Постановление Министерства
финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. № 111.
2. О бухгалтерском учете и отчетности: Закон республики Беларусь, 12.07.2013 г.,
№57-3
3. Ермолович, Л.Л. / Анализ хозяйственной деятельности предприятия /
Л.Л. Ермолович, 2-е изд., перераб и доп. − Минск: Современная школа, 2006 −
728с.

УДК 339.187
Евгения Кальчевская,
Таиса Сушко
Могилевский государственный университет продовольствия
ВЫБОР СПОСОБА ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ
Управление запасами - один из важных моментов в
управлении деятельностью любой организации. От оптимального
управления запасами зависят конечные результаты деятельности
организации. Целью является достижение эффективного
управления запасами, то есть ускорения оборачиваемости,
увеличение их доходности, перенаправление высвобожденных
средств из текущего оборота в другие активы, для достижения
наилучшего результата. От того, какой метод применяется, зависит
себестоимость, выручка, прибыль, также оказывается влияние на
расчетные показатели, такие как коэффициенты ликвидности,
рентабельности, оборачиваемости капитала. Поэтому очень
важным моментом является правильный выбор оценки
расходования материалов. Фактическое расходование материалов
не совпадает с движением из реальных стоимостей, поэтому на
практике применяются различные способы оценки материалов.
Согласно Инструкции по бухгалтерскому учету запасов
(Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от
12.11.2010 №133) при отпуске материалов в производство и ином
выбытии их оценка производится одним из следующих способов:
по себестоимости каждой единицы; по средней себестоимости; по
себестоимости первых по времени приобретения материальнопроизводственных запасов (способ ФИФО).
Каждый метод имеет свои недостатки и преимущества,
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поэтому для организации необходимо определить наиболее
подходящий с учет специфики ее деятельности и приоритетов в
управлении прибылью.
При использовании метода оценки по фактической
себестоимости каждой единицы, преимущественным является то,
что она позволяется выявить реальную стоимость израсходованных
материалов и тем самым определить достоверную стоимость
выпущенной продукции. Однако при использовании этого метода
требуется идентификация всех производимых закупок и
выпущенных изделий. Поскольку это очень трудоемко, такой метод
используется при производстве небольших партий товаров, часто –
дорогостоящих, при выполнении спецзаказов, при работе с
взрывчатыми и другими опасными веществами. Поэтому этот
метод могут применять лишь те организации, у которых небольшое
количество используемых материалов, иначе затрат и усилий будет
больше, чем получения эффективного результата. Главным
преимуществом метода является его точность, а недостатком –
трудоемкость и невозможность применения в крупносерийном
производстве.
Использование метода по средней себестоимости дает
возможность оценки отпуска материалов в производства по
средней стоимости, в результате чего сумма остатков также будет
отражаться по средним ценам. Средняя себестоимости запасов (ден.
ед./ нат. ед.) может быть определена как средняя арифметическая
или средняя хронологическая величина. Этот метод является более
динамичным и консервативным, и наиболее легок в применении,
так как нет необходимости вести учет по отдельным материалам
или партиям материалов. Преимуществом метода учета запасов по
средней себестоимости является его простота. Однако существует
недостаток - "приближенность" результатов, так как в данном
случае трудно проследить колебания стоимости запасов во
времени.
Метод ФИФО представляет собой списание материалов по
себестоимости, исходя из партий материалов, купленных первыми.
Хотя движение стоимости материалов и не совпадает с их
движением в натуральном выражении, однако приближается к
нему. Чем чаще будут производиться закупки и расходоваться
материалы, тем более приближена будет стоимость списания к
списанию в натуральном выражении. Преимущественным также
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является простота учета, этот метод значительно ускоряет расчеты
и позволяет избавиться от большого числа остатков за предыдущий
период. Этот метод является наиболее объективным, так как
препятствует манипулированию данными в области занижения
стоимости материалов и завышения себестоимости продукции.
Однако он также имеет свои недостатки. В случае, если материалы
расходуются неравномерно, и по цене первой партии могут быть
списаны материалы, поступившие по более высокой себестоимости
(увеличение которых произошло за счет инфляции и других
факторов), то итоговые финансовые результаты могут оказаться
завышенными, что вызывает некоторые последствия, то есть
недостатком является отсутствие учета инфляции. А при
завышении финансовых результатов происходит завышение
финансовых выплат, то есть это может привести к увеличению
суммы налогов, выплачиваемых организацией. В результате этого
на основе завышенных данных организацией может быть
составлена неправильная политика развития деятельности, что
приведет к негативным последствиям.
Поэтому каждой организации необходимо определиться с
методом оценки расходования материалов, предварительно оценив
влияние выбранного метода на результативные показатели.
1. Инструкции по бухгалтерскому учету запасов (Постановление Министерства
финансов Республики Беларусь от 12.11.2010 №133).
2. О бухгалтерском учете и отчетности: Закон республики Беларусь, 12.07.2013 г.,
№ 57-3.
3. Познякевич, В.Н / Совершенствование методик анализа и оценки оборотных
активов/ В.Н. Познякевич // Бухгалтерский учет и анализ. − 2009. − №4. −
С. 41-35.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
В організації розрахунків з дебіторами важливе місце посідає
класифікація дебіторської заборгованості. Від правильної
класифікації дебіторської заборгованості, а також від правильно
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обраних класифікаційний ознак буде залежати не лише порядок її
обліку чи окремого її складника, а й ефективності управління нею.
На думку Сурніної К.С. [1], класифікувати дебіторську
заборгованість можна наступним чином:
в залежності від терміну погашення – на довгострокову і
поточну;
в залежності від операційного циклу – на товарну
(операційну) і нетоварну (неопераційну).
С.О. Олійник пропонує класифікувати дебіторську
заборгованість за такими ознаками [2]: за контрагентами; за
зв’язком із нормальним операційним циклом та терміном
погашення; за об’єктами, щодо яких виникли зобов’язання
дебіторів; за платоспроможністю кредитора.
Важливе
значення
має
класифікація
дебіторської
заборгованості за контрагентами. Зокрема, згідно Плану рахунків
бухгалтерського
обліку
передбачено
поділ
дебіторської
заборгованості: заборгованість вітчизняних постачальників;
заборгованість іноземних постачальників.
Відповідно до П(С)БО 10 [3], обов’язковим є поділ
дебіторської заборгованості на поточну та довгострокову, який
залежить від нормального операційного циклу і терміну погашення
заборгованості.
Можна вважати, що одним з важливих моментів класифікації
дебіторської заборгованості є віднесення її до певної категорії
активів. У науковій літературі по-різному відносять дебіторську
заборгованість до складу активів і, відповідно, здійснюють її
класифікацію. Більшість науковців відносять дебіторську
заборгованість до складу оборотних засобів, інші називають її
"коштами в розрахунках‖.
З точки зору П.І. Камишанова класифікаційну групу, до якої
відноситься дебіторська заборгованість, можна назвати "кошти в
боргах даної організації‖ [4]. На думку Г.І. Мойсеєнко оборотні
засоби поділяються на нормовані і ненормовані, однією з частин
яких є дебіторська заборгованість [5]. Погоджуємось з
"традиційним‖ баченням дебіторської заборгованості як коштів в
розрахунках.
На думку Боровик О.А. [8], на дебіторську заборгованість
впливають як внутрішні, так і зовнішні фактори, які відіграють
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важливу роль в класифікації заборгованості. Зовнішні фактори
мають велике значення при створенні стратегії визначення
дебіторської заборгованості.
Важливим для цілей управління є класифікація дебіторської
заборгованості залежно від платоспроможності дебіторів. За цією
характеристикою, відповідно до Податкового кодексу України
заборгованість поділяється на безнадійну та сумнівну
заборгованість підприємств. Згідно ст. 159 ПКУ, визначається
порядок врегулювання безнадійної та сумнівної заборгованості та
пов’язані із цим відносини [9].
З точки зору Садовської І.Б. [6], в залежності від різних ознак
існують класифікаційні групи дебіторської заборгованості:
1. За строком погашення та зв’язком з нормальним
операційним циклом: довгострокова; поточна.
2. 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, роботу, послуги; дебіторська заборгованість за
розрахунками; інша поточна дебіторська заборгованість.
3. За своєчасністю погашення: дебіторська заборгованість,
строк оплати якої не настав; дебіторська заборгованість не сплачена
в строк; сумнівна дебіторська заборгованість; безнадійна
дебіторська заборгованість.
При
класифікації
потрібно
правильно розподілити
дебіторську заборгованість на довгострокову і поточну для того,
щоб не виникало помилок в подальшому обліку.
Варто зауважити, що підприємство може самостійно обрати
ознаку класифікації. Так, доцільним є поділ дебіторської
заборгованості за ступенем дотримання фінансової дисципліни на
допустиму та невиправдану (виникає внаслідок недоліків у
діяльності підприємства, наприклад, при виявленні недостач,
розкрадань товарно-матеріальних цінностей і коштів), яка
запропонована Білик М. Д. [7].
Отже, дебіторська заборгованість може класифікуватися за
різними ознаками. Однак, при наявності різних класифікаційних
ознак, дебіторська заборгованість найчастіше класифікується за
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однією певною ознакою в межах рахунків відповідно до «Плану
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій».
1. Сурніна К.С. Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості
промислових підприємств: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04
«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» 18.04.02 / К.С. Сурніна; ЛНУ ім. Івана
Франка, 2002.
2. Олійник С.О. Дебіторська заборгованість: сутність та класифікація. – 2011.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 ―Дебіторська
заборгованість‖: затверджено Мінфіном України від 08.10.99 р. № 237.
4. Камышанов П.И. Современная бухгалтерия и аудит на предприятиях и в банках
/ П.И. Камышанов, А.П. Камышанов, Л.И. Камышанова. - М., Элиста: АПП
"Джангар‖, 2008. - 720 с.
5. Моісеєнко Г.І. Дебіторська заборгованість: сутність та класифікація / Г.І.
Моісеєнко // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. - 2010. Вип. 29, Ч. 2: Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних
умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. - С. 96-99.
6. Організація обліку / [Садовська І.Б., Голян В.А, Бабіч І.І., Чудовець В.В.,
Тлучкевич Н.В., Жураковська І.В.]: Навч. посіб. За ред. І.Б. Садовської. –
Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010.
7. Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий
аналіз: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 592 с.
8. Боровик О.А. Дебіторська та кредиторська заборгованість і прогнозування її
структури за системним підходом// Формування ринкових відносин в Україні. 2007. - №8 (75). - С. 3-8.
9. Податковий кодекс України №2755-VI від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. –
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СТАН ТА НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює зростання
потреби в інформації, яка потрібна для планування, контролю і
прийняття управлінських рішень. Формування та надання такої
інформації є головним завданням управлінського обліку. Він є
складовою процесу управління, та надає інформацію важливу для:
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визначення стратегії та планування майбутніх операцій організації,
контролювання її поточної діяльності, оптимізації використання
ресурсів, оцінки ефективності діяльності, зниження рівня
суб’єктивності в процесі прийняття рішень. Кінцевою метою
управлінського обліку є допомога керівництву у досягненні
стратегічної мети підприємства. Тому управлінський облік є
підсистемою сучасного менеджменту підприємства.
В Україні поняття «управлінський облік» досі не отримало в
економічній літературі більш чи менш чіткого та однозначного
трактування. Спеціалісти не виробили єдиної думки про сутність,
роль та призначення управлінського обліку, його місце в системі
управління підприємством, теорії обліку.
Необхідність побудови управлінського обліку розглядається
у працях відомих
вчених С.Ф. Голова, Ф.Ф. Бутинця,
М.Г. Чумаченка, М.С.Пушкаря, І.Д. Фаріона, О.В. Лишиленка,
Л.В. Нападовської, В.Г. Лінника, І.А. Белоусової, О.С. Бородкіна,
Б.І.Валуєва, К. Друрі, Р.Ентоні, В.Б.Івашкевича, Т.П. Карпової,
Е. Майєра, Р. Манна, Д. Міддлтона, Б. Нідлза, С.Н.Ніколаєвої,
В.Ф. Палія, Дж. Ріса, Т. Скоуна, В.І.Ткача, Ч.Т.Хорнгрена та ін.
Управлінський облік перестав бути просто обліком,
паралельним до бухгалтерського. Він є механізмом для прийняття
управлінських рішень і основним інструментом, котрий дає змогу
керівнику керувати підприємством [1, ст. 47].
При управлінському обліку можна вивчати специфіку кожного
конкретного підприємства, тоді як при фінансовому обліку немає
такої можливості. Як стверджує М. Г.Чумаченко, у зв’язку з
переходом до ринкових відносин статистичні концепції надання
інформації недостатні [2, с. 77].
Нині у системі управлінського обліку виникають проблеми
методологічного та методичного характеру щодо забезпеченості
інформацією системи управління, оскільки за даними досліджень у
загальному
обсязі
економічної
інформації,
представленої
управлінським обліком, 50% і більше не використовується при
прийнятті рішень. Надмірна деталізація й періодизація інформації
замість сприяння обґрунтованості управлінських рішень, як правило,
зумовлює лише непродуктивні затрати робочого часу працівників
бухгалтерського обліку на рутинну обробку таких даних [3, с. 92].
Вирішуючи певні задачі, менеджери використовують різну
інформацію. Потреба у забезпеченні ефективності виробництва
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зумовила нову галузь знань і практичної діяльності, яка називається
управлінським обліком. З метою формування повної управлінської
інформації управлінський облік досліджує такі сфери діяльності, як
маркетинг, технологія, економіка, фінанси, право, статистика,
математика, психологія. Використання такої інформації дає змогу
обґрунтовувати рішення [4, с. 111].
Отже, в сучасній економічній практиці суб’єктів
господарювання управлінський облік сприяє забезпеченню
управлінського персоналу інформацією про різні аспекти діяльності
підприємств, які впливають на якість управлінських рішень,
ефективність системи управління. Інформація управлінського обліку
використовується для потреб менеджменту в процесі прийняття
управлінських рішень, для аналізу господарської діяльності та
пошуку резервів зниження витрат.
1. Воронова Е. Системы управленческого учета: развитие в условиях новых
методов управления // Проблемы теории и практики управления. - 2007. - № 9. С. 45-52.
2. Дяків В.В. Управлінський облік в Україні – реальність сьогодення / В. В. Дяків //
Економіка АПК. – 2010. – № 8. – С. 76–80.
3. Проданчук М.А. Сутність управлінського обліку та його роль у системі
управління підприємством / М. А. Проданчук // Економіка АПК. – 2011. – № 8. –
С. 90–95.
4. Яворов В.В. Удосконалення управлінського обліку в сільськогосподарських
підприємствах / В. В. Яворов // Економіка АПК. – 2010. – № 3. – С. 107–112.
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АГРЕСІЯ ЯК ДЕСТРУКТИВНА ФОРМА
МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Серед різноманітних поведінкових форм у міжособистісній
взаємодії найбільшу увагу соціальних психологів привертають
деструктивні форми взаємодії, конфліктна взаємодія, взаємодія на
основі дружби і любові, альтруїстична поведінка у взаємодії.
Розглянемо деструктивні форми взаємодії. До феноменів, які
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підсилюють
деструктивну
взаємодію,
належать
агресія,
упередження, обман, егоїзм.
Агресія – це індивідуальна чи групова форма деструктивних
дій чи поведінки особистості, яка спрямована на використання
сили, нанесення фізичної або психологічної шкоди людям і
суперечить нормам існування у соціумі.
Готовність суб’єкта до агресивної поведінки розглядається як
відносно стійка риса особистості – агресивність, неконтрольований
вияв якої деструктивно впливає на взаємодію.
Агресивність може реалізовуватись у різноманітних формах –
мстивість, ворожість, хамство, заздрощі, образи, сварки, погрози,
нищівна критика. Все це збентежує, посилює напруженість
співрозмовника.
Агресивна поведінка має ефект зараження. Якщо, наприклад,
на зупинці транспорту у натовпі з’являється роздратована, обурена
особа, у решти людей також підвищується тон розмови,
з’являються погрозливі нотки. Людина вдається до агресії не тільки
тому, що це може бути корисним, вона переймає її як модель
поведінки, спостерігаючи за іншими людьми.
Зрозуміти і дослідити агресію можна, підійшовши до неї з
точки зору погляду заохочувальних її наслідків. Агресивної
поведінки можна навчитися шляхом моделювання, перебуваючи
під впливом середовища.
Так, А.Бандура провів такий експеримент: проглядаючи
фільм, діти спостерігали агресивну і неагресивну поведінку
дорослого щодо певних іграшок. Кожна модель поведінки мала два
варіанти наслідків: покарання і винагородження. Таким чином,
різні групи дітей спостерігали одну з чотирьох моделей поведінки
дорослого:
агресію, що винагороджувалася;
агресію, що каралася;
неагресивну поведінку, яка винагороджувалася;
неагресивну поведінку, що каралася.
На підставі аналізу результатів експерименту було зроблено
такі висновки:
діти, котрі спостерігали агресивну модель, були у своїх
вчинках агресивніші, ніж їх однолітки, які спостерігали за
протилежною моделлю поведінки дорослого;
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діти, котрі спостерігали агресію, що винагороджувалася,
проявляли її частіше, ніж діти, які спостерігали агресію, що
каралася;
агресія дорослого, що каралася, відтворювалася дітьми в
іграх з подібними іграшками.
Ці дослідження дали змогу з’ясувати причини соціальної
агресії, що стало передумовою науково вивіреної профілактики
цього явища, формування неагресивної моделі поведінки.
У міжособистісній взаємодії важливо врахувати чинники, що
провокують соціальну агресію.
Польові і лабораторні експерименти засвідчили зв’язок між
переглядом телепередач, які показують агресивні дії і сцени
насилля, з агресивною поведінкою.
Зокрема, тестування індивідів віком 8, а потім 18 років
виявило, що відносно висока агресивність вісімнадцятилітніх
індивідів співвідносилася з частим переглядом фільмів зі сценами
насилля у восьмирічному віці.
Серед інших чинників, які провокують агресивну поведінку,
виокремлюють такі:
норма відплати (вендети, кровні війни та ін.). У деяких
культурах агресія, ворожість щодо іншого є нормою;
ефект зброї. Якщо у людини є зброя, вона шукатиме
можливостей її використати, тобто наявність зброї підвищує
схильність до агресивної дії;
страх покарання. Небезпека бути покараним знижує
агресивність, проте на рецидивістів загроза покарання менше
впливає;
самоствердження. Вдаючись до агресивних вчинків,
приниження іншого, людина стверджується сама.
Дослідники вважають, що мовчки стримувати агресію так
само неефективно, як і зривати гнів на інших.
Потрібно заохочувати і розвивати в собі кооперативність і
неагресивну поведінку.
Особистість стає менш агресивною, частіше вдається до
неагресивних дій, якщо її агресивну поведінку ігнорувати.
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НЕОБХОДИМОСТЬ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Бюджетирование – достаточно новое понятие в современной
экономической науке, которое в настоящее время все чаще
признается приоритетным в организации работы белорусских
предприятий.
Бюджетирование – это процедура составления и принятия
бюджетов, одна из составляющих системы финансового
управления, предназначенная для оптимального распределения
ресурсов хозяйствующего субъекта во времени.
Рынок
требует
большей
конкурентоспособности
и
предприятия вынуждены быть более динамичными. Успешные
компании постоянно повышают точность своих прогнозов
относительно будущих операций и связанных с ними потребностей
в ресурсах. Это не только увеличивает важность бюджетирования и
планирования, это также изменяет традиционные роли различных
таблиц, бюджетных систем и программных продуктов.
Процесс бюджетирования в настоящее время охватывает
руководителей всех уровней в организации, наблюдаются
тенденции к усложнению бюджетирования и планирования.
Бюджет представляет собой, выраженные в конкретных
показателях цели, альтернативы достижения целей, последствия
возникновения альтернатив на цели, фактические результаты
реализации
управленческий
решений,
отклонения
от
запланированных результатов.
При составлении бюджетов преследуют ряд целей:
планирование деятельности на определенный период; оптимизация
затрат и прибыли; согласование деятельности различных
структурных подразделений; доведение планов до руководителей
различных уровней; контроль и оценка эффективности работы
различных структурных подразделений; выявление потребностей в
денежных ресурсах и оценка их эффективности и др.
Таким образом, составление бюджетов является элементом
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тактического планирования, позволяющим наладить
эффективную работу организации на всех уровнях.

более
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ
АНАЛІЗУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Організація та забезпечення стабільної позитивної динаміки
функціонування і розвитку підприємств фондомістких галузей
промисловості тісно пов’язані з ефективним використанням
відповідних важелів управління необоротними матеріальними
активами, серед яких важливе значення відведене проведенню їх
аналізу.
Мета роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних,
методичних і організаційних питань з аналізу необоротних активів
та розробці рекомендацій щодо їх удосконалення. Під час
дослідження використано спеціальні та загальнонаукові методи:
аналізу та синтезу, індукції й дедукції та ін.
Досить вдалу модель комплексного аналізу ефективності
використання основних засобів запропоновано у науковій праці
Л.Я. Тринька та О.В. Липчанської [1, с. 290]. Підтримуючи основні
її положення, зазначимо, що аналіз необоротних активів слід
здійснювати у напрямах: забезпечення активами, їх зношення,
надходження та вибуття, наявності та ефективності використання.
Вивчаючи зміну структури в у вартісному виразі, слід
з’ясувати, за рахунок чого вона сталася — зміни складу будівель і
споруд чи складу машин, обладнання, нематеріальних активів та
інших груп. Важливою умовою раціональної зміни складу будівель
і споруд є зростання виробничої площі, де відбуваються виробничі
процеси. Вивчаючи стан основних засобів, визначають також і
забезпечення ними підприємства. Для цього спочатку аналізують
потужність обладнання й те, наскільки ця потужність відповідає
виробничій
програмі
підприємства.
Якнайповніше
та
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найраціональніше використання основних засобів і виробничих
потужностей підприємства сприяє поліпшенню всіх його технікоекономічних показників: зростанню продуктивності праці та
фондовіддачі, збільшенню випуску продукції, зниженню її
собівартості, економії капітальних вкладень.
В цілому завдання аналізу стану та ефективності
використання необоротних активів підприємств можна визначити
наступним чином: виявлення забезпеченості підприємства та його
структурних
підрозділів
необоротними
активами,
тобто
встановлення відповідності величини, складу та технічного рівня
засобів виробничій програмі підприємства; визначення рівня
використання необоротних активів і факторів, які впливають на
нього; установлення належної комплектності наявного парку
обладнання; з’ясування ефективності використання обладнання в
часі та за потужністю; розрахунок впливу використання основних
засобів на обсяг продукції; виявлення резервів підвищення
ефективності використання необоротних активів [2].
При обчисленні показників ефективності використання
основних засобів слід простежити динаміку таких показників, як
фондовіддача,
фондомісткість,
рентабельність,
коефіцієнт
змінності. При визначенні фондовіддачі потрібно дослідити
фондовіддачу активної частини, на що чинить вплив зміна
структури обладнання, зміна часу роботи обладнання, зміна
виробітку обладнання. Джерелами інформації для аналізу
необоротних активів підприємства є: план економічного та
соціального розвитку; план технічного розвитку; форма 1 «Баланс»
(Звіт про фінансовий стан); форма 4 «Звіт про власний капітал»;
форма 11-ОЗ «Звіт про наявність та рух основних фондів,
амортизацію (знос)».
Загалом ефективність використання необоротних активів
оцінюється по-різному залежно від їх виду, належності, характеру
участі у виробничому процесі, а також призначення. Саме основні
засоби слугують матеріально-технічною базою виробництва,
фундаментом його вдосконалення і розвитку. Значне нарощування
необоротних активів призводить до ускладнень у технічному
переоснащенні виробництва, морального і фізичного старіння
устаткування, що зменшує ефективність його використання та
можливість конверсії. Тому економічно виправданим є збільшення
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часу роботи устаткування, повне завантаження наявного його парку
та кваліфікований нагляд за роботою.
1. Тринька Л.Я. Економічний аналіз: навчально-методичний посібник /
Л.Я. Тринька, О.В. Липчанська. – К.: Алерта, 2013. – 568 с. 2. Серединська В.М.
Економічний аналіз: [навч. посібник] / В. М. Серединська, О. М. Загородна,
Р.В. Федорович; за ред. Р. В. Федоровича. – Тернопіль: Астон, 2010. – 592 с.

УДК 371.3
Владислав Лагановський
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ФУНКЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ
Педагогічне спілкування – система соціально-психологічної
взаємодії між учителем та учнем, спрямована на створення
оптимальних соціально-психологічних умов для обопільної
діяльності.
Для цього педагогові потрібно уміти: оперативно і правильно
орієнтуватися в постійно змінюваних умовах спілкування,
знаходити відповідні комунікативні засоби, які відповідали б його
індивідуальності, обставинам спілкування та індивідуальним
особливостям учня, постійно відчувати і підтримувати зворотний
зв’язок у спілкуванні За своїм змістом і сферою функціонування
воно може бути професійним і непрофесійним.
Професійне педагогічне спілкування є комунікативною
взаємодією педагога з учнями, батьками, колегами, спрямованою на
встановлення сприятливого психологічного клімату, психологічну
оптимізацію діяльності, стосунків. Воно забезпечує передання
через учителя учням людської культури, допомагає у засвоєнні
знань, сприяє формуванню ціннісних орієнтацій під час обміну
думками.
На противагу йому непрофесійне педагогічне спілкування
породжує
страх,
невпевненість,
спричинює
зниження
працездатності, відчуженість, стійке негативне ставлення до
вчителя, навчання. Обмін інформацією і ставленням співбесідників
один до одного характеризує комунікативний аспект спілкування,
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пізнання особистості й самоутвердження – перцептивний, а
організація взаємодії – інтерактивний. За статусом педагог і учні
діють з різних позицій: учитель організовує взаємодію, а учень
сприймає, залучається до неї. Для того, щоб учень став активним
співучасником педагогічного процесу, необхідно забезпечити
суб’єкт-суб’єктний характер педагогічних стосунків, який полягає у
рівності психологічних позицій, активності педагога та учнів.
Головними ознаками педагогічного спілкування на суб’єктсуб’єктному рівні є: особистісна орієнтація співрозмовників,
рівність психологічних позицій співрозмовників (недопустиме
домінування педагога у спілкуванні, він повинен визнавати право
учня на власну думку, позицію), проникнення у світ почуттів і
переживань, готовність прийняти точку зору співрозмовника
(спілкування за законами взаємної довіри, коли партнери
вслухаються, розділяють почуття одне одного, співпереживають,
має особливий педагогічний ефект), нестандартні прийоми
спілкування (відхід від суто рольової позиції вчителя).
Педагогічну
діяльність
характеризують
наступною
структурою комунікативного впливу: хто – кому - що - як —
ефективність повідомлення.
При цьому;
ХТО – суб’єкт комунікативного впливу (педагог);
КОМУ – об’єкт комунікативного впливу (учень або група
учнів);
ЩО – зміст комунікативного процесу (навчальний
матеріал, або особистісно орієнтований зміст з метою зміни,
розвитку особистості учня;
ЯК – конкретна педагогічна техніка (засіб спілкування);
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОВІДОМЛЕННЯ – ступінь збігу
змісту, що передається педагогом, зі змістом, сприйнятим учнем
(учнями).
Важливим при цьому є вдосконалення соціально-психологічних
особливостей особистості вчителя і оптимізація засобів педагогічного
впливу, тобто акцент на компонентах ХТО і ЯК.
Вдосконалення цих параметрів повинно охоплювати і
комунікативну, і перцептивну (лат. ptrceptio – сприймання, пізнання), і
інтерактивну складові спілкування, які тісно пов’язані з трьома
основними сферами психіки: пізнавальною, емоційною, мотиваційно70
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рольовою. Тому оптимізація спілкування означає і вдосконалення
психічного функціонування особистості вчителя.
Залежно від типу (суб’єкт-суб’єктне, суб’єкт-об’єктне)
спілкування вчителя може бути функціонально-рольовим або
особистісно-орієнтованим.
Функціонально-рольове спілкування є суто діловим,
стандартизованим, обмеженим вимогами рольових позицій. Особисті
мотиви, ставлення педагога й учня не враховуються й не виявляються.
Головна мета його полягає у забезпеченні виконання певних дій.
Особистісно-орієнтоване
спілкування
є
складною
психологічною взаємодією, яка передбачає виконання певних
нормативних функцій з виявом особистого ставлення, почуттів.
Психологічний портрет учителя, налаштованого на особистісноорієнтоване спілкування: відкритість, доступність, створення для дітей
можливостей висловлювати свої думки і почуття; справедливість,
довіра до дітей, визнання їх неповторності, гідності; зацікавленість
життям учнів, увага до їхніх проблем; емпатійне розуміння (здатність
бачити поведінку учня його ж очима, відчувати його внутрішній світ);
готовність завжди допомогти учням.
УДК 657
Наталія Ліханова
Науковий керівник: Ольга Павелко
Національний університет водного господарства та
природокористування
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Правильний підхід до формування витрат виробництва дасть
можливість
ефективно
використовувати
наявні
ресурси
підприємства, а відтак, і здійснювати глибокий аналіз явищ, які
безпосередньо впливають на господарську діяльність підприємства.
При цьому важливим є дослідження їх класифікації.
Питанням класифікації витрат приділяли достатньо уваги як
вітчизняні, так і зарубіжні вчені та практики, зокрема,
І.А. Басманов, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, С.О. Ніколаєва,
С.Ф. Голов, Н.Г. Карпова, О.Д. Каверіна, А.Ш. Маргуліс,
О.В. Лишиленко та ін.
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Важливість значення класифікації витрат підкреслює
Ф.Ф. Бутинець, який зазначає, що велике значення класифікації
витрат полягає в управлінні ними і, перш за все, з метою здійснення
калькуляції собівартості продукції для різних потреб управління
підприємства.
Класифікація витрат передбачає групування витрат у
відповідні групи, які складаються з однорідних за своїм змістом або
близьких між собою витрат. Тому в економічній літературі і на
практиці класифікують витрати за різними ознаками. Групування
витрат за економічними елементами здійснюється у всіх галузях
народного господарства. Це дає можливість встановити потребу в
основних та оборотних засобах, показує, скільки і яких засобів
витрачено, незалежно від того, де вони вироблені і на які цілі
використані, а також характеризує структуру витрат [5].
У бухгалтерському обліку проф. Ф.Ф. Бутинець виділяє такі
ознаки групування витрат: а) за елементами витрат: - матеріальні
витрати, - витрати на оплату праці, - відрахування на соціальні
заходи, - амортизація, - інші операційні витрати; б) за статтями
витрат; в) за способом їх включення до витрат окремих
структурних підрозділів підприємства: - прямі витрати; - непрямі
витрати; г) за обсягом виробництва продукції: - змінні витрати; постійні витрати; д) за звітними періодами: - витрати звітних
періодів; - витрати майбутніх періодів; е) за функціональним
призначенням [3].
Н.М. Малюга, Я.В. Лебедзевич, Л.Л. Горецька [4, с. 311]
витрати групують за такими класифікаційними ознаками:
- за відношенням до обсягу виробництва - змінні; умовнопостійні;
- за ефективністю - продуктивні; непродуктивні;
- за періодичністю (часом) виникнення - поточні витрати постійні виробничі витрати; одноразові витрати – однократні або
періодично здійснювані.
В цілому складність структури і різноманітність процесів
формування витрат передбачає їх розподіл за певними
класифікаційними групами. При цьому, класифікація витрат
підприємства за одними ознаками застосовується на практиці
частіше, за іншими – рідше. Проте, кожна з них має своє самостійне
значення і не може бути замінена будь-якою іншою. Належна
класифікація витрат підвищує ефективність їх обліку, підсилює
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його аналітичність і можливості щодо виявлення резервів
підвищення результативності виробничої і комерційної діяльності
підприємств.
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від
16.07.1999 р. № 996-ХІV (зі змінами) // Режим доступу: www.rada.gov.ua.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: наказ Міністерства
Фінансів України за станом на 31.12.1999 № 318. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
3. Бутинець Ф.Ф. Витрати виробництва та їх класифікація для потреб управління /
Ф.Ф. Бутинець // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку,
контролю і аналізу. – 2012. – №1(22). – С. 11-18.
4. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво: [Навч.
посібник] / Н. М. Малюга, Я. В. Лебедкевич, Л. Л. Горецька та ін.; за ред.
Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: Рута, 2000. – 480 с.
5. Карп’як Я. С.Організація обліку: навч. посіб. / Я.С. Карп’як, В.І. Воськало,
В.С. Мохняк / Національний ун-т «Львівська політехніка». – Львів:Вид-во
Львівської політехніки, 2014 .– 366 с.

УДК 65.012.12:657.6
Юлія Мазур
Науковий керівник: Лариса Михальчишина
Вінницький національний аграрний університет
АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ У ВНУТРІШНЬОМУ АУДИТІ
В сучасних умовах сталого економічного розвитку України
все більше зростає значення аналітичних процедур у внутрішньому
аудиті (далі - ВА). Аналітичні процедури є одним із основних
способів отримання доречних та незалежних аудиторських доказів,
що
є
найкращим
інструментом
забезпечення
конкурентоспроможності,
ефективного
функціонування
та
розвитку підприємств. Тобто, поняття «аналітичні процедури» та
«внутрішній аудит» тісно пов’язані між собою, що обумовлює
актуальність обраної теми.
Міжнародний стандарт аудиту 520 «Аналітичні процедури»
визначає аналітичні процедури як аудиторські процедури, які
передбачають аналіз важливих фінансових показників та тенденцій
з подальшим дослідженням відхилень та взаємозв’язків, що
суперечать іншій відповідній інформації або відхиляються від
показників, які очікуються [1].
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В аудиті слід розрізняти аналітичні процедури двох порядків:
1) першого порядку, які пов'язані з аналізом інформаційних
ресурсів на різних етапах аудиту (планування, підтвердження
залишків на рахунках бухгалтерського обліку, оцінка доказів щодо
аудиторського висновку);
2) другого порядку, які пов'язані з оцінкою та діагностикою
стану економічної системи підприємства та можливих результатів
його зміни [2].
У різних літературних джерелах науковці зазначаюсь перелік
типових аналітичних процедур, рекомендованих до використання,
проте немає чітко визначеного загального підходу до
стандартизації процедур ВА, систематизації основних принципів та
завдань. Тому розглянемо систематизацію
використання
визначених аналітичних процедур залежно від мети та стадії
перевірки (табл.1) [3].
Таблиця 1
Застосування аналітичних процедур у внутрішньому аудиті
Стадія
Планування

Методична
стадія

Завершальна

Аналітичні процедури
1) зіставлення інформації стосовно
обсягів грошового обігу за попередні
періоди; 2) порівняння показників
фінансової звітності та коефіцієнтів
звітного періоду з попередніми
1) порівняння фактичних показників із
прогнозними;
2)
дослідження
взаємозв’язку
між
елементами
бухгалтерської звітності; 3) вивчення
взаємозв’язку
між
даними
бухгалтерського обліку і відповідною
не бухгалтерської Інформацією; 4)
перевірка відповідності здійснення
операцій чинному законодавству
1) аналіз змін із часом показників
обсягу та періодичності здійснення
операцій;
2)
зіставлення
узагальнюючих
показників,
що
відображають результати здійснення
операцій у бухгалтерській звітності з
даними попередніх періодів

Мета застосування
Спрямування уваги на
особливості здійснення
операцій

Допомагають скоротити
застосування інших
видів процедур

Аналітичні процедури
допомагають
переконатися в
наявності (відсутності)
істотних спотворень
або інших фінансових
проблем

Отже, аналітичні процедури відіграють значну роль у процесі
аудиторської перевірки, адже саме завдяки даним процедурам
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аудитор без проблем з’ясує особливості діяльності суб’єкта
господарювання, виявить наявність перекручень та помилок у
фінансовій звітності, проаналізує фінансовий стан та розробить
рекомендації щодо його покращення.
Для вдосконалення та підвищення ефективності ВА слід
проводити
систематизацію
використовування
аналітичних
процедур залежно від стадії перевірки. Це може стати інструментом
підвищення ефективності бізнесу і зміцнення його конкурентних
позицій на ринку.
1. Міжнародний стандарт аудиту 520 "Аналітичні процедури".
2. Мних Є.В. Аналітичні процедури в аудиті: [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: http://westudents.com.ua/glavy/17506-46-analtichn-protseduri-v-audit.html
3. Тесленко Ю.Р. Особливості виконання аудиторських процедур у внутрішньому
аудиті: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.repository.hneu.edu.ua

УДК 657
Юлія Мазурик
Науковий керівник: Наталія Голячук
Луцький національний технічний університет
АНАЛІЗ ОЦІНКИ ДИНАМІКИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ЗМІНИ
У процесі аналізу на першому етапі необхідно оцінити
динаміку фінансових результатів. Також необхідно вивчити склад
фінансових результатів, їх структуру, динаміку і виконання плану
за звітний період Під час вивчення динаміки фінансових
результатів слід враховувати інфляційні фактори зміни його суми.
Аналізуючи динаміку фінансових результатів, слід мати на
увазі, що їх обсяг багато в чому залежить від облікової політики
підприємства. Закон про бухгалтерський облік та інші нормативні
документи надають право суб'єктам господарювання самостійно
обирати деякі методи обліку, що здатні істотно вплинути на
формування фінансових результатів.
Аналіз фінансових результатів підприємства необхідно
розпочати з загальної оцінки їх рівня, зміни в порівняні з планом та
базовим періодом. Для цього використовують дані «Звіту про
фінансові результати», в ньому міститься інформація за два
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періоди, а також дані фінансового або бізнес-план в частині
фінансових результатів.
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
включає в якості обов'язкових елементів:
- дослідження змін кожного показника за поточний
аналізований період;
- дослідження структури відповідних показників і їх змін;
- вивчення динаміки зміни показників фінансових
результатів;
- виявлення факторів і причин змін показників прибутку і
кількісну їх оцінку.
Для аналізу зміни економічних явищ та процесів за певний
період широко використовуються ряди динаміки. Рядом динаміки
називають часову послідовність значень економічних показників.
Аналіз динамічних рядів уможливлює виявлення низки
закономірностей і тенденцій, які виявляються в досліджуваному
явищі. Ряди динаміки надзвичайно важливий метод аналізу, саме
завдяки якому можна охарактеризувати зміну явищ у часі, виявити,
основні тенденції, особливості, закономірності їх розвитку,
спрогнозувати їх на майбутнє і виразити у цифровій та графічній
формах. У процесі аналізу наявності і динаміки фактичні дані
порівнюють з плановими або за попередні періоди, розраховують
процент виконання плану, абсолютне відхилення від плану, темпи
росту і приросту за проміжок часу, що аналізується, абсолютне
значення однопроцентного приросту.
Одержані дані дають змогу за необхідності прогнозувати
характер зміни показника в майбутньому. Ряд динаміки складається
з двох елементів: моментів часу (або дат) та самих даних, що
називаються рівнями ряду.
Динаміка оцінюється на основі показника виробничої
програми, вона визначає необхідний обсяг виробництва продукції,
відповідний по номенклатурі, асортименту та якості вимогам плану
продажів в натуральному і вартісному вираженні. План продажів у
натуральному вираженні дає можливість узгодити відпустку
конкретних видів продукції з потребами ринку, виробничими
потужностями підприємства, потребою в ресурсах, необхідних для
виробництва.
Проте натуральні вимірники не завжди дозволяють точно
визначити загальний обсяг та структуру виробництва, розрахувати
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витрати, дохід та прибуток від реалізації продукції.
Отже, оцінка виконання плану тісно пов'язана з аналізом
виконання договірних зобов'язань щодо постачання продукції.
Недовиконання плану за договорами для підприємства призводить
до зменшення виручки, прибутку, виплати штрафних санкцій. О
крім того, в умовах конкуренції підприємство може втратити ринки
збуту продукції, що спричинить за собою спад виробництва. У
процесі такого аналізу необхідно також оцінити ризик
незатребуваної продукції.
УДК 657
Софія Маліновська
Науковий керівник: Тетяна Писаренко
Луцький національний технічний університет
РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ НОРМАТИВНОГО МЕТОДУ
ОБЛІКУ ВИТРАТ
В сучасному світі даний метод обліку витрат
характеризується тим, що на підприємстві щодо кожного виду
виробу на основі діючих норм та кошторисів витрат складається
попередня калькуляція нормативної собівартості виробу, тобто
калькуляція собівартості, обчислена за діючими на початок місяця
нормами витрачання матеріальних і трудових витрат [1].
Дане питання досліджували такі науковці: Садовська І.Б.,
Дяків В.В., Майданевич Ю.П., Проданчук М.А., Міщенко Т.М.,
Шарапова І. С., Паєр К. О., Тлучкевич Н.В., Дороженко Л.І.,
Бутинець Б.І. та багато інших.
Так Садовська І.Б. вважає, що нормативний метод - це
основний метод виробничого обліку, який сприяє впровадженню
прогресивних норм витрат, дієвого контролю за рівнем витрат
виробництва, що дає змогу використовувати дані обліку для
виявлення резервів, зниження собівартості продукції та
оперативного керівництва виробництвом [2].
Дяків В.В. зазначає, що нормативний метод обліку витрат на
виробництво – прогресивний метод, що дозволяє ефективно
використовувати дані обліку для виявлення резервів зниження
собівартості й оперативного управління виробництвом, при якому
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собівартість калькулюється вже у процесі виробництва, а не після
завершення звітного періоду.
Майданевич Ю.П. вказує, що нормативний метод - єдиний
метод, який досліджувався кожним науковцем у даній сфері.
Використання нормативного методу дає ряд переваг: по-перше, норми
є засобом виміру фактичної ефективності роботи, по-друге,
використання нормативів дозволяє отримувати інформацію не лише
про фактичні витрати, але і про те, якими вони повинні бути [4].
Отже, якщо узагальнити даний перелік тверджень то можна
зазначити, що нормативний метод обліку витрат забезпечує контроль
за витратами безпосередньо при виробничому процесі. Особливо при
наявності чітко розробленого технологічного процесу виготовлення
продукції, недотримання якого викличе відхилення від встановлених
норм витрат на виробництво.
1. Дяків В.В. Удосконалення системи управління витратами на підприємствах
різних форм власності та господарювання [Електронний ресурс]/ Дяків В.В. //
Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/
2. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік: навчальний посібник/ І.Б. Садовська,
Т.В. Божидарнік, К.Є.Нагірська - К: «Центр учбової літератури», 2013.
3. Нормативний метод обліку витрат та «стандарт-кост»: сутність, переваги,
проблеми [Електронний ресурс] /Говолєва Д. А., Манакіна В.А.// Режим
доступу: http://intkonf.org/
4. Аналіз методів обліку витрат і методів калькулювання: перспективи
застосування на підприємствах молочної промисловості [Електронний ресурс]
/Майданевич Ю.П. // Режим доступу:http://dspace.nbuv.gov.ua/.

УДК 657
Тетяна Манжелес
Науковий керівник: Наталія Овчарова
Українська академія банківської справи НБУ
ОЦІНКА РЕЗЕРВІВ В УПРАВЛІННІ КРЕДИТНИМИ
РИЗИКАМИ БАНКІВ
У сучасних умовах нестабільності ринку банківських продуктів
та послуг України важливе значення набуває якісна та незалежна
система управління ризиками, відсутність якої може призвести до
значних збитків для банківських установ. При цьому, важливу увагу
слід приділити кредитному ризику, як домінуючому та невід’ємному в
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системі банківських ризиків. Він негативно впливає на прибутковість
та платоспроможність банків, а також породжує інші ризики, які
можуть мати в майбутньому масштабний прояв.
Так як повністю ліквідувати чи попередити банківські ризики,
зокрема і кредитний, неможливо, процес їх управління полягає в
мінімізації та обмеженні. З цією метою можна виділити три методи
впливу:
1) зниження ризику – зменшення розмірів чи ймовірності
настання несприятливої події;
2) передача ризику – передача відповідальності за нього
третім особам, наприклад страховій компанії;
3) збереження ризику – створення спеціальних резервних
фондів для покриття можливих збитків, наприклад резерву під
кредитні операції банку.
Створення резерву під кредитні операції банку, як один із
найбільш ефективних методів управління кредитним ризиком, полягає
у зниженні реальної вартості виданих позичок. Банк оцінює ризики
невиконання боржником зобов’язань та формує резерв під кредитні
операції шляхом акумулювання частини грошових коштів на
спеціальному рахунку для компенсації неповернених кредитів.
Формування резервів на відшкодування втрат за кредитними
операціями є одним із найважливіших способів підвищення надійності
комерційних банків. Діяльність зі створення резервів під кредитні
операції комерційних банків в Україні було розпочато в 1995 році.
Існуюча до цього часу практика списання безнадійної кредитної
заборгованості без визначення конкретних джерел покриття
призводила до виникнення значних розбіжностей між величиною
капіталу, відображеного у фінансовій звітності та його реальним
розміром. Така ситуація ставила під загрозу існування банківської
системи, що і пояснює визначальну ролу резервів в управлінні
кредитними ризиками.
На сьогодні основним нормативним-правовим документом, що
регулює порядок формування і використання банками України
резервів під кредитні операції банків є положення «Про порядок
формування та використання банками України резервів для
відшкодування можливих втрат за активними банківськими
операціями» від 25.01.2012 р. № 23 [1].
Створення резервів банку під кредитні операції базується на
принципі обачності, тобто банки оцінюють якість своїх кредитних
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портфелів з точки зору можливих втрат, для покриття яких і
створюються спеціальні резерви. Без даного інструменту втрати за
кредитними операціями будуть відшкодовуватись за рахунок капіталу,
що призведе до негативних наслідків для банків.
Вагоме значення при створенні резервів під кредитні операції
має їх оцінка – виявлення факторів, причин, обставин ризику та
ймовірності настання збитків. Саме детальна оцінка факторів і
ймовірності настання ризику є запорукою успішного управління
кредитними ризиками комерційних банків. Формування резервів в
даному аспекті, на відміну від інших методів, дозволяє не тільки
попередити та мінімізувати негативний вплив непередбачуваних
ситуацій, а й покрити безнадійну кредиторську заборгованість клієнтів
банку.
Отже, управління кредитними ризиками банку є необхідною
умовою для ефективного його функціонування. Важливим питанням
при цьому постає вибір оптимального механізму захисту банківських
установ від ризиків. Саме створення резервів під кредитні операції
банку служить дієвим засобом захисту вкладників, кредиторів і
акціонерів банку, при цьому підвищуючи надійність та стабільність
банківської системи в цілому.
1. Про порядок формування та використання банками України резервів для
відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями
[Електронний ресурс]: положення, затверджене постановою Правління
Національного банку України від 25.01.2012 р. № 23. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua.

УДК 657
Юлія Марченко
Науковий керівник: Євгенія Калюга
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
ІНТЕГРАЦІЯ ФІНАНСОВОГО Й УПРАВЛІНСЬКОГО
ОБЛІКУ
Облік, метою якого є формування періодичної зовнішньої
звітності для того, щоб будь-який користувач, не маючи
відношення до даного підприємства, міг скласти уяву про його
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фінансовий стан на звітну дату, – це бухгалтерський фінансовий
облік. Якщо ж облік ведеться для забезпечення керівництва
підприємства інформацією для прийняття управлінських рішень на
майбутнє – це бухгалтерський управлінський облік [1].
Актуальність даної теми полягає в тому, щоб зрозуміти
відмінності між цими видами обліку, аби уникнути серйозних
помилок при інтеграції управлінського та фінансового обліку.
Метою даної тези є охарактеризувати основні риси
фінансового й управлінського обліку, особливості отримання
інформації для цілей управління, недоліки ігнорування інформації
управлінського обліку.
Тему інтеграції фінансового й управлінського обліку в
сучасних умовах організації та функціонування діяльності
підприємства розкривали у своїх дослідженнях вітчизняні та
зарубіжні автори: Ф. Ф. Бутинець, Н. Т. Білуха, Б. І. Валуєв,
Я. В. Соколов. Проблемам впровадження, постановки та взаємодії
фінансового й управлінського обліку присвячені роботи
І. В. Аверчева, М. А. Вахрушина, О. М. Волкової, А. Д. Шеремета,
К. Друрі, Ч. Хорнгрена й ін.
Фінансовий облік має справу тільки з фактами, які вже
відбулись, тоді як управлінський облік – із тими, що мають бути (в
майбутньому). Таким чином, фінансовому обліку притаманна
ретроспективна спрямованість, управлінському – перспективна. У
фінансовому обліку використовується інформація тільки в
грошовому вираженні, в системі подвійного запису. У рамках же
управлінського обліку подвійний запис не застосовується, а
інформація циркулює не лише в грошовому вираженні. Тут
використовуються також натуральні вимірники, умовно-натуральні,
комплексні [1].
Фінансовий облік повинен вестися обов’язково, це визначено
законодавством. Кожне підприємство самостійно вирішує питання
організації та ведення управлінського обліку.
На законодавчому рівні встановлено адміністративну та
кримінальну відповідальність за недостовірне подання даних
фінансового обліку. За ведення управлінського обліку передбачена
відповідальність дисциплінарна (всередині організації) [1].
Фінансова звітність готується регулярно, раз на квартал або
місяць, а підсумкова – раз на рік. Частота визначається
нормативними
актами
або
професійними
стандартами.
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Управлінська звітність складається за необхідності, суворої
періодичності немає.
Інтеграція управлінського та бухгалтерського обліку буде
сприяти:
1) виявленню областей найбільшого ризику і вузьких місць у
діяльності підприємства;
2) формуванню цінової політики, в т. ч. встановленню меж
знижок при різних видах збуту та платежу;
3) формуванню асортиментної політики та виявленню
збиткових видів продукції;
4) спостереженню та контролю рівня витрат і формуванню
економічної стратегії на майбутнє;
5) обчисленню собівартості продукції, що випускається, для
розрахунку й оцінки фінансових результатів [2].
Щоб уникнути помилок при інтеграції системи фінансового й
управлінського обліку, необхідно ретельно вивчити організаційну
та управлінську структуру підприємства, систему обліку та
документообігу; розробити моделі управлінського обліку та
системи
документообігу;
впровадити
або
адаптувати
використовувану
автоматизовану
систему
(бухгалтерську
програму); розробити посадові інструкції; навчити персонал
підприємства [2].
Отже, інтеграція обох систем обліку (фінансового й
управлінського) дає велику кількість переваг. До них можна
віднести: повну відповідність даних систем управлінського та
фінансового обліку, що засновані на використанні єдиної
інформації; високий рівень достовірності управлінської інформації,
що досягається завдяки відсутності необхідності в додатковій
ручній обробці фінансових даних; уникнення потреби в утриманні
додаткової служби для ведення управлінського обліку.
1. Бухгалтерський
управлінський
облік:
підручник ; за
ред.
проф.
Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2005.
2. Голов С. Ф. Управлінський облік: підручник / С. Ф. Голов. – К.: Лібра, 2003. –
704 с.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ НА ПІДСТАВІ
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
Розвиток ринкових відносин, намагання України вийти на
світовий ринок і наявність підприємств різних форм власності
зумовили розробку та впровадження нових вимог щодо організації
та методології обліку.
У сучасних умовах економічної глобалізації практично перед
кожною українською компанією постає питання міжнародної
співпраці. Закупівля сировини й обладнання за кордоном, а також
експорт власної продукції потребують формування довгострокових
партнерських відносин між представниками різних країн світу.
Для успішної реалізації таких проектів потрібна повна, а
головне – зрозуміла для всіх інформація про господарську
діяльність учасників. Законодавство кожної країни має свої
особливості розкриття фінансової інформації. Тому, з метою
сприяння розширенню світової торгівлі, були розроблені
Міжнародні стандарти фінансової звітності (надалі – МСФЗ).
У зв’язку з розвитком міжнародного співробітництва, участю
у сфері відносин міжнародного розподілу та виробничій кооперації,
залученням іноземних інвестицій в економіку України, виходом
вітчизняних підприємств на світові ринки набуває актуальності
тема впровадження МСФЗ.
Застосування міжнародних стандартів для нашої країни –
справа не нова: лідери ринку, а також компанії, що працюють із
зовнішніми інвесторами, виходять на іноземні біржі або просто
цінують свою ділову репутацію, вже досить давно складають
звітність відповідно до міжнародних стандартів. Міністерство
фінансів регулярно вносило зміни до національних стандартів,
наближуючи їх до міжнародних і скорочуючи розрив між
вітчизняною системою обліку та загальноприйнятою світовою
практикою, тому комплексне впровадження МСФЗ в Україні
залишалось лише питанням часу.
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Для успішного впровадження міжнародних стандартів
фінансової звітності реалізовано наступні пункти[2]:
– призначено відповідальних за адаптацію та впровадження
стандартів;
– визначено перелік суб’єктів, які зобов’язані подавати
звітність за МСФЗ;
– сплановано заходи з навчання кадрів.
Міжнародні стандарти фінансової звітності почав розробляти
з 1973 року Комітет з міжнародних стандартів (згодом
перетворений у Раду з міжнародних стандартів фінансової
звітності).
МСФЗ включають у себе:
– міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS);
– міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (IAS);
– інтерпретації, розроблені Комітетом з інтерпретації
міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRIC) або колишнім
Постійним комітетом з інтерпретації (SIC) [3].
Мета введення цих стандартів – забезпечити порівнянність і
зрозумілість для міжнародних інвесторів звітів суб’єктів
господарської діяльності різних країн світу. Стандарти мають певну
гнучкість, що дозволяє враховувати особливості національних
економік, містять загальні принципи та підходи до відображення
операцій
і
розкриття
інформації.
Стандарти
постійно
допрацьовуються і доповнюються, виходячи зі зміни ситуації на
світових ринках.
Сьогодні МСФЗ обов’язкові для всіх суб’єктів господарської
діяльності в 91 країні світу, для частини суб’єктів –у 6 країнах;
дозволені до застосування поряд із національними стандартами – у
25 країнах. При цьому, в більшості країн звітність відповідно до
МСФЗ зобов’язані готувати публічні компанії, цінні папери яких
мають обіг на відкритих торгах [4].
Україна зробила перші кроки по переходу на МСФЗ у 1998
році, коли постановою КМУ від 28.10.1998 р. № 1706 була
затверджена Програма реформування системи бухгалтерського
обліку із застосуванням міжнародних стандартів. З 1997 р. їх
переклад на українську мову та публікацію здійснює за
ліцензійною угодою Федерація професійних бухгалтерів і
аудиторів України [4].
У країні прийнято ряд нормативних документів, що не тільки
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регламентують застосування міжнародних стандартів фінансової
звітності та обліку, але й містять різні роз’яснення для компаній,
аудиторів,
контролюючих
і
координуючих
органів.
Відповідальними за впровадження МСФЗ в Україні є Міністерство
фінансів України та Міністерство юстиції України, а також інші
державні органи (зокрема НБУ), які можуть долучати до процесу
інших осіб (профільні організації).
Починаючи з 01.01.2014 року складають звітність відповідно
до МСФЗ компанії, що надають допоміжні послуги у сфері
фінансового посередництва та страхування [5].
Найбільш суттєва відмінність МСФЗ від П(С)БО – увага до
деталей. Окрім форм фінансової звітності, практично ідентичних
вітчизняним, МСФЗ передбачає велику кількість приміток, що
деталізують суть операцій. Наприклад, у П(С)БО відсутній звіт, що
містить інформацію в розрізі сегментів бізнесу; немає вимог про
розкриття інформації про суми невикористаних кредитних коштів;
про виділення сум, що відносяться до часток участі в спільній
діяльності. У МСФЗ більш докладні вимоги до розкриття
інформації про облікову політику і так далі.
Крім того, МСФЗ орієнтовані на відображення об’єктивної
інформації про поточний фінансовий стан компанії. Тому в їх
основі лежать дані про реальну, тобто справедливу (ринкову),
вартість активів і зобов’язань. Оцінювати можна різними
способами – цей процес віддається «на відкуп» суб’єкту
господарської діяльності. При цьому немає єдиних вимог – є тільки
набір загальних підходів. Тому формування політики оцінки
активів і пасивів за МСФЗ є найбільш трудомістким завданням при
переході на міжнародні стандарти.
Отже, міжнародні стандарти розроблені з урахуванням
досягнутого рівня економічного та соціально-культурного розвитку
і, звісно, вони не охоплюють усіх питань обліку та звітності. Тому і
в Європі, і в Україні триває розробка нормативної бази, яка б
включала галузеві особливості обліку й облікової політики.
1. Лист Мінфіну, Нацбанку та Державної служби статистики від 07.12.2011 р. №
12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702.
2. Міжнародні стандарти фінансової звітності / [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http: //www.zakon.rada.gov.ua/go/929_010.
3. Нишенко Л. П. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності
України з міжнародними стандартами.: дис. канд. наук: 08.00.09 / Нишенко

85

Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України

Людмила Петрівна. – Київ, 2008. – 283 с.
4. Петрук О. М. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні:
стратегія, гармонізація, регламентація: дис. д-ра екон. наук: 08.06.04 / Петрук
Олександр Михайлович. – Житомир, 2006. –358 с.
5. Голов С. МСФЗ в Україні: шляхом спроб і помилок / С. Голов // Бухгалтерський
облік і аудит. – 2012. – № 3. – С. 3–6.
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ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ДЕБІТОРСЬКОЮ
ЗАБОРГОВАНІСТЮ
Мета аналізу дебіторської заборгованості, на думку
переважної більшості вчених, – визначення повноти, своєчасності
та правильності здійснення підприємством і його структурними
підрозділами операцій із дебіторами, оцінювання якості
дебіторської заборгованості за узагальнюючими і частковими
показниками, виявлення факторів, а також встановлення причин їх
зміни.
Аналіз наукових публікацій за напрямком дослідження [1; 2;
3; 4; 5; 6; 7] дозволив виявити також основні завдання аналізу
дебіторської заборгованості, а саме:
− оцінка розрахунково-платіжної дисципліни підприємства;
− оцінка динаміки дебіторської заборгованості в цілому та за
її видами;
− аналіз якісного стану дебіторської заборгованості;
− аналіз простроченої та безнадійної дебіторської
заборгованості;
− прийняття управлінських рішень відносно поліпшення
стану розрахунків із дебіторами підприємства.
У зв’язку із численністю наукової літератури з проблематики
дослідження, на сьогодні існує багато методик аналізу дебіторської
заборгованості, які мають різний рівень деталізації аналізованої
економічної категорії. Для розуміння, тлумачення результатів
аналізу дебіторської заборгованості застосовують такі методи
аналізу: порівняння, аналіз коефіцієнтів, аналіз відсоткових
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відношень, побудова аналітичних таблиць, розробка та
використання аналітичних показників, метод середніх величин,
метод групування, методи фінансових розрахунків [3, с. 55].
Насамперед необхідно визначити, які зміни відбулися в складі
та структурі дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду
порівняно з початком, а також у питомій вазі дебіторської
заборгованості в загальній сумі поточних активів. Доцільно
визначити темпи зростання дебіторської заборгованості і порівняти
їх з попереднім періодом. Після цього необхідно ознайомитись зі
складом та структурою дебіторської заборгованості, дати оцінку
щодо реальної її вартості, вірогідності повернення.
Важливо дати оцінку показникам якості та ліквідності
дебіторської заборгованості. Якість дебіторської заборгованості
визначається її оборотністю. При визначенні показників
оборотності до уваги беруть тільки суми по дебіторах-покупцях як
такі, що безпосередньо стосуються обсягів реалізації продукції.
Провівши усі розрахунки необхідно зробити відповідні висновки
[6].
На нашу думку, вивчати стан дебіторської заборгованості
можна за наступними основними етапами:
− визначення питомої ваги дебіторської заборгованості в
загальній сумі оборотних активів;
− оцінка наявності і структури дебіторської заборгованості;
− розрахунок показників її оборотності;
− визначення частки сумнівної та безнадійної заборгованості
у загальному обсязі дебіторської заборгованості;
− порівняння обсягу дебіторської заборгованості з
розмірами кредиторської;
− вивчення впливу факторів на заборгованість даного типу.
Важливим етапом аналізу дебіторської заборгованості є
факторний аналіз, спрямований на кількісну оцінку впливу
різноманітних чинників на рівень дебіторської заборгованості. В
його основі лежить використання методичного прийому, який
дозволяє виділити вплив кожного чинника на зміну
результативного показника. Вибір методики факторного аналізу
заборгованості залежить насамперед від виду факторів та характеру
їхнього впливу на неї. При цьому для отримання об’єктивних
результатів важливо правильно вибрати факторну модель і
послідовність дослідження впливу факторів.
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Інколи в літературних джерелах можна натрапити на аналіз
впливу на величину заборгованості виручки від реалізації та її
оборотності, але такий аналіз, на нашу думку, не можна вважати
факторним, оскільки оборотність заборгованості не є її
повноцінним фактором, а лише окремою якісною характеристикою,
що залежить від багатьох чинників. Загалом на величину
заборгованості підприємства впливає чимало факторів, проте для їх
дослідження необхідно застосовувати методику стохастичного, а не
детермінованого аналізу, оскільки зв’язок між ними та величиною
заборгованості є кореляційним.
Проаналізувавши усі опрацьовані нами літературні джерела,
ми прийшли до висновку, що дебіторська заборгованість є досить
важливим елементом управління, оскільки дуже багато вчених
займається розробкою методики її аналізу. В практичній діяльності
ми
пропонуємо
використовувати
комбінований
підхід,
застосувавши окремі методи різних науковці, тому що, на наш
погляд, ще не зовсім досконало опрацьовано дане питання.
Потрібно розраховувати усі можливі показники, щоб бачити
очевидну картину дебіторської заборгованості підприємства.
1. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих
навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». За редакцією
професора Ф. Ф. Бутинця – Житомир: ПП «Рута», 2007. – 680 с.
2. Демкович А.А. Методи аналізу стану дебіторської заборгованості підприємства /
Демкович
А.А.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=70312
3. Загородній А. Г. Економічний аналіз: теорія і практика. Підручник/За редакцією
професора А.Г. Загороднього / Загородній А.Г., Кіндрацька Г.І., Білик М.С., –
видання 4, перероблене і доповнене – Львів «Магнолія 2006», 2009 440 с.
4. Лобачева І.Ф. Теоретичні аспекти аналізу дебіторської заборгованості в системі
управління підприємством / Лобачева І.Ф., Хоменко А.С. [Електронний ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.rusnauka.com/1_NIO_2014/Economics/7_154689.doc.htm
5. Коваленко Д.І. Удосконалення розрахунку оптимального розміру дебіторської
заборгованості підприємств легкої промисловості України / Д.І. Коваленко //
Інвестиції: Практика та досвід. – 2010. – №16. – С. 65–69.
6. Ніколаєнко О. Деякі аспекти аналізу дебіторської заборгованості суб’єктів
господарювання / О. Ніколаєнко // Підприємництво, господарство і право. –
2013. – №15. – С. 141–145.
7. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз. Навчальний посібник – 5 видання,
перероблене – Львів: «Новий Світ», 2008.
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УДК 371.3
Христина Матвійчук
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
КОМУНІКАТИВНИЙ РИТУАЛ У СУДОВОМУ ДИСКУРСІ
Ритуальне спілкування – це чисто соціальне спілкування, з
якого «за правилами гри» виганяються всі «психологічні», тобто
індивідуальні особистісні риси, де вони не важливі, не потрібні,
навіть заважають, де головне – досягнення об’єднання з соціумом,
вираження себе як члена суспільства і підтримання єдності з ним.
«Правила гри» в суді визначені і традицією, і нормативними
актами.
Так, до ритуальних знаків поведінки в судовому дискурсі
відносять представлення сторін, обговорення порядку денного
тощо.
Для ритуального спілкування важливим є те, як учасники
спілкування розпізнають комунікативну ситуацію і прогнозують у
ній свою поведінку, тому до ритуальних комунікативних дій можна
віднести й роз’яснення учасникам судового процесу їх прав і
обов’язків.
На цій стадії судового процесу кожен доповідач намагається
на основі даних, отриманих у ході судового слідства,
аргументовано довести слушність своєї правової позиції, а в
ритуальному спілкуванні «ніколи чи майже ніколи» реально не
стоїть завдання змінити погляд або думку, установки партнера.
Більше того, у цих випадках взагалі не передбачається будьяка зміна, воно з початку й до кінця задане, незмінюване
співвідношення сил і думок, з якими всі знайомі, і яких слід
дотримуватися.
Судовий дискурс не можна вважати і складним ритуалом, як,
наприклад, публічний захист дисертації, де все, що відбувається,
включаючи, хто і що скаже, а також результат голосування, відомі
заздалегідь. Однак дисертант повинен переконувати, опоненти
сперечатися тощо.
Важливим показником необов’язковості переконування і
реакції на неї в ритуальному спілкуванні – це відсутність, як
правило, емоційної реакції на ті прийоми, які в інших випадках її б
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викликали.
Для судового дискурсу така беземоційність і прогнозованість
є швидше аномалією, ніж нормою, адже за умови реалізації
принципів законності й беззастережності судочинства, рівності
прав сторін судовий процес не може бути позбавленим
хвилювання, емоцій.
Отже, в контексті судового дискурсу під ритуальністю слід
розуміти:
відсутність елементу новизни;
передбачуваність;
запрограмованість;
перевагу фатики над інформативністю.
Однак ні в якому разу не можна таку ритуальність вважати
зайвою, невиправданою, адже, як свідчить досвід нашого народу,
саме суди, позбавлені традиційних фатичних атрибутів, чинили
найбільше беззаконня.
У судах реалізуються три основні функції ритуалу, визначені
К. Лоренцом:
1) стримування агресії як заборона смертельної боротьби між
членами групи;
2) утримання членів групи в замкненому середовищі «своїх»;
3) відчуження членів інших груп як «чужих».
Комунікативні акти, що реалізуються в межах судового
дискурсу не можна вважати «вербальними ритуалами», типовими,
наприклад, для фольклорного, етнографічного дискурсів.
Як зауважує С.М. Толста, ще одна, і, можливо, найяскравіша,
відмінність вербальних ритуалів від мовленнєвих актів – це
закладена в них модель адресата.
Якщо в нормальному мовленнєвому акті адресатом мовлення
є співрозмовник, то тут співрозмовника може не бути зовсім:
більшість приговорів, молитви, заклинання промовляються
наодинці й не передбачають реального адресата‖.
Для судового дискурсу врахування особливостей адресата є
ключовою ознакою.
Отже, вербальна ритуальність судового дискурсу обмежена і
стосується переважно регламентації процесуальними та іншими
нормативними актами комунікативного процесу в залі суду,
використання етикетних формул, кліше й штампів з метою
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реалізації принципів ввічливості, причому вираження ритуальності
мовними засобами в суді має переважно фатичне значення, тобто
стосується так званих «проміжних форм» – вітання, формули
прощання, вдячності, вибачення тощо. Вони швидше мікроритуали,
ніж канонічні ритуальні дії.
УДК 371.3
Вікторія Мацюк
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ГУМАНІСТИЧНОГО СПІЛКУВАННЯ

Кожна людина має свій, цілісний стиль спілкування. Стиль
спілкування істотно визначає поведінку людини при взаємодії з
іншими людьми.
Існує три базові стилі спілкування, які пов’язані з базовими
ситуаціями
спілкування:
ритуальний,
маніпулятивний
і
гуманістичний.
Ритуальне спілкування – індивідуальний стиль спілкування,
притаманний дуже багатьом людям. У ритуальному спілкуванні
головним є підкріплення свого зв’язку зі своєю групою,
підкріплення своїх настанов, цінностей, думок і підвищення
самооцінки і самоповаги.
Наступним дуже поширеним стилем спілкування є
маніпулятивне спілкування. Маніпулятивне спілкування – це
таке спілкування, за якого до партнера ставляться як до засобу
досягнення зовнішніх стосовно нього цілей.
Гуманістичне спілкування за багатьма характеристиками
різниться від інших стилів. Це найбільшою мірою особистісне
спілкування, що дозволяє задовольнити людську потребу в
розумінні, співчутті, співпереживанні.
Цілі даного спілкування прояснюються в ході спілкування,
вони не закріплені, не заплановані до початку спілкування, можуть
гнучко змінюватися.
Найбільш істотною рисою гуманістичного спілкування є
особливе співвідношення переживання, усвідомлення і комунікації
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партнерів, а саме – їхня конгруентність.
Термін конгруентності введений Карлом Роджерсом. На його
думку, конгруентність – це стан цілісності та повної щирості
особистості. Наприклад: якщо особистість відчуває, думає,
говорить і робить одне і теж, в цей момент часу таку особистість
можна назвати «конгруентною».
З конгруентною людиною дуже приємно спілкуватися.
Прикладами не конгруентної поведінки є лестощі, брехня, ситуації,
коли хтось із сумним виглядом говорить про те, як йому весело.
УДК 657
Юлія Мельник,
Ганна Антошкіна
Науковий керівник: М. Пастернак
Національний університет державної податкової
служби України
УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ
Аналіз кредитоспроможності підприємства стосується усіх
стадій процесу кредитних взаємовідносин між кредитором і
позичальником. Він супроводжується детальним дослідженням
кількісних і якісних характеристик господарюючого субєкта з
точки зору їх впливу на клас кредитоспроможності. Особливе
значення в сучасних умовах розвитку ринкових відносин набуває
аналіз кредитоспроможності, що виступає у вигляді окремого,
самостійного блоку фінансово- економічного аналізу та вимагає
серйозної уваги не лише з боку кредитора, але і з боку самого
позичальника.
Згідно з вітчизняним законодавством, кредитоспроможність −
наявність у боржника (контрагента банку) передумов для
проведення кредитної операції і його спроможність повернути борг
у повному обсязі та в обумовлені договором строки [1].
Велика частина аналізованих на практиці показників
кредитоспроможності грунтується на даних за минулий період або
на певну звітну дату, разом з тим, всі вони схильні до спотворення
під впливом інфляції. Крім того, застосовується безліч методів і
підходів вирішення цієї задачі, що не виключають один одного, а
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навпаки, роблять оцінку кредитоспроможності підприємства більш
відповідною реальності [2, с.72].
Узагальнюючи підходи до аналізу кредитоспроможності
підприємств-позичальників, їх можна поділити на два види:
1) класифікаційні підходи (рейтингові й прогнозні) дають
можливість групувати підприємства-позичальники: прогнозні
підходи дозволяють диференціювати їх залежно від вірогідності
банкрутства; рейтингові − залежно від їх категорії, що
встановлюється за допомогою групи розраховуваних фінансових
коефіцієнтів і привласнюваних їм рівнів значущості;
2) підходи на основі комплексного аналізу доють можливість
поєднання кількісних і якісних характеристик підприємствапозичальника, серед яких найбільш відомими є:
− правило шести «СІ» (включає аналіз customer's character
(характер позичальника), capacity to pay (фінансові можливості),
capital (капітал, грошові кошти), collateral (забезпечення
кредиту), current
business
conditions
and
goodwill (загальноекономічні умови), control (контроль));
− метод CAMPARI (включає
аналіз Character
(репутація
позичальника), Ability (бізнес позичальника), Means (необхідність
звернення за кредитом), Purpose (мета кредиту), Amount
(обгрунтування мети кредиту), Repayment (можливість погашення),
Insurance (спосіб страхування кредитного ризику));
− метод PARSER (включає аналіз Person (інформація про
потенційного
позичальника,
його
репутація),
Amount
(обгрунтування суми кредиту), Repayment (можливість погашення),
Security (оцінка забезпечення), Expediency (доцільність кредиту),
Remuneration (винагорода банку (процентна ставка) за ризик
надання кредиту))
− оцінкова система аналізу, що включає аналіз структури
активів і пасивів; аналіз грошових потоків; аналіз фінансової
стійкості підприємства-позичальника та аналіз ефективності його
діяльності.
Таким чином, в результаті аналізу кредитоспроможності
підприємства-позичальника
вирішуються
тіка
завдання:
дослідження фінансового стану підприємства; вивчення параметрів
позичальника, що непіддаються кількісній оцінці («якісні
параметри»); стимулювання підприємства у напрямі підвищення
ефективності його діяльності; визначення тенденцій зміни
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кредитоспроможності на перспективу; визначення результативного
показника кредитоспроможності клієнта з метою порівняння різних
позичальників; проведення поточного контролю за фінансовим
станом, станом заставного забезпечення; виявлення чинників
кредитного ризику [3, с.38].
При
розробці
шляхів
удосконалення
аналізу
кредитоспроможності
підприємств-позичальників
кредиторам
необхідно діяти за трьома напрямами [4, с.244-246].
1. Застосування процесних технологій. Стратегія кредиторів
полягає в сукупності певних управлінських дій з метою підвищення
ефективності та оптимізації управління процесом кредитування в
умовах мінливого ринкового середовища. Тактика при цьому
полягає в застосуванні певного набору способів і прийомів
досягнення поставленої мети.
2. Управління інформаційними потоками. Одним з
найважливіших елементів методики аналізу кредитоспроможності
підприємства-позичальника є його інформаційна база, оскільки без
неї неможливо реально та ефективно оцінити міру ризику
майбутніх фінансових вкладень кредитних ресурсів у той або
інший господарюючий субєкт.
3. Робота з проблемними кредитами. Робота з проблемними
кредитами повинна носити всебічний характер, що багато в чому
визначається кваліфікацією персоналу, якістю інформаційного та
методичного забезпечення, умінням кредитора оперативно
реагувати на сигнали про кредитні вкладення, що погіршуються.
Крім того, зважаючи на недоліки у вітчизняній практиці
кредитування, а також на роль кредитоспроможності позичальників
як основного інструменту мінімізації кредитного ризику,
вдосконалення цієї сфери аналітичної роботи передбачає
здійснення таких заходів [4, с.395].
1) розширення складу показників фінансового аналізу для
отримання інформації, яка б характеризувала усі аспекти діяльності
потенційного клієнта;
2) проведення аналізу можливих джерел погашення
зобов’язань за кредитом;
3) активне використання аналізу грошових потоків
підприємства, що дає можливість оцінити обороти коштів
позичальника для недопущення відволікання коштів, які повинні
бути використані на фінансування конкретних виробничих потреб
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позичальника.
Таким чином, запропоновані заходи дають можливість
суттєво
покращити
рівень
аналізу
кредитоспроможності
підприємств-позичальників, забезпечити вдосконалення його
методики, а завдяки цьому покращити саме процес кредитування,
принципи прийняття управлінських рішень, вдосконалити
механізми управління кредитним портфелем, принципи кредитної
політики та методи формування резервів відповідно до ймовірності
банкрутства позичальників та їхніх окремих кредитних операцій.
1. Положення про порядок формування та використання банками України резервів
для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями:
затв. Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 р.
№
23
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1202.375.3&nobreak=1.
2. Деружинская
М. П.
Методические
аспекты
оценки
кредитоспособности предприятия
/
М. П. Деружинская
//
ТЕRRА
ECONOMICUS. – 2011. – №1. – Т. 9. – Ч. 3. – с. 71-75.
3. Ендовицкий Д. А. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика: учебнопрактическое пособие / Д. А. Ендовицкий, И. В. Бочарова. – М.: КНОРУС, 2008.
– 264 с.
4. Турбина Н. М. Проблемы оценки кредитоспособности предприятия при
вступлении России в ВТО / Е. Г. Сорокина / Вестник Волжского университета
имени В. Н. Татищева. – 2009. – №16. – С. 423-434.
5. Остафіль О. Комплексна оцінка кредитоспроможності позичальника як
інструмент управління кредитним ризиком банку / О. Остафіль, М. Рубаха //
Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – Вип. 19. – С. 387-396.

УДК 657
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Ганна Антошкіна
Науковий керівник: М. Пастернак
Національний університет державної податкової
служби України
УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО
ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ «КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ»
Питанням сутності та оцінки кредитоспроможності
підприємства присвячено багато праць вітчизняних та закордонних
науковців, зокрема таких як Белих М., Гиляровска Л.Т.,
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Косова Т.Д., Лаврушин О.І., Лагутін В.Д., Лахтіонова Л.А.,
Олійник О.О., Поєзднік А.І., Примостка Л.О., Федоренко В.Г.,
Хрестинін В.В. Незважаючи на велику кількість досліджень, до
теперішнього часу серед науковців та практиків, а також у
нормативно-правових актах відсутній єдиний підхід щодо змісту
категорії «кредитоспроможність».
Усі існуючі підходи до визначення сутності категорії
«кредитоспроможність» можна узагальнено поділити на два блоки:
1) кредитоспроможність як спроможність, можливість
повністю і в строк розрахуватися за своїми борговими
зобов’язаннями;
2) кредитоспроможність як фінансовий стан підприємства,
який дає змогу отримати кредит і своєчасно повернути його[1].
На основі аналізу останніх досліджень і публікацій було
сформульовано завдання даної роботи – узагальнення існуючих
теоретичних підходів до визначення сутності категорії
«кредитоспроможність».
На нашу думку, розуміючи під кредитоспроможністю
підприємства лише фінансовий стан, не враховуються інші аспекти
діяльності підприємства що, в свою чергу, призводить до
неповноти інформації та викривлення результатів оцінки
кредитоспроможності. Ми поділяємо точку зору таких науковців,
як: Белих М., Гиляровскої Л.Т., Косова Т.Д., Лаврушина О.І.,
Лагутіна В.Д., Олійника О.О., Поєздніка А.І., Примостки Л.О.,
Федоренка В. Г., оскільки з самої назви кредитоспроможність це
передусім спроможність отримати та своєчасно розрахуватись за
кредитом. Слід зазначити, що на кредитоспроможність
підприємства впливає не тільки фінансовий стан, а й інші аспекти
діяльності. Зокрема це кредитна історія позичальника, авторитет
керівництва, виробничі потужності тощо[2]. Враховуючи існуючи
підходи до трактування кредитоспроможності, наведемо власне
бачення цієї категорії. Кредитоспроможність – це спроможність
підприємства-позичальника виконувати в повному обсязі і у
визначені кредитною угодою строки розрахунки за своїми
власними зобов’язаннями за рахунок наявного фінансовоекономічного потенціалу. Таке визначення, на відміну від
існуючих, більш повною мірою відображає сутність поняття
кредитоспроможності. Оцінка кредитоспроможності відіграє
важливу роль, як для банківської установи, так і власне для
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позичальника. Серед найбільш широко використовуваних методів
оцінки кредитоспроможності виділяють наступні: метод на основі
фінансових коефіцієнтів, метод грошових потоків, рейтингові
методи, експертний, метод дискримінантних показників, правило
«5С», CAMELS, CAMPARI, COPF, PARSER, моделі Альтмана,
Таффлера, Ліса, Бівера та інші. Метод коефіцієнтів базується на
доборі оптимальних для конкретних позичальників коефіцієнтів та
їх нормативних значень й аналізі їх в динаміці і порівнянні з
середнім значенням по всій галузі або із значенням по аналогічних
підприємствах. Перевагою методу фінансових коефіцієнтів є
простота. Метод фінансових коефіцієнтів має певні недоліки: не
можна віддавати перевагу одному з показників, оскільки ці
коефіцієнти неповно характеризують кредитоспроможність
позичальника (при аналізі потрібно враховувати ще багато
критеріїв); відсутня єдина база оптимальних значень фінансових
показників (їх рівень змінюється залежно від стану економіки
країни); розраховані коефіцієнти залишають осторонь безперервні
динамічні зміни, фіксують лише мить економічного часу
(відсутність інформації про динамічні процеси збільшує ризик при
кредитуванні); фактичні показники не можуть бути єдиною базою
оцінки здатності позичальника погасити позику у встановлений
строк в умовах нестабільної економіки та високих темпів інфляції
Аналіз
грошового
потоку
–
спосіб
оцінки
кредитоспроможності підприємства, в основу якого покладено
використання факторних показників, що характеризують оборот
коштів у клієнта в звітному періоді. Недоліком цього методу є те,
що він не розкриває взаємозв’язку між отриманим фінансовим
результатом та зміною абсолютного розміру грошових коштів.
Рейтиноговий метод має перевагу – можливість добору
коефіцієнтів, виходячи з конкретної мети аналізу. Рейтинговий
метод є найпристосованіший. На це є кілька причин. По-перше, при
використанні цього методу не передбачається аналіз великих
масивів даних, тому оцінка мінімально залежить від широти
інформаційного контуру. По-друге, при використанні рейтингового
методу одразу відбувається ранжування одержаного результату за
певною шкалою. По-третє, рейтинговий метод вимагає від
користувача математичних знань тільки у рамках елементарних
фінансових розрахунків. Проблема рейтингового методу це вибір
еталона для порівняння. [3].
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Також для оцінки кредитоспроможності використовують
моделі Альтмана, Таффлера, Ліса, Бівера та ін. Ці методи, на нашу
думку, дозволяють оцінити всі кількісні показники, що
характеризуютькредитоспроможність клієнта. Ми вважаємо, що до
переваг можна віднести класичність, широку вживаність та
об'єктивність. Щодо недоліків, то дані меделі потребують наявності
значного масиву вихідних даних. Вони не враховують якісні
чинники кредитоспроможності та умови кредитування, які є дуже
важливими для визначення кредитоспроможності позичальника. А
саме головне, ці методи є незастосовним до умов української
економіки[4].
Узагальнюючи викладене вище, можна зробити наступні
висновки стосовно існуючих методів оцінки кредитоспроможності:
1. Відсутній єдиний концептуальний підхід до побудови
методик оцінки кредитоспроможності позичальників.
2. Відсутнє системне бачення чинників, що визначають
кредитоспроможність позичальників.
3.
Існуючі
методики
оцінки
кредитоспроможності
позичальників недостатньо обґрунтовані і зайво орієнтовані на
сформовані традиції, що робить їхнє використання в сучасних
умовах у більшості випадків неефективним і навіть може
призводити до неадекватних оцінок кредитоспроможності
позичальників.
З урахуванням викладеного вище вважається доцільною
розробка і застосування на практиці принципово нового
методичного підходу оцінки кредитоспроможності підприємства,
який би на відміну від існуючих, охоплював усі аспекти діяльності
підприємства, використовував достовірну та актуальну інформацію.
1. Актуальні питання організації кредитних відносин в діяльності банківських
установ України: науковий збірник / наук. ред. В. Ю. Світлична, Г. Є. Фатєєва. –
№100, 2014
2. Оцінка кредитоспроможності позичальника при банківському кредитуванні:
щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / наук. ред. О. О. Олійник. –
Економіка. Фінанси. Право, 2014. – №8. – С. 10-23
3. Удосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника: наукові праці /
Кравченко В. П., Кравченко В. І. – Економічні науки. – вип.17, 2012
4. Власюк Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – Львів: Магнолія, 2010. – 328 с.

98

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців,
аспірантів, здобувачів і студентів (м. Луцьк, 25 квітня 2015 р.)

УДК 339.56.055
Кристина Михновец
Научный руководитель: Анастасия Филитович
Полесский государственный университет
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА САХАРА
В течение многих веков сахар является одним из важнейших
объектов товарооборота между странами, как один из стабильных
по своей потребительной стоимости товаров мировой торговли.
Сахар уникальный продукт, необходимый для жизнедеятельности
человека, а также важное стратегическое сырье. Это один из самых
массовых продовольственных товаров на мировом рынке, который
производится и потребляется практически во всех странах мира.
Так как сахар является сырьем для промышленной переработки, он
оказывает значительное влияние на развитие связанных с ним
отраслей, а также на торговлю продовольственными и
сельскохозяйственными товарами в целом [1].
В 2000 году в мире было произведено около 130,6 миллионов
тонн сахара общей стоимостью 27 миллиарда долларов, из них
около 30 % поставлено на внешний рынок.
Производство сахара стимулирует постоянный рост
потребления сахара в мире (таблица 1). Основой динамики рынка
сахара, который определяется развитием сырьевой базы, является
сахарный тростник и сахарная свѐкла.
Таблица 1
Динамика производства и потребления сахара в мире
в 2011–2014 гг.
Показатели
Производство сахара, млн. тонн
Численность населения, млрд. чел.
Потребление сахара на душу населения,
кг/чел.

2011
2012г.
161,4
6,9
23,4

-

20122013 г.
168,2
7,0
24,2

20132014 г.
177,7
7,1
25,0

Примечание – Источник: собственная разработка

Анализ таблицы 1 показывает, что на протяжении последних
трѐх лет мировое потребление сахара росло в среднем на 1,5 % в
год.
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В
будущем
ожидается
рост
населения
планеты,
следовательно, от этого будет зависеть потребление сахара.
Впрочем, рост населения неидентичный для возрастных групп и
разных регионов, поэтому ожидается, что потребление сахара в
более развитых странах будет несколько снижаться в основном изза естественного старения населения. Развивающиеся страны, где
удельный вес молодого населения больше, чем в развитых, а также
в связи с тем, что темпы роста производства сахара в
развивающихся странах выше, ожидается, что рост потребления
сахара будет происходить более значительными темпами.
В 2013 г. в Бразилии было произведено 39,6 млн. тонн
сахара. Вторым крупнейшим производителем сахара в мире в 2013
г. стала Индия, занявшая 17% мирового рынка, было произведено
28,3 млн. т.
Наращивание мирового производства сахара сопровождается
тенденцией увеличения потребления. Активное наращивание
объѐмов производства сахара в мире и преимущественно в странах
Юго-Восточной Азии связно, прежде всего, с увеличением их
внутреннего совокупного потребления. В 2013 г. на развивающиеся
страны приходилось 75% мирового потребления сахара. Мировое
потребление сахара стабильно росло в течение последних двадцати
лет в среднем на 1,5–2% в год. Рост потребления обусловлен
преимущественно ростом доходов населения, ростом самого
населения и переходом на другой рацион питания[2].
Растущая
концентрация
мирового
экспорта
сахара
происходит не без риска для его производителей, поскольку
объѐмы поставок мирового экспорта всѐ больше зависят от условий
выращивания культуры в каждой стране.
Таким образом, можно сказать, что положительные
изменения
в
мировой
экономике
должны
обеспечить
дополнительный спрос на сахар, и тогда потребление будет вновь
расти в соответствии с долгосрочными тенденциями, которые
сложились за последние годы.
1. dslib.net
[Электронный
ресурс].
–
2015.
–
Режим
доступа:
http://www.dslib.net/economika-mira/sovremennye-tendencii-i-perspektivy-razvitijamirovogo-i-rossijskogo-rynkov-sahara.html – Дата доступа: 25.03.2015
2. sociosphera.com
[Электронный
ресурс].
–
2015.
–
Режим
доступа:http://sociosphera.com/publication/conference/2014/263/razvitie_mirovogo_
rynka_sahara/ – Дата доступа: 26.03.2015
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УДК 371.3
Віталій Мордик
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ЖЕСТИ І РУХИ ЯК ЗАСІБ НЕВЕРБАЛЬНОГО
СПІЛКУВАННЯ
Установку і почуття людини можна визначити за моторикою,
тобто за тим, як вона стоїть або сидить, за її жестами і рухами.
Коли людина говорить і нахиляється до нас під час розмови,
ми сприймаємо це як люб’язність, тому що така поза говорить про
увагу. Ми відчуваємо себе менш зручно з тими, хто в розмові з
нами відкидається назад або розвалюється в кріслі. Зазвичай легко
розмовляти з тими, хто приймає невимушену позу. Таку позу
можуть приймати і люди з більш високим становищем, ймовірно,
тому, що вони більше впевнені в собі в момент спілкування і
звичайно не стоять, а сидять, причому часто не прямо, а
відкинувшись назад або схилившись набік.
Нахил, сидячи або стоячи з яким співрозмовники відчувають
себе зручно, залежить від характеру ситуації або від відмінностей в
їхньому становищі та культурному рівні. Люди, які добре знають
один одного або співпрацюють по роботі, зазвичай стоять або
сидять боком один біля одного.
Значення багатьох жестів рук або рухів ніг певною мірою
очевидне. Наприклад, схрещені руки (або ноги) зазвичай вказують
на скептичну, захисну установку, тоді як несхрещені кінцівки
висловлюють більш відкриту установку, установку довіри. Сидять,
підперши долонями підборіддя, зазвичай, у задумі. Стояти,
взявшись у боки, - ознака непокори чи, навпаки, готовність
приступити до роботи. Руки, заведені за голову, висловлюють
перевагу. Під час розмови голови співрозмовників знаходяться в
постійному русі. Хоча кивання головою не завжди означає згоду,
воно дієво допомагає бесіді, ніби даючи дозвіл співрозмовнику
продовжувати мову. Кивки головою діють на промовця схвально і в
груповій розмові, тому що промовці зазвичай звертають свою
промову безпосередньо до тих, хто постійно киває.
Активна жестикуляція часто відображає позитивні емоції і
сприймається як ознака зацікавленості й дружелюбності. Надмірне
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жестикуляція, однак, може бути вираженням занепокоєння чи
невпевненості.
УДК 657
Олена Моросюк, Світлана Григорович
Науковий керівник: О. Підлісна
Національний університет державної податкової
служби України
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ – ПРОБЛЕМИ І
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Схема бухгалтерського обліку та фінансової звітності у
державному секторі є важливим елементом інфраструктури
ринкової економіки. Зокрема питання покращення організації
бухгалтерського обліку у бюджетних установах, формування
Єдиного плану рахунків, впровадження засад управлінського
обліку, використання методу нарахувань у діяльності бюджетних
установ та інша інформація розглянута у наукових працях Петруха
Х. М., Нетецького Є.В, Левицької С., Марценяк Н.О., Клименко
О.М. та інших.
Відповідно до Бюджетного кодексу України бюджетна
установа – орган, установа або організація, що визначені
Конституцією України, а також установи та організації, створені в
установленому порядку органами державної влади Автономної
Республіки Крим або органами місцевого самоврядування, які
повністю утримуються за рахунок відповідного державного або
місцевих бюджетів. Відзначимо, що бюджетні установи відносяться
до категорії неприбуткові [1, 297].
Необхідність змін у бюджетному обліку зумовило
затвердження Кабінетом Міністрів України Стратегії модернізації
системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007–
2015 роки. За підсумками реалізації Стратегії очікується
досягнення таких результатів:
1) адаптація законодавства з питань бухгалтерського обліку
та звітності діяльності органів державного сектора до Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору;
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2) розроблення та запровадження єдиного плану рахунків
бухгалтерського обліку;
3) підвищення рівня прозорості та відкритості ведення
бухгалтерського обліку.
Реформуванню підлягають облік фінансових результатів
бюджетних установ. Зокрема, розбіжність з міжнародною
обліковою практикою має система обліку основних засобів [2, 3435].
Удосконалення бухгалтерського обліку у державному секторі
повинно гармонізувати зі статистикою державних фінансів та
створенням системи національних рахунків України. Це дасть
змогу: ефективно керувати наявними ресурсами та оперативно
задовольняти першочергові та інші потреби розпорядників
бюджетних коштів; забезпечити прозорість і контроль за цільовим
спрямуванням бюджетних коштів; своєчасно здійснювати
перерахування коштів усім рівням бюджетів [3, 348].
Міжнародна практика обліку в державному секторі свідчить,
що процес реформування фінансового управління було
зосереджено на розвитку класифікації доходів і видатків для
бюджетних цілей. Набуваючи досвіду все більше і більше
територіальних органів дійшло висновку, що потрібно
впроваджувати цілісні та інтегровані системи управління
фінансами, які складаються за методом нарахування[2,36-37].
Таким чином, бухгалтерський облік у бюджетних установах є
одним із важливих галузевих обліків в Україні. До основних
напрямів реформування бухгалтерського обліку бюджетних
установ можна віднести: розробка і впровадження Єдиного плану
рахунків у бюджетній сфері; удосконалення використання засад
управлінського обліку у діяльності бюджетних установ;
упровадження цілісних та інтегрованих систем управління
фінансами, які складаються за методом нарахувань; збільшення
масштабів використання ЕОМ у діяльності бюджетних установ.
1. Петрух Х.М. Організація обліку в бюджетних установах // Наукові доробки
молоді – вирішенню проблем інтеграції. – Х.: Континент, 2011. – С. 297–299.
2. Левицька С. Окремі питання реформування бюджетного обліку: стратегія
модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі //
Бухгалтерський облік і аудит . – 2010. – № 6. – С. 35–38.
3. Марценяк Н.О. Реформування бухгалтерського обліку бюджетних установ:
проблеми т перспективи // Науковий вісник БДФА – 2012. – вип. 4. – С. 346–351.
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УДК 657
Михайло Москаленко
Науковий керівник: Світлана Михалевич
Ковельський промислово-економічний коледж
Луцького національно технічного університету
СУТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ
На даному етапі розвитку економіки значна кількість
підприємств та організацій знаходиться у скрутному становищі,
маючи досить серйозну проблему – прострочену дебіторську
заборгованість. Ефективне управління цією частиною активів є
однією з головних умов підтримки необхідного рівня ліквідності та
платоспроможності підприємств, його іміджу як надійного
постачальника. Багато в чому залежать від ефективного управління
дебіторською заборгованістю і фінансові результати поточної
діяльності підприємства.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у
фінансовій звітності визначає П(С)БО 10 "Дебіторська
заборгованість". Відповідно до цього положення, дебіторська
заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на
певну дату [1].
П(С)БО 13 п.4 «Фінансові інструменти» тлумачить
дебіторську заборгованість як суму, що виникає внаслідок надання
коштів, продажу інших активів, робіт, послуг безпосередньо
боржникові та не є фінансовим активом, призначеним для
перепродажу [2].
Більшість вчених тлумачать дебіторську заборгованість так
само, як і в П(С)БО 10.
Так Огійчук
М.Ф., Плаксієнко В.Я., Беленкова М.І.
зазначають, що дебіторська заборгованість – це сума
заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Вона
поділяється на
поточну дебіторську заборгованість (сума
дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального
операційного циклу та буде погашена протягом 12 місяців з дати
балансу) та довгострокову дебіторську заборгованість (сума
дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального
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операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати
балансу) [3].
Голов С.Ф трактує дебіторську заборгованість за П(С)БО 10
і додає, що вона буває забезпечена (векселями) та незабезпечена.
Заборгованість поділяється на безнадійну, сумнівну та дійсну [4].
Бутинець Ф.Ф вважає що дебіторська заборгованість – сума
заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Він також
поділяє її на поточну та довгострокову та додає ща до
довгострокової відносять заборгованість орендарів, заборгованість
за
довгостроковими
векселями,
надання
позик
іншим
підприємствам, фізичним особам, заборгованість що виникає при
надзвичайних подіях тощо [5].
Кобилянська О. І. також показує дебіторську заборгованість
як заборгованість дебіторів підприємству на певну дату балансу.
Вона класифікує її за двома ознаками: причинами виникнення та
ступенем вірогідності погашення. За причинами виникнення є
виправдана (строк погашення якої ще не настав або становить
менше ніж один місяць і яка пов’язана з нормальними строками
документообігу) та невиправдана (прострочена заборгованість, а
також заборгованість, пов’язана з помилками в оформленні
розрахункових документів, з порушенням умов господарських
договорів). За ступенем вірогідності погашення є сумнівна
(відносно якої є невпевненість щодо її погашення) та безнадійна
(щодо якої існує впевненість щодо її непогашення) [6].
Кірейцев Г.Г. зазначив, що дебіторська заборгованість - це
складова оборотного капіталу, яка є комплексом вимог до фізичних
чи юридичних осіб щодо оплати товарів, продукції, послуг [7].
Бєлозерцев О. В. відмітив дебіторську заборгованість - як
грошове вираження результату вимушеної або заздалегідь
запланованої господарсько-економічної операції кредитного
характеру з контрагентами (юридичними або фізичними особами),
що мала місце у минулому та борг за неї може бути достовірно
визначений, узгоджений з контрагентом та сплачений підприємству
у майбутньому, а в поточний момент відображений у балансі
підприємства як актив [8].
Отже, аналізуючи літературні джерела, бачимо що не має
єдиного
підходу
щодо
трактування
суті
дебіторської
заборгованості. Це свідчить про те, що питання потребує
досліджень та вивчення.
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УДК 658.152
Володимир Москалюк
Науковий керівник: Валентина Морохова
Луцький національний технічний університет
ТУРИСТИЧНІ КЛАСТЕРИ ЯК МЕХАНІЗМ
ІННОВАЦІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ
Стратегія соціально-економічного розвитку сучасної України
орієнтована на появу в регіонах таких елементів управління як
кластери. Останнім часом все частіше при проектуванні розвитку
територій, регіони України приділяють увагу розвитку туристської
сфери, як можливості диверсифікувати економіку. Саме завдяки
розвитку супутніх, суміжних та альтернативних галузей
господарювання, у тому числі і туризму, дані регіони мають шанс
отримати реальні можливості для вдосконалення економічної
системи.
Туристичний кластер являє собою групу географічно
локалізованих підприємств, що сформувались на базі туристичних
активів регіону та пов’язані з обслуговуванням туристів,
наприклад, туристичних операторів, готелів, сфери громадського
харчування, виробників сувенірної продукції, транспортних
підприємств та інших. Кластери можуть створюватися як на
постійній, так і на тимчасовій основі. Останні формуються на час
інвестиційної діяльності у вигляді освоєння капітальних вкладень.
Основною метою діяльності туристичних кластерів є
розвиток конкурентних переваг регіону шляхом активізації всіх
видів туризму, яка передбачає вирішення наступних пріоритетних
задач: створення реального реєстру об’єктів туристичної
інфраструктури (наявної чи потрібної), щоб інвестори знали, куди
вкладати гроші; реклама, створення туристичного іміджу регіону;
створення інформаційної бази регіону з визначенням можливих
туристичних маршрутів, місць відпочинку, транспортної системи
тощо шляхом формування інтернет-сторінки, друкованих видань та
інформаційних туристичних офісів, бюро, довідок; підвищення
рівня кваліфікації та інтелектуального потенціалу працівників
туристичної сфери; розвиток індустрії розваг з врахуванням
місцевих особливостей; проведення заходів по збереженню і
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реконструкції пам’ятників архітектури, що мають важливе
історичне значення; отримання більшого фінансування для
розвитку всіх видів туризму з місцевих та державного бюджетів,
міжнародних фондів.
Туристичний кластер повинен складатись із комбінації
галузей, що створюють туристичний продукт і умови для
підвищення його конкурентоспроможності. Границі туристичного
кластера можуть змінюватись у зв’язку з появою нових
підприємств і галузей, зі зміною умов ринку, державного
регулювання.
Світовий досвід показує, що в умовах ринку кластери є
найбільш гнучкими та ефективними структурами. В їх основі
лежать два принципи кооперація і конкуренція. Так, економіка
Фінляндії повністю кластеризована і в ній виділено дев’ять
кластерів, економіка Нідерландів розбита на 20 «мегакластерів», на
основі функціонування яких визначені пріоритети інноваційної
політики держави.
Кластери, будучи інноваційними системами, можуть стати
основою ефективного економічного розвитку регіонів. Кластерний
підхід є досить перспективною основою для створення нових форм
об’єднання знань, стимулюючи виникнення інноваційних науковотехнічних напрямів і їх комерційних додатків, а також непрямим
чином підтримуючи сферу освіти, науку і бізнес. Умови створення і
функціонування туркластерів, особливо при об’єднанні малих
підприємницьких структур, можуть бути одночасно і умовами
інвестування перспективних проектів на основі інноваційних
технологій.
Розвиток туристичних кластерів розглядається як стратегічне
планування територіального розвитку і один з ключових факторів
підвищення інвестиційної привабливості краю. Формування і
розвиток кластерних утворень є одним з важливих факторів стійкої
стратегії розвитку бізнесу в регіоні. Кластер для бізнесу – це
реальна можливість забезпечити собі конкурентоспроможність у
майбутньому, тобто, створювати довгострокову стратегію розвитку
підприємств на п’ять-десять років і більше.
Таким чином, кластеризація туристичної діяльності є
механізмом інноваційного вдосконалення системи управління
розвитком регіонів. Створення туристичних кластерів при
грамотному стратегічному плануванні здатні перетворити
107

Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України

туристичну галузь на одну з провідних галузей в структурі сучасної
економіки України.
УДК 371.3
Аліна Музичук
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ЕТАПИ
ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
Закономірність
динаміки
педагогічного
процесу
–
педагогічний процес, як взаємодія між вихователями і вихованцями
має поступовий, ступеневий характер, більш вагомим проміжним
досягненням відповідають більш вагомі кінцеві результати.
Закономірність розвитку особистості в педагогічному
процесі, що залежить від її спадковості, виховного та навчального
середовища.
Закономірність управління навчально-виховним процесом –
ефективність його залежить від інтенсивності зворотних зв’язків
між вихованцями і вихователями, величини, характеру й
обґрунтування коригуючих впливів на вихованців.
Закономірність
стимулювання
–
продуктивність
педагогічного процесу залежить від дії внутрішніх стимулів
(мотивів) навчально-виховної діяльності і від інтенсивності
характеру та своєчасності зовнішніх (громадських, педагогічних,
моральних та ін.) стимулів.
Закономірність єдності чуттєвого, логічного та практичного у
педагогічному процесі – його ефективність залежить від
інтенсивності і якості чуттєвого сприйняття, логічного
осмислювання того, що сприймається, практичного застосування
того, що осмислюється.
Закономірність єдності зовнішньої (педагогічної) та
внутрішньої (пізнавальної) діяльності: ефективність педагогічного
процесу залежить від якості педагогічної діяльності та якості
власної навчально-виховної роботи вихованців.
Закономірність обумовленості педагогічного процесу –
результати навчально-виховного процесу залежать від: потреб
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суспільства і особистості; можливостей (матеріально-технічних,
економічних, культурних та ін.) суспільства і умов перебігу цього
процесу (морально-психологічних, естетичних, екологічних тощо).
Означені закономірності не вичерпують усіх зв’язків, які
діють у педагогічному процесі, процес пізнання цих зв’язків –
завдання сучасної педагогічної науки.
Педагогічний процес має циклічний характер. Послідовність
розвитку цього процесу відображається в етапах. Головні етапи
такі: підготовчий, основний, заключний.
Підготовчий етап – на цьому етапі необхідно створити умови,
найбільш сприятливі для перебігу педагогічного процесу.
Організація цих умов вимагає розв’язання цілої низки завдань:
цілепокладання, діагностування умов, прогнозування досягнень,
проектування та планування розвитку процесу.
Сутність цілепокладання полягає у трансформації загальної
педагогічної мети, яка стоїть перед системою освіти, в конкретні
завдання для кожної освітньої установи, кожного навчального
колективу.
Педагогічна діагностика – це дослідження, спрямоване на
з’ясування умов, в яких має проходити педагогічний процес, їх
потенційних можливостей для сприяння або утруднення перебігу
цього процесу.
Сутність
прогнозування
постає
в
оцінюванні
результативності конкретного педагогічного процесу в заданих
умовах ще до його початку.
Завдяки прогнозуванню можна задавати вихідні дані процесу,
активно втручатися в його хід та проектування.
Завершується цей етап проектом організації процесу, який
після заключної доробки перетворюється у план, точно визначає
що, які коли потрібно робити в конкретному педагогічному процесі
того чи іншого навчально-виховного закладу.
Основний етап – етап здійснення педагогічного процесу
містить у собі такі елементи: постановка і роз’яснення цілей та
завдань майбутньої діяльності, взаємодія педагогів і учнів;
використання методів, засобів і форм педагогічного процесу, що
передбачені заздалегідь, створення сприятливих умов; здійснення
різноманітних заходів стимулювання діяльності школярів,
забезпечення зв’язку педагогічного процесу з іншими.
Важливу роль на цьому етапі відіграє зворотний зв’язок,
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завдяки якому можна знайти оптимальну відповідність між
педагогічним керівництвом і самоврядуванням вихованців.
Саме
цей
зв’язок
робить
педагогічний
процес
саморегулюючою
системою,
здатною
до
корекції
і
самовдосконалення. При цьому оперативний контроль відіграє
стимулюючу роль.
Заключний етап містить у собі аналіз одержаних результатів,
виявлення помилок, які виникли у процесі, аналіз причин, що
призвели до цих помилок, і проектування заходів для подальшого
запобігання означених помилок або їх усунення.
УДК 371.3
Владислав Назарук
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ТИПОВІ ПРИКЛАДИ МАНІПУЛЯЦІЙ У СПІЛКУВАННІ
Маніпуляцією називають вплив на партнера по спілкуванню з
метою добитися від нього бажаного. Причому цей вплив
обов’язково прихований, коли співрозмовник говорить про одне,
бажаючи отримати інше. Маніпуляції в спілкуванні відбуваються
постійно, і, незважаючи на негативний відтінок, властивий цьому
слову, не завжди є злом. Розглянемо найбільш типові приклади
маніпуляцій у спілкуванні між близькими людьми, в дитячобатьківських відносинах і в діловому спілкуванні.
Усвідомлено чи ні, людина використовує ті чи інші фрази,
щоб утримати близьку людини, викликати в неї почуття провини,
змусити погодитися з партнером.
Тема маніпуляції в дитячо-батьківських відносинах може
бути не настільки актуальною, проте всі ми захопили у доросле
життя певний «багаж» із дитинства і часто продовжуємо
користуватися прийомами, засвоєними ще в родині. Маніпуляції
нешкідливі, коли їх мета – нагодувати і вчасно викупати дитину без
вечірнього скандалу. Однак є певні «табу» для батьків, які прагнуть
виростити впевненого в собі і навколишньому світі людини. Це
маніпуляції на почутті любові, страху, провини і невпевненості в
собі («Якщо ти не будеш робити, як я кажу, віддам чужій тітці»).
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Маніпуляції у діловому спілкуванні також поширені і
спираються на той же арсенал. Вони використовують почуття
гордості, марнославство людини; можуть застосовуватися і
спеціальні тактики. Наприклад, ігнорування, тобто умисне неувага.
Така тактика спрямована на формування почуття неспокою,
невпевненості собі. Може застосовуватися і тактика спонукання,
коли створюється позитивна мотивація для виконання іншою
людиною своїх завдань.
1. Варій М.Й. Психологія особистості: навч. посіб. / М.Й. Варій. – К.: Центр
учбової літератури, 2008. – 592 с.
2. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: підруч. / Л.Е. Орбан-Лембрик. – У 2
кн. – Кн. 1: Соціальна психологія особистості і спілкування. – К.: Либідь, 2004. –
576 с.
3. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: навч. посіб. / І.М. Цимбалюк. – 2-ге
вид., випр. та доп. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 464 с.

УДК [657:334:004](477)
Наумчук Анастасія
Науковий керівник: Тетяна Шматковська
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Сучасний етап функціонування економічної системи України
характеризується зростанням інформаційного навантаження як на
управлінський персонал, так і на працівників бухгалтерії, що
потребує перегляду організаційних форм ведення обліку. Тому з
метою його удосконалення необхідно використовувати сучасні
методи управління і запроваджувати комплексну автоматизацію
облікової та управлінської діяльності, що базується на новітніх
інформаційних технологіях.
Автоматизація бухгалтерського обліку – об’єктивний процес,
який має охопити галузь у цілому, основою якого є створення
високоорганізованого середовища, що має охоплювати і
об’єднувати
інформаційне,
телекомунікаційне,
програмне
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забезпечення, інформаційні технології, мережі, бази даних знань,
інші засоби інформації [2, 32].
У питаннях розвитку процесу автоматизації бухгалтерської
роботи є багато недоречностей та недоліків, які гальмують
розвиток інформаційних мереж. Основними проблемами, що
стосуються даного питання є:
1) проблематика доцільності впровадження на підприємстві
комп’ютерної системи бухгалтерського обліку;
2) періодична зміна нормативних актів, що встановлюють
правила обліку, звітності та оподаткування;
3) усунення окремих недоліків різноманітних програмних
засобів може перейти в повсякденну проблему, що потребує
створення засобів моніторингу стану всієї інформаційної мережі;
4) необхідність наявності на підприємстві працівника,
відповідального
за
підтримку
і
подальший
розвиток
автоматизованої системи бухгалтерського обліку;
5) використання великої кількості різноманітних програмних
засобів як нових, так і застарілих, значно ускладнює
обслуговування інформаційної системи.
Проблемні аспекти можуть стати підгрунтям збільшення
витрат на впровадження автоматизованої системи ведення
бухгалтерського обліку, відсутності економічного ефекту від її
використання, а також отримання негативного ефекту. Саме тому
для успішної реалізації процесу автоматизації бухгалтерського
обліку важливо продумати всі ці питання на стадії підготовки та
впровадження проекту, що включає декілька етапів:
1) дослідження господарської діяльності підприємства.
Основною метою проведення даного етапу є оптимізація
бухгалтерського обліку, що досягається шляхом виявлення ділянок
обліку, які потребують покращення, дослідження організаційної
структури підприємства та системи управління.
2) аналіз масштабів комп’ютеризації бухгалтерського обліку.
Дане питання є актуальним для підприємств, на яких
бухгалтерський облік ведуть декілька бухгалтерів, за кожною
ділянкою обліку, існує великий документооборот, наявна специфіка
та існують певні особливості, тобто при комп’ютеризації одразу
всіх ділянок бухгалтерського облік позитивного результату не було
б.
3) проектування системи та узгодження проекту.
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Суть даного етапу полягає в тому, що у письмовому вигляді
фіксується конкретний перелік всіх документів та регістрів, які
повинен надавати комп’ютеризований бухгалтерський облік.
4) впровадження, налаштування та удосконалення системи на
замовлення у спеціалізованих фірмах, або власними силами.
Розвиток автоматизованого обліку в Україні поки відстає від
обліку у високо розвинутих країнах. Разом з тим, можна виділити
наступні кроки щодо реформування автоматизації вітчизняної
системи обліку:
а) вдосконалення інформаційної інфраструктури сучасного
підприємства;
б) перехід підприємств на інтегровані автоматизовані системи
нового покоління, здатні вирішити весь спектр завдань управління.
в) пристосування існуючих засобів автоматизації по своїй
інформаційно-аналітичній до останніх вимог сучасної економічної
ситуації, викликаних, зокрема, швидким розширенням сфери
послуг.
Без цих кроків перехід на міжнародний ринок і залучення
іноземних інвестицій стає неможливим. Оскільки вихід
підприємства на зовнішній ринок, потребує досягнення
відповідності організації бізнесу міжнародним стандартам, то
сформовану проблематику можуть легко вирішити автоматизовані
системи, які дозволяють за одноразового внесення первинних
даних розрахувати в короткі терміни безліч показників і подати їх у
різних формах звітності [1, 280].
Отже, керівники підприємств в сучасних умовах ведення
господарської діяльності в нашій країні повинні приділяти значну
увагу впровадженню автоматизованої системи бухгалтерського
обліку та намагатись мінімізувати вплив розглянутих негативних
факторів, що допоможе підвищити ефективність обліковоаналітичної діяльності і забезпечити подальший розвиток
підприємства в умовах переходу на міжнародні стандарти.
1. Ильина О.П. Информационные технологии бухгалтерского учета: практич.
пособ. / О.П. Ильина. – М.: Радио и связь, 2012. – 334 с
2. Місюров А.В. Інформаційні системи і технології в обліку (для студентів
4-5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 8.050106 -"Облік і
аудит"): навч. посібник / А.В. Місюров. – Харків: ХНАМГ, 2007.- 80 с.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАТЕНТНОЙ
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ
МАЛОГО БИЗНЕСА
В связи с изменением налогового законодательства в РФ с 1
января 2013 года субъекты малого бизнеса получили право
использовать патентную систему налогообложения. Правила
применения патентов были определены новой главой Налогового
Кодекса «Патентная система налогообложения". По сути, применяя
данную систему налогообложения, предприниматели и другие
субъекты малого бизнеса получили возможность уплачиваться
единый налог, выбирая патентную систему налогообложения.
Основные виды деятельности, при осуществлении которых может
применяться патентная система налогообложения, представлены в
таблице 1(1).
Таблица 1
Виды предпринимательской деятельности с использованием
патентной системы налогообложения
Вид деятельности
Характеристика
Торговая деятельность

Услуги

Производственная
деятельность
Прочие услуги

Розничная
торговля
через
объекты
стационарной торговой сети с площадью
торгового зала не более 50 квадратных
метров или через объекты нестационарной
торговой сети
Ремонт и пошив швейных, меховых и
кожаных изделий, ремонт мебели, ремонт и
техническое
обслуживание
бытовой
техники и другие
Производство
игрушек,
мебели,
сельскохозяйственного
инвентаря,
печатной продукции, народных промыслов
Техническое
обслуживание
автотранспорта, фотография, прочие услуги
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При применении упрощенной системы налогообложения на
основе патента предприниматель имеет право привлекать наемных
работников, среднесписочная численность которых не должна
превышать за налоговый период 15 человек.
Документом, удостоверяющим право применения данного
режима налогообложения, является патент на осуществление
одного из видов предпринимательской деятельности. Субъекты
малого бизнеса могут получить отказ в выдаче патента при
следующих условиях:
–
несоответствие
установленному
перечню
видов
деятельности;
– указание срока действия патента, не соответствующего
условиям, установленным Налоговым Кодексом РФ;
− переход на патентную систему ранее начала следующего
календарного года, в котором была прекращена соответствующая
предпринимательская деятельность;
– недоимка по налогу, уплачиваемому в связи с применением
патентной системы (2, с.73).
Патент действует только на территории того субъекта РФ, где
он был выдан. Налоговая ставка при патентной системе
налогообложения составляет шесть процентов от потенциально
возможного годового дохода. Порядок уплаты зависит от периода
времени, на который выдан патент. Необходимо отметить, что
используя патент предприниматель, обязан вести книгу доходов и
расходов, но одновременно получает право не вести бухгалтерский
учет. Уменьшение стоимости патента на величину страховых
взносов в Пенсионный Фонд, которые уплачивает предприниматель
Налоговым Кодексом РФ не предусмотрено. Таким образом, в
настоящее
время
использование
упрощенной
системы
налогообложения является одной из форм предоставления
налоговых льгот в целях стимулирования развития малого бизнеса.
1. Федеральный закон от 25.06.2012 № 94-ФЗ «О внесении изменений в НК РФ
[Электронный
ресурс]
//
[М.,2011].−
Режим
доступа:
auditit.ru/articles/account/tax/a43/480190.html
2. Горина Г. А. Специальные налоговые режимы: учеб. пособие / Горина Г.А.,
Косов М. Е. − М.: ЮНИТИ, 2011. − 128 с.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ
БАНКРОТСТВА
Банкротство (финансовый крах, разорение, дефолт,
экономическое крушение, прогорание, упадок и т.д.) - это
подтвержденная
документально
неспособность
субъекта
хозяйствования платить по своим долговым обязательствам и
финансировать текущую основную деятельность из-за отсутствия
средств.
Основным признаком банкротства является неспособность
предприятия обеспечить выполнение требований кредиторов в
течение трех месяцев со дня наступления сроков платежей. По
истечении этого срока кредиторы получают право на обращение в
арбитражный суд о признании предприятия-должника банкротом
либо проведения санационной процедуры.
Современные методы анализа и оценки финансового
состояния предприятия достаточно обширны. Прогнозирование
вероятности банкротства может проводиться на основании сотни
различных методик, однако, как мы можем понимать, ни одна из
них не является оптимальной. Предсказание банкротства как
самостоятельная
проблема
возникла
в
передовых
капиталистических странах (и в первую очередь, в США) сразу
после окончания второй мировой войны. Этому способствовал рост
числа банкротств в связи с резким сокращением военных заказов,
неравномерность развития фирм, процветание одних и разорение
других. Естественно, возникла проблема возможности априорного
определения условий, ведущих фирму к банкротству. Вначале этот
вопрос решался на эмпирическом, чисто качественном уровне и,
естественно, приводил к существенным ошибкам. Первые
серьезные
попытки
разработать
эффективную
методику
прогнозирования банкротства относятся к 60-м гг. и связаны с
развитием компьютерной техники.
Известны два основных подхода к предсказанию банкротства.
Первый базируется на финансовых данных и включает
оперирование некоторыми коэффициентами: приобретающим все
116

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців,
аспірантів, здобувачів і студентів (м. Луцьк, 25 квітня 2015 р.)

большую известность Z-коэффициентом Альтмана (США),
коэффициентом Таффлера, (Великобритания), и другими, а также
умение "читать баланс". Второй исходит из данных по
обанкротившимся компаниям и сравнивает их с соответствующими
данными исследуемой компании. Первый подход, бесспорно
эффективный при прогнозировании банкротства, имеет три
существенных недостатка. Во-первых, компании, испытывающие
трудности, всячески задерживают публикацию своих отчетов, и,
таким образом, конкретные данные могут годами оставаться
недоступными. Во-вторых, даже если данные и сообщаются, они
могут оказаться "творчески обработанными". Для компаний в
подобных обстоятельствах характерно стремление обелить свою
деятельность, иногда доводящее до фальсификации. Ни для кого не
секрет, что финансовая и бухгалтерская отчетность предприятий
составляется не всегда на реальных (фактических) данных,
зачастую
подвергается
«округлению»,
«приукрашиванию»,
«доведению до некого оптимального уровня», т.к. в противном
случае органы налоговых служб могут «участить с проверками».
Таким образом, использование распространенных методик
определения вероятности банкротства нам не представляется
эффективным и предлагается ввести поправочные коэффициенты
для оценки вероятности банкротства предприятий различных
отраслей.
1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс / И.А. Бланк. - К.: НикаЦентр, 1999. – 528 с.
2. Савитская Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 3-е изд. /
Г.В. Савитская. - Мн.: ИП «Экоперспектива»; «Новое знание», 1999. - 498с.
3. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник.
/ О.О. Терещенко. - К.: КНЕУ, 2000. - 412 с.
4. Фінанси підприємств: Підручник / за ред. проф. А.М. Поддєрьогіна. - К.: КНЄУ,
1998. - 368с.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО МАНІПУЛЮВАННЯ У
СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ
Сучасний розвиток психологічних теорій маніпуляції,
методик соціально-психологічного впливу та засобів масового
впливу (Інтернет, ЗМІ), створює максимально сприятливі умови
для реалізації маніпулятивних стратегій. Маючи команду
професіоналів (психологів, соціологів), владні та матеріальні
ресурси, можна переконати певні соціальні верстви майже будь в
чому. Зважаючи на це, актуальність зазначеної проблеми не
викликає сумнівів, адже конструктивне, а не викривлене розуміння
громадянами суспільної ситуації є запорукою розвитку
демократичного суспільства.
Різноманітні сторони особливо політичного маніпулювання
та загалом механізмів програмування поведінки висвітлено в
працях багатьох зарубіжних науковців, таких, наприклад, як Р.
Даль,
В. Мальцев, С. Кара-Мурза.
Значний інтерес становлять також праці українських учених,
зокрема О. Бойка, В. Бабкіної, М. Поповича, В. Ткаченка та ін. Так
чи інакше проблемі політичного маніпулювання приділяється
чимало уваги сучасних науковців.
Метою нашого дослідження є висвітлення сутності поняття
політичного маніпулювання та проблем, які тісно пов’язані з ним.
Це безпосередньо питання розмаїття способів впливу на сучасну
людину та проблема обмеження політичного маніпулювання.
Маніпулятивні можливості засобів масової комунікації доволі
добре відомі дослідникам, політикам, спеціалістам з реклами та
іміджу, замовникам рекламної продукції тощо. Існує чимало
досліджень, що розглядають цю проблематику. Вчені виділяють
багато причин, які зумовлюють високий маніпулятивних характер
ЗМК. По-перше, це причини, викликані пристрастю та
суб’єктивізмом людей, які працюють в цій сфері, тобто вплив
здійснюється завдяки їх індивідуально-психологічним та особистим
характеристикам, політичним пристрастям і симпатіям тощо. По118
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друге, це причини, зумовлені політичними, соціальноекономічними та організаційними умовами, в яких діють засоби
масової комунікації. Тут специфіку впливу визначають конкретні
політичні суб’єкти. По-третє, це причини, обумовлені самим
процесом функціонування засобів масової комунікації.
Безперечно, можливість здійснювати вплив на населення
через ЗМК мають передусім представники владних структур і
найефективніше вони застосовують ці можливості під час чергових
виборів – переважно для того, щоб зберегти свої посади або ж
просуватись далі службовими сходинками. Загалом надмірний
владний вплив через засоби масової комунікації сьогодні набуває
дуже символічної форми і зводиться до погроз, шантажу,
залякування, обіцянок, умовлянь та інших видів маніпулювання.
Саме тут на перший план виходить проблема забезпечення
інформаційно-психологічної безпеки особистості.
В українських суспільно-політичних умовах життя створено
сприятливу для маніпуляцій атмосферу, про що свідчать слова
відомого політолога В. Полохала: «Маніпулювання свідомістю (у
загальноприйнятому розумінні цього поняття) в контексті наслідків
і ризиків фінансової глобалізації стає нормою для частини
українського політикуму». Доволі цікавим є висловлювання Р.
Борецького, який пише: «Під пропагандистським маніпулюванням
треба розуміти послідовно і цілеспрямовано здійснюване
управління масовою свідомістю (а через нього і поведінкою), що
направлене здебільшого до ірраціональної сфери сприйняття,
спирається на навіювання і є таким, що має на меті запобігання
соціальним конфліктам. Або коротше кажучи: заздалегідь
сплановане відволікання масової свідомості від реальної дійсності».
Однак розгляд маніпуляції як цілковито негативного явища
необ’єктивний. Існує думка, що маніпуляції можуть бути
позитивним явищем. А. Цуладзе з цього приводу пише:
«Маніпуляції бувають необхідні та корисні, однак де та межа, за
якою закінчується корисна дія маніпулятивної діяльності?».
Звичайно, маніпуляція в ім’я благих цілей теоретично можлива, але
її реалізація за сучасного рівня політичної культури дуже сумнівна.
Отже, подальше активне використання в політиці
маніпуляцій суспільно-масовою свідомістю в ім’я здобуття
політичних преференцій, мало обмеженої влади та можливостей
матеріального збагачення здатне поглибити соціальну, політичну,
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економічну кризи та заважати національному самовизначенню
українців, що, в свою чергу, обумовить неспроможність нашої
країни зайняти гідне місце в європейському культурному
середовищі.
УДК 338
Ольга Патаенко
Научный руководитель: Алеся Мельник
Могилевский государственный университет продовольствия
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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.
В качестве основного инструмента реформирования
национальной учетной системы приняты международные
стандарты финансовой отчетности (далее - МСФО). Главное
направление этих изменений - обеспечение формирования
достоверной и полезной для принятия экономических решений
информации о финансовом состоянии и финансовых результатах
деятельности организаций.
Однако, при переходе на составление отчетности по МСФО
организации Республики Беларусь сталкиваются с рядом проблем,
решение которых может потребовать временного оттока
экономических выгод. Основная часть расходов при переходе на
МСФО приходится на следующие области:
- оплата услуг консультантов и обучение либо поиск новых
сотрудников;
- замена или модернизация программного обеспечения;
- дополнительные издержки на сбор информации.
Все эти расходы необходимо учитывать в бюджете
трансформации, то есть организации должны отразить величину
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возможных расходов при составлении бюджета на год, в котором
будет производиться переход на составление финансовой
отчетности по МСФО.
Внедрение МСФО в систему составления и представления
финансовой информации сталкивает организацию с проблемой
выбора оптимального способа перехода (трансформация,
параллельный учет), составления таблиц трансформации
показателей учета, внесения определенных изменений в основные
формы отчетности, изменения самой системы учета, раскрытия
дополнительного объема информации. Все эти изменения
потребуют значительных временных, трудовых и финансовых
ресурсов.
Основные трудности при подготовке полного комплекта
отчетности согласно МСФО, связаны с тем, что бухгалтеры не
имеют опыта по раскрытию информации. Кроме того,
руководители предприятий не всегда готовы к уровню открытости
и прозрачности отчетной информации, заданному МСФО.
Кроме того, МСФО предусматривают, что при решении
значительной части вопросов, возникающих в процессе подготовки
отчетности, следует ориентироваться на профессиональное
суждение. Это возлагает существенную ответственность на
специалиста, занимающегося подготовкой отчетности, и требует от
него значительно большего профессионализма, чем в ситуациях,
когда необходимо применить четко регламентированную норму.
Решение ситуации по эффективному внедрению МСФО в
организациях Республики Беларусь видится в следующем:
- подготовка законодательной базы, позволяющей применять
международные стандарты в полном объеме, при этом она должна
быть согласована с остальным законодательством, являться полной,
ясной и непротиворечивой;
- детальная разработка методики трансформации отчетности
в международный формат;
- проведение активной работы по изучению сущности
МСФО, по обучению им практикующих бухгалтеров, проведение
государственной профессиональной сертификации бухгалтеров;
- постепенное, но в то же время оперативное внесение в
отечественный учет и отчетность всех тех изменений, которые
вносятся в редакции МСФО.
Следует отметить, что, несмотря на наличие определенных
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сложностей при внедрении МСФО, все же реальные выгоды
очевидны. К преимуществам стоит отнести прозрачность
отечественных компаний и, как следствие, улучшение имиджа
бизнеса за рубежом. Применение принципов МСФО обеспечивает
сопоставимость
бухгалтерской
отчетности
белорусских
организаций с финансовой отчетностью зарубежных компаний.
УДК 657.421.3
Інна Первій
Науковий керівник: Сергій Легенчук
Житомирський державний технологічний університет
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ:
ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
Для побудови методики бухгалтерського обліку та
економічного аналізу процесу створення комп’ютерних програм
важливу роль відіграє розуміння економіко-технологічних аспектів
даного бізнес-процесу. Виділення окремих етапів процесу
створення комп’ютерних програм дозволяє ідентифікувати
структуру затрат, оскільки остання значною мірою залежить від
використовуваного під час розробки програмного забезпечення, а
також від виду і типу програмного продукту, що розробляється.
Базовою галуззю знань, яка стосується процесу створення
комп’ютерних програм є програмна інженерія, яка передбачає
розгляд технічних аспектів їх створення, менеджмент проектів
створення, розробка інструментарію, методів та теоретичних
підходів, необхідних для створення програмних продуктів.
Виникненню програмної інженерії, тобто формуванню процесу
розробки комп’ютерних програм як спеціалізованої діяльності,
орієнтованої на одержання прибутку, передував тривалий
історичний розвиток (рис. 1).
На основі аналізу виділених етапів історичного процесу
розвитку програмної інженерії (рис. 1) можна встановити, що даний
вид діяльності має досить незначний період існування, внаслідок
чого залишається необґрунтованими значна кількість економічних
аспектів його функціонування.
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Основні етапи історичного розвитку програмної інженерії
Виникнення системних комп’ютерних програм у 1950-х рр. стало
передумовою появи програмної інженерії, однак такі програми були
невіддільні від комп’ютерної техніки, на які вони встановлювались
Поява незалежних від технічного забезпечення комп’ютерних програм для
вирішення загальних завдань у 1960-х рр.
Виникнення персональних комп’ютерів у 1970-х рр. сприяло появі нового
покоління комп’ютерних програм та розповсюдженню професії програмних
інженерів, з’являється значна кількість видів комп’ютерних програм для
вирішення різноманітних прикладних задач
Поява у 1990-х рр. всесвітньої мережі ―World Wide Web‖ створило
передумови для розробки значної кількості нових видів програм та
інформаційних систем, інтегрованих в Інтернет
Виникнення ―вільних‖, ―відкритих‖ і ―безплатних‖ комп’ютерних програм
змінили підходи основних компаній-розробників до процесу аналізу
ефективності розробок та їх дистрибуції

Рис. 1. Історичний розвиток програмної інженерії як
окремого виду економічної діяльності
З іншого боку, для того, що б комп’ютерна програма стала
масовим відокремленим об’єктом купівлі-продажу, від моменту її
виникнення пройшло майже півстоліття, основними причинами
чого були: технічні обмеження комп’ютерної техніки; фінансові
можливості користувачів; відсутність сучасних високошвидкісних
засобів зв’язку тощо.
Поява нових платформ для подальшого розвитку програмної
інженерії, зокрема, ―World Wide Web‖, відкритого і безплатного
програмного забезпечення значно впливає на процес управління
процесом створення комп’ютерних програм на підприємствах, що
зумовлює необхідність удосконалення методики його обліковогоаналітичного забезпечення. Зокрема, широке поширення Інтернету
стало імпульсом для поширення і використання комп’ютерних
програм ―з відкритим кодом‖ (наприклад, ―Linux‖, ―Apache‖ та ін.),
що зумовило необхідність розробки нових методів аналізу
ефективності процесу створення комп’ютерних програм на
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підприємстві. На думку Дж. Морріса поява Інтернет та ―World Wide
Web‖, як графічно-орієнтованої субсистеми Інтернету, має суттєвий
революційний вплив на ІТ-індустрію та на програмні продукти,
оскільки змінює підходи до комунікації компаній з своїми
підрозділами, клієнтами та споживачами продукції [2, с. 14]. В
цілому автор приходить до висновку, що поява Інтернет призвела
до перебудови ІТ-індустрії як галузі діяльності, якою вона була до
середини 1990-х років. І якщо на початку 2000-х років кількість
користувачів Інтернету сягала близько 200 млн. чол., і такі зміни
вважались революційними, то коли на початку 2015 р. їх кількість
зросла близько до 3 млрд. користувачів, можна констатувати, що в
умовах сьогодення відбулась повна переорієнтація IТ-індустрії в
сторону розробки комп’ютерних програм, інтегрованих з Інтернет.
Свідченням такої ситуації є рівень поширення мов
програмування, які на сьогодні використовуються програмістами
для створення комп’ютерних програм. За даними опитування 5905
програмістів, з яких 92,5% проживають в Україні, що було
проведене сайтом ―dou.ua‖[1], було встановлено, що близько 90%
всіх опитаних займаються програмуванням на основі використання
мов програмування .NET, тобто комп’ютерних мов, які призначені
для роботи з веб-технологіями. Існування такої тенденції зумовлює
необхідність пошуку нових моделей обліково-аналітичного
забезпечення процесу створення веб-інтегрованих програмних
продуктів.
На сьогодні програмна інженерія, як процес створення
комп’ютерних програм шляхом виконання процесу наукового
проектування, розробки і впровадження програмних засобів, є
процесом створення програмного виробу, що є результатом
інтелектуальної, творчої діяльності людей (програмних інженерів).
Значна кількість етапів процесу створення традиційних
матеріальних виробів та програмного виробу співпадають, що
дозволяє використовувати існуючі інформаційні моделі процесу
матеріального
виробництва
для
побудови
методики
бухгалтерського обліку та економічного аналізу створення
комп’ютерних програм.
1. Рейтинг языков программирования № 6: новые лошадки на коммерческом рынке
// Елеткронний ресурс. – Режим доступу: http://dou.ua/lenta/articles/languagerating-jan-2015/?from=doufp.
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Львівська державна фінансова академія
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ
ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ
На сьогодні одним з важливих і суперечливих питань
діяльності українських підприємств є організація внутрішнього
контролю дебіторської заборгованості, що пов'язане з існуванням
проблем організації обліку в структурі господарюючого суб'єкта.
На жаль, суб'єкти господарювання на перший план висувають
вирішення проблем збільшення обсягів продажу та виробництва, і
натомість зовсім не приділяють увагу питанням організації обліку,
не зважаючи на те, що саме вона кладе початок налагодженій
діяльності підприємства як цілісного механізму.
Проблемами теорії і практики бухгалтерського обліку
дебіторської заборгованості займались видатні зарубіжні та
вітчизняні учені-економісти: І. А. Бланк, С. Ф. Голов, С. Грязнова,
З. В. Гуцайлюк, Р. Дамарі, В. П. Завгородній та інших.
Одним із завдань організації обліку на підприємстві є
створення належних умов для організації та повного відображення
в обліку операцій, пов'язаних з обліком коштів і дебіторської
заборгованості. Організація обліку розрахунків з дебіторами на
практиці стикається з певними труднощами, які можуть бути
спровоковані як суб'єктивними внутрішніми причинами, так і
зовнішніми. Внутрішні причини визначаються діями чи їх
відсутністю працівників підприємства, наприклад, бухгалтерського
чи менеджерського складу, зовнішні зумовлені діями чи
бездіяльністю контрагентів підприємства.
Необхідно розрізняти дебіторську заборгованість за
відвантажені товари, надані роботи, послуги та дебіторську
заборгованість за перерахованою передплатою. Щодо першого
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виду - це дебіторська заборгованість, що утворилась в результаті
розрахунків з покупцями і замовниками, яким товари, роботи чи
послуги було відвантажено, а оплата на рахунки підприємствапостачальника від них ще не надійшла. Щодо другого її виду - це
дебіторська заборгованість, що утворилась в результаті розрахунків
з постачальниками та підрядниками, яким було перераховано аванс
за товари, роботи чи послуги, а відвантаження чи підписання акту
наданих послуг ще не відбулося. Успішний досвід західних країн
свідчить, що дебіторська заборгованість у їхніх активах становить
20-21%. Невисокий відсоток українських фірм та компаній можуть
показати такий показник в своїх балансах. На сьогоднішній день
реальний розмір дебіторської заборгованості на більшості
українських підприємств становить від 40 до 60% у їхніх активах.
Обсяг кредитного продажу є одним з показників, що визначають
загальну суму дебіторської заборгованості на певну дату.
Методологічні підходи до вирішення проблем організації обліку
та внутрішнього контролю розрахунків з дебіторами здійснюються на
трьох етапах: перший етап визначається обліковою обробкою
первинної документації безпосередньо на місці обліку контроль
проводиться бухгалтером і включає: отримання первинного
документу відповідальною особою-менеджером, обробка документу,
створення на основі первинного документу електронного документу
за допомогою відповідного програмного забезпечення з заповненням
всіх необхідних реквізитів; другий етап визначається здійсненням
внутрішнього контролю, який проводиться бухгалтером-аналітиком
або бухгалтером значно вищого рівня, ніж бухгалтер з обробки
первинної документації і включає: формування поточної відомості
розрахунків з дебіторами, визначення разових, нових, непостійних
контрагентів та контроль розрахунків з ними; третій етап визначається
здійсненням контролю внутрішнім аудитором та включає: перевірка
реальності дебіторської заборгованості наявної на кінець місяця,
перевірка правильності і відображення витрат та доходів згідно
Податкового кодексу України.
Отже, з вище наведеного можна зробити висновок, що
виникнення дебіторської заборгованості в умовах ринку є неминучим.
Правильна організація роботи дозволить оперативно моніторити
ситуацію з дебіторською заборгованістю, вчасно і вірно приймати
управлінські рішення, уникати складних і суперечливих ситуацій з
контрагентами. Ефективне управління дебіторської заборгованості
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передбачає: формування кредитної політики щодо дебіторів,
мінімізацію ризиків виникнення прострочених боргів та
рефінансування дебіторської заборгованості.
УДК 371.3
Марія Повшук
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ВПЛИВ ПЕДАГОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ
РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ НА УСПІШНІСТЬ
Педагогічна діяльність, як і будь-яка інша, характеризується
певним стилем.
Стиль діяльності зумовлюється специфікою самої діяльності й
індивідуально-психологічними особливостями її суб’єкта.
Стиль педагогічної діяльності - стійка індивідуально
специфічна система психологічних засобів, прийомів, навичок,
методів і способів здійснення педагогічної діяльності.
Стилі педагогічного управління досліджували у своїх працях
такі вчені як Бодолаев А.А. («Восприятие и понимание человека
человком»), Захарова Е.Я. («Влияние нормативно-ценностных
ориентаций педагогов на успешность их деятельности»),
Кан-Калик В.А («Основы профессионально-педагогического
общения») та інші.
Виділяють чотири стилі педагогічного управління:
демократичний;
авторитарний;
конформний;
індиферентний.
У таблиці подана порівняльна психолого-педагогічна
характеристика основних стилів педагогічного управління.
Проаналізувавши дану таблицю та зіставляючи ефективність
занять з різними по стилю способами роботи викладачів, можна
знайти значні переваги демократичного стилю педагогічної діяльності
в порівнянні з рештою стилів управління навчальною роботою
студентів.
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Таблиця
Порівняльна психолого-педагогічна характеристика основних
стилів педагогічного управління
Стилі
педагогічного
управління
1
Демократичний
Авторитарний
Конформний
Індиферентний

Викладачі
Кількість, Питома
осіб
вага, %
2
3
19
12,4
92
60,1
30
19,7
12
7,8

Рівень
реальної
успішності
4
75-90
40-50
23-32
10-12

Експертна
оцінка
успішності
5
6,3
6,4
3,8
4,1

Самооцінка
успішності
у балах
6
6,1
6,7
4,0
6,5

Велика ефективність демократичного стилю очевидна, проте
оцінка настанови викладача на певний стиль управління і проявів її
в реальному педагогічному процесі показала, що 60% викладачів
мають явно виражену авторитарну спрямованість у спілкуванні зі
студентами.
Детальніше розглянемо особливості педагогічних дій у різних
стилях діяльності викладачів.
Педагог, що обрав демократичний стиль, спирається на думку
колективу, прагне донести мету діяльності до свідомості кожного
учня і підключити всіх до активної участі в обговоренні роботи.
Якщо він обирає авторитарний стиль у своїй взаємодії, то
може розраховувати на предметний результат, проте психологічний
клімат у процесі виконання справи не буде сприятливим: робота
йде лише під контролем, немає відповідальності, гальмується
становлення колективістських якостей, розвивається тривожність.
Конформний стиль проявляється в тому випадку, коли
викладач усувається від керівництва группою студентів або йде на
поводу їх бажань. Ціль його заняття не завжди ясна, знає в групі
лише частину студентів, його поведінка залежить від настрою. У
спілкуванні «заграє» з «сильними» і проявляє строгість до
«слабких».
Педагог, що обрав індиферентний стиль, як правило не
орієнтує учнів на застосування знань, ціль самого заняття не ясна.
Він байдужий до занять, життя колективу, студентів, як правило не
знає. У контакт зі студентами не вступає, схильний до заниження
оцінок знать студентів. Коли починають критикувати його роботу
то його реакція виявляється агресивною.
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У процесі проведення дослідження було виявлено, що ті
педагоги, які були віднесені за своєю поведінкою до авторитарної
групи, недооцінюють розвиток своїх учнів в таких якостях як:
колективізм, самостійність, вимогливість до інших.
А ті педагоги, що були віднесені до групи демократичних
керівників, давали своїм учням більш різноманітні оцінки, ніж
представники інших стилів управління.
Підсумовуючи вищевикладений матеріал, можемо зробити
висновки, що найкращим стилем педагогічного управління є
демократичний.
Від обраного стилю залежить не тільки взаємини, які
складуться у викладача зі студентами, але й ставлення студентів до
самого освітнього процесу.
УДК 657
Ганна Подобрій
Науковий керівник: Наталія Овчарова
Українська академія банківської справи
Національного банку України
ФОРМИ ОБЛІКУ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ:
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
В економіці України фермерські господарства вже давно
зайняли значне місце і стали одним з факторів економічного
зростання держави. Збільшення їх кількості та підвищення
значення їхньої господарської діяльності для економіки країни
викликає необхідність в наданні своєчасної та достовірної
інформації їх власниками. Проте на сьогодні залишається
невирішеною значна частина питань інформаційного забезпечення
та обліку цих господарств.
Відповідно постає питання організації бухгалтерського
обліку фермерського господарства та вибору форми обліку. На цей
час фермерські господарства можуть вести бухгалтерський облік на
загальних засадах використовуючи загальний План рахунків та
спираючись на загальні методичні рекомендації або за спрощеною
чи простою формами, користуючись спрощеним Планом рахунків,
спираючись на положення Методичних рекомендацій з організації
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та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських)
господарствах № 189.
На сьогодні більша частина фермерських господарств
обирають для себе просту або спрощену форми обліку, адже
бухгалтерський облік на них веде голова чи один з членів
господарства, які переважно не мають економічної освіти. Але
використання цих форм обліку є досить проблемним, що пов’язано
із застарілістю вимог Методичних рекомендацій № 189. Це
викликає складнощі при використанні обраної форми обліку та
формуванні фінансової звітності фермерських господарств. Серед
основних недоліків вважаємо за доцільне виділити наступні:
1) наведені критерії щодо обсягів діяльності фермерських
господарств
не
відповідають
критеріям,
наведеним
в
Господарському кодексі України та значно обмежують коло
підприємств, які можуть використовувати просту та спрощену
форми бухгалтерського обліку.
2) містять посилання на застарілі стандарти , зокрема на
П(С)БО 3 «"Звіт про фінансові результати", які наразі втратили
чинність.
3) не враховують особливості обліку нових об’єктів обліку,
що були запроваджені П(С)БО 30 «Біологічні активи». Це нові
рахунки для відображення сільськогосподарської діяльності,
визнання оцінки активів за справедливою вартістю, нові
особливості нарахування зносу довгострокових біологічних активів
та зміни в методі визначення фінансового результату від
сільськогосподарської діяльності.
Окремого дослідження потребують питання використанні
форм податкового обліку фермерськими господарствами. Адже
було змінено групування платників єдиного податку і фермерські
господарства було віднесено до четвертої групи. При цьому не
встановлено затвердженої форми декларації для платників єдиного
податку 4-ї групи. Натомість пропонується подавати декларацію за
старою формою, що затверджена наказом № 864 вiд 30.12.2013. Це
викликає певні незручності, адже для платників фіксованого
сільськогосподарського податку було передбачено щомісячні
нарахування, а для платників єдиного податку визначено
щоквартальне звітування.
Таким чином основні Методичні рекомендації №189, які
покликані враховувати особливості діяльності фермерських
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господарств та спрощувати їх облік, на сьогодні застарілі та
суперечливі. Їх невідповідність чинним нормативно-правовим
актам ускладнює вибір форми ведення обліку та створює проблеми
формування звітності фермерських господарств.
1. Методичні рекомендації № 189 [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://dtkt.com.ua/documents/ukr/2001/37/37nov9.html
2. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15
3. П(С)БО 30 «Біологічні активи» [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05

УДК 368
Анна Полив’янюк
Науковий керівник: Ольга Зелінська
Луцький національний технічний університет
ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ: ЗАГРОЗИ ЧИ МОЖЛИВОСТІ
Інвестиційна діяльність відіграє ключову роль у забезпеченні
стійкого економічного зростання, здійсненні структурної
модернізації економіки та підвищенні її конкурентоспроможності.
Відтак завдання неухильного нарощування обсягів інвестування
економіки, покращення його структури, забезпечення сприятливого
інвестиційного клімату в країні є дуже важливими й актуальними.
Проблемам здійснення іноземного інвестування в Україні
приділяють увагу багато вчених- економістів та практиків, зокрема:
М.П. Бутко та О.П. Сосновська, В.І. Любімов, Д.В. Нехайчук,
І.В. Драган та ін..
Разом з тим, питання, що стосуються механізму активізації
інвестиційної діяльності, особливо в сучасних умовах, а також
проблеми доцільності надходження іноземного капіталу в
економіку Волинської області не втрачають своєї актуальності та
потребують поглибленішого подальшого вивчення.
Метою даного наукового дослідження є з’ясування загроз,
можливостей та доцільності залучення іноземного капіталу на
терени Волині.
Доволі багато вчених вважає, що сучасну ринкову економіку
неможливо уявити без іноземних інвестицій, які поширені як у
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промислово розвинутих країнах, так і в країнах, що розвиваються.
Саме тому, на наш погляд, доцільно зазначити основні можливості,
які надає процес залучення іноземного капіталу для економіки
Волині та України загалом. Отже, прямі іноземні інвестиції:
- несуть в собі високий рівень інновацій, організації,
менеджменту, стандартів продукції,
- виробництва, високу додану вартість та продуктивність
праці, значне експортне спрямування, потенціал розвитку робочої
сили та участі місцевого компоненту у складі продукції та послуг
[2]; підвищують місцевий рівень компетенції та можливостей;
формують стратегічні зв’язки та партнерства, забезпечують вихід
на світові ринки;
- призводять до взаємозбагачення культур;
- сприяють поліпшенню іміджу держави;
- забезпечують можливість одержання нових високих
передових технологій, тощо.
Незважаючи на окремі позитивні ефекти від залучення
іноземного капіталу в економіку Волині, існують і негативні прояви
його використання. А саме:
- наявність диспропорцій щодо вкладення за видами
економічної діяльності, низька ефективність інвестицій;
- іноземні інвестори вкладають кошти у ті сфери економіки,
які не є пріоритетними для регіону. Закордонних інвесторів більше
приваблюють фінансова діяльність, операції з нерухомістю, оренда,
торгівля, ремонт, тобто ті сфери, що мають швидку окупність, але
практично не створюють ні додаткових виробничих потужностей,
ні інновацій, ні робочих місць;
- низькі стандарти якості продукції підприємств з іноземними
інвестиціями та недостатня їх конкурентоспроможність на
європейських ринках;
- поступове захоплення контролю над українською
економікою, тощо.
Загалом, надходження іноземного капіталу призводить до
поліпшення іміджу держави, взаємодії з міжнародними системами,
взаємозбагачення культур, можливості одержання нових високих
передових технологій. Водночас даному процесу притаманні значні
недоліки. Вони можуть бути носіями як великих можливостей так і
негативних результатів. Все залежить від конкретної ситуації і від
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здатності суб’єктів, що ухвалюють рішення, адекватно і оперативно
реагувати на зміни, що відбуваються. Більше того, значна
залежність від таких інвестицій створює додаткові загрози для
економічного розвитку регіону. Тому будь-який позитивний вплив
на регіональний розвиток від залучення іноземного капіталу стає
можливим тільки за умови проведення виваженої регіональної
інвестиційної політики і залучення інвестицій у відповідності до
чітко визначених пріоритетів.
1. Бутко М.П., Акименко О.Ю. Інвестиційна домінанта сталого розвитку регіону в
умовах інтеграції – Ніжин: видав. Аспект-Поліграф, 2009. – 144 с.
2. Васильченко Г. Технології залучення прямих іноземних інвестицій у територію
// Інвестиції: практика та досвід. – 2009. - №16. – С. 5-9.

УДК 657.375.2
Ірина Поліщук, Марина Максимчук
Житомирський державний технологічний університет
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА
ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Успішна інтеграція України в європейський простір
неможлива без створення механізмів ефективного функціонування
системи оподаткування країни. Від податкової політики залежить
економічний розвиток окремих регіонів і країни в цілому. За
допомогою податків відбувається забезпечення взаємовідносин
держави з фізичними та юридичними особами; контроль за
розподілом і перерозподілом валового національного доходу.
Податок на додану вартість в Україні – це непрямий податок,
який входить в ціну товару, послуги і оплачується покупцем, проте в
бюджет його перераховує продавець. ПДВ складається з двох частин:
1. Податковий кредит - це сума, на яку платник податку має
право зменшити податкове зобов'язання за звітний період.
2. Податкове зобов'язання - загальна сума податку, одержана
або нарахована платником у звітному періоді. Це сума податку, яку
суб'єкт господарської діяльності нараховує на вартість, додається
до товару чи послуги.
Використовується принцип балансування (порівняння)
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зобов'язань і кредиту з визначенням різниці у вигляді чистого
податкового зобов'язання або суми до відшкодування. До бюджету
платник перераховує суму ПДВ, яка є різницею між податковим
зобов'язанням і податковим кредитом.
У бухгалтерському обліку первинний документ «податкова
накладна» виписується на дату виникнення податкових зобов'язань,
яка визначається відповідно до статті 187 Податкового кодексу
(правило «першої події»). Отже, податкова накладна виписується
на: дату зарахування коштів від покупця на банківський рахунок
або в касу; дату відвантаження товарів, а для послуг - дата
оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг.
Інвентаризація заборгованості (сальдо розрахунків) з ПДВ є
обов'язковим перед річним звітом. Звітність представлена у формі
Податкової декларації з ПДВ.
Основу формування законодавчої бази за розрахунками з
податком на додану вартість в Україні становить Податковий
кодекс України від 02.12.2010 року. Цей Кодекс регулює відносини,
що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема,
визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в
Україні, та порядок їх стягнення, платників податків та зборів, їх
права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів,
повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення
податкового контролю, а також відповідальність за порушення
податкового законодавства.
Нормативне регулювання податку на додану вартість передбачає
наступні зміни з 1 січня 2015 року:
1. Усі податкові накладні повинні бути зареєстровані в Єдиному
реєстрі податкових накладних. Якщо податкова накладна не
зареєстрована постачальником, то покупець не має права включати
відповідну суму ПДВ до податкового кредиту.
2. Підприємство повинне буде зареєструватися як платник ПДВ,
якщо загальна сума його оподатковуваних операцій з поставки товарів
(послуг) за останні 12 місяців перевищує 1 млн. грн.
3. База оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів та
послуг повинна бути не нижче їх закупівельної ціни. Для операцій з
постачання необоротних активів база оподаткування повинна бути не
нижче їх балансової вартості за даними бухгалтерського обліку (якщо ж
такі активи не обліковуються на балансі, то не нижче їх звичайної ціни).
4. Одержувач імпортних послуг зможе включати нарахований по
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них ПДВ до складу податкового кредиту в тому ж місяці, коли послуга
була надана.
5. Впроваджується система електронного адміністрування ПДВ,
яка забезпечить автоматичний облік сум ПДВ у розрізі платників
податків. Всім платникам ПДВ автоматично відкриті відповідні
рахунки в системі. Платник податків має право видавати податкові
накладні на суму, яка розраховується за нововведеною формулою.
В Україні при відображенні в бухгалтерському обліку
розрахунків з ПДВ необхідно розмежовувати податкові зобов'язання та
податковий кредит відповідно до отримання доходів і здійснення
придбання активів залежно від першої події: отримання (видачі) авансів
або відвантаження (отримання) активів. Здійснення контролю над
операціями з нарахування та сплати податку на додану вартість
призведе до збільшення доходів Державного бюджету України, а
зменшення ставки ПДВ - до стимулювання інвестиційної активності
підприємств.
УДК 336.717.168
Диана Полякова
Научный руководитель: Ирина Панковец
Полесский государственный университет
МСФО В СИСТЕМЕ УЧЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В современных условиях хозяйствования появляется большая
потребность в наличии своевременной, достоверной и полной
информации для изучения и оценки финансового положения
организации и результатов ее хозяйственной деятельности. Одним
из источников такой информации является бухгалтерская
отчетность. 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. Их слабое внедрение препятствует
привлечению в страну инвестиций.
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Стимулы к внедрению МСФО присутствуют как на уровне
отдельной организации, так и на уровне страны в целом. В качестве
микроэкономических стимулов применения МСФО можно
выделить:
– рост рыночной капитализации (это преимущество, на
первый взгляд, представляется для белорусских банков и
организаций неактуальным, поскольку биржевой рынок акций в
стране развит недостаточно, но его, тем не менее, можно
рассматривать как фактор более достоверной оценки стоимости
организации для инвесторов);
– выход на зарубежные рынки капитала и снижение цены
привлекаемого капитала;
– возможность более эффективного использования
информации для принятия управленческих решений.
Среди основных макроэкономических стимулов можно
выделить следующие:
– приток иностранных инвестиций в экономику;
– большая прозрачность отечественных компаний и, как
следствие, улучшение имиджа бизнеса за рубежом;
– более глубокая интеграция экономики страны в мировую
хозяйственную систему;
– улучшение качества статистической информации и
возможность ее сопоставления [1].
В настоящее время все большее число организаций приходит
к пониманию необходимости использования МСФО. Это
обусловлено потребностью организации в предоставлении данных
бухгалтерского учета инвестору, с целью получения иностранных
инвестиций, выходом компаний на международные финансовые
рынки, развитием бизнеса, предъявляющего современные
требования к отчетности.
Повышенный интерес к МСФО можно объяснить
следующим:
- как показывает международная практика, финансовая
отчетность, которая сформирована согласно МСФО, отличается
более высокой информативностью и полезностью для
пользователей.
- использование МСФО позволяет значительно сократить
время и ресурсы для разработки принципиально новых
национальных правил учета и отчетности. Приобщение
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белорусской системы учета к МСФО позволит наиболее
рационально решить проблему создания эффективной системы
бухгалтерского учета и отчетности, отвечающей потребностям
рыночной экономики.
Внедрение МСФО для белорусского бизнеса открывает
возможность выхода на зарубежные рынки капитала и снижение
цены привлекаемого капитала. На зарубежных рынках капитала
компания сталкивается с требованиями кредиторов по
предоставлению качественной финансовой информации. Основная
проблема заключается в том, что западные финансовые институты
не
в
состоянии
оценить
финансовое
положение
кредитополучателей и результаты их деятельности исходя из
информации,
подготовленной
согласно
белорусскому
законодательству. Кроме того, основные преимущества МСФО
перед
белорусскими
стандартами
бухгалтерского
учета
заключаются в том, что позволяют увидеть реальные процессы,
происходящие в организации. Уже сегодня некоторые крупные
финансово-кредитные институты отказываются рассматривать
инвестиционные проекты без представления финансовой
отчетности в формате МСФО, что позволит кредитору снизить
риски. Переход на МСФО способствует повышению уровня
конкурентоспособности
бизнеса.
Организации
постепенно
переходят к тому, что строят свой управленческий учет,
ориентируясь на международную практику [2].
Таким образом, переход на международные стандарты
требует определенных изменений, как в нормативной базе, так и в
системе учета в целом. Несмотря на наличие определенных рисков,
переход субъектов хозяйствования на МСФО имеет ряд
преимуществ и является необходимостью для организаций,
заинтересованных в повышении своей привлекательности для
инвесторов.
1 Заяц, Д. Утром – МСФО, вечером – инвестиции / Д. Заяц // Деловая газета
[Электронный
ресурс]/
Финансы.
–
Код
доступа:
http://
bdg.by/news/finance/3293.html. – Дата доступа: 10.03.2015.
2 Лабкова, Е.А. Анализ различий в принципах формирования бухгалтерской
(финансовой) отчетности Республики Беларусь и МСФО / Е.А. Лабкова //
Экономика. Финансы. Управление. – 2009.
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Ірина Попович
Науковий керівник: Світлана Головацька
Львівська комерційна академія
ВИТРАТИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА:
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ, УМОВИ ВИЗНАННЯ ТА
КЛАСИФІКАЦІЯ
Функціонування будь-якого підприємства полягає у
виробництві товарів та їх просуненні від виробника до споживача.
Виконання цих завдань стає можливим за допомогою витрат, які
здійснюються на кожному етапі господарської діяльності
підприємства і тим самим забезпечують її реалізацію в цілому
В сучасній економічній літературі міститься значний обсяг
робіт, управлінню продукції на промислових підприємствах.
Питання управлінського обліку витрат висвітлені у роботах
Бутинця Ф.Ф., Голова С.Ф., Грибанової Н.Н., Пушкар М.С. Проте
методика висвітлення витрат на промислових підприємствах
висвітлена недосконало і потребує значних досліджень.
Витрати – це важлива та складна економічна категорія, яка
займає особливо вагоме місце в управлінні підприємством. Це
пояснюється тим, що витрати мають вирішальний вплив на
фінансовий результат функціонування суб’єктів господарювання,
застосовуються для визначення цінової політики підприємства,
показують рівень технології та організації виробництва,
використовуються для оцінки ефективності господарювання
шляхом порівняння витрат та результатів діяльності.
Багатоаспектність поняття витрат та їх багатокомпонентність
зумовлюють різні підходи до виявлення і аналізу чинників, що
формують їх рівень. На думку Бланка І.А., витрати - це вираження в
грошовій формі поточні витрати трудових, матеріальних,
фінансових і інших видів ресурсів на виробництво продукції [1].
Котляров С.А розглядає витрати як вартість ресурсів, які
використовуються для виробництва продукції, отримання прибутку
чи досягнення іншої мети підприємства [2]. Ю. С. Цал-Цалко
виділяє такий чинник ефективного формування витрат на
виробництво продукції як матеріальна зацікавленість працівників у
результатах своєї праці [3].
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Витрати на промислових підприємствах визнаються при
виконанні таких умов: коли має місце зменшення майбутніх
економічних вигод, пов'язаних з вибуттям активів або збільшенням
зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу
підприємства; оцінку витрат може бути достовірно визначено.
Суттєвим чинником впливу на формування витрат є
організація виробництва, тобто форма його здійснення, яка досить
тісно пов’язана з технологією виробничого процесу. Ще одним
вагомим чинником формування витрат є якість виробництва, що
характеризується властивостями чинників, які визначають їх
придатність для використання на підприємстві.На рівень витрат
впливає також кількість робіт, що виконуються промисловим
підприємством. Відношення цієї кількості продукції до виробничої
потужності показує ступінь зайнятості.
Класифікація
витрат
промислового
підприємства
здійснюється з метою раціональної організації планування,
бухгалтерського обліку, калькулювання та аналізу собівартості
продукції,робіт. Класифікація витрат промислових підприємств: за
видами діяльності: операційна, основна та звичайна діяльність; за
способом включення витрат до собівартості продукції: прямі і
загальновиробничі витрати; за доцільністю їх призначення:
продуктивні, непродуктивні, надзвичайні;за видами: елементи
витрат, статті витрат.
На нашу думку, більш ефективним в практичній діяльності
промислового підприємства є бухгалтерський підхід, згідно з яким
можна визначити витрати як зменшення економічних вигод у
вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань внаслідок
здійснення господарської діяльності промислового підприємства
підприємства, які призводять до зменшення власного капіталу. Для
застосування витрат в управлінських цілях, необхідно розглядати їх
відповідно до класифікації за різними ознаками, зокрема відповідно
виду діяльності, економічних елементів, статей калькуляції,
ступеню впливу на основні бізнес - процеси, рівня
контрольованості, доцільністю та іншими, що приятиме прийняттю
правильних рішень в сфері управління витратами.
1. Бланк, И. А. Словарь-справочникфинансового менеджера [Текст] / И. А. Бланк.
–К.: Ника –Центр, 1998. –19 с..
2. Котляров, С.А. Управление затратами:учебное пособие[Текст]/ С. А.Котляров –
СПб.: Питер, 2001. –160 с.
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3. Цал-Цалко, Ю. С. Витрати підприємства [Текст]: навч. посібник. / Ю. С. ЦалЦалко – Київ, 2002. – 656 с.

УДК 657
Яна Порохнавець
Тернопільський національний економічний університет
СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ
Підприємства видобувної галузі складають одну з найбільш
вагомих складових економік багатьох країн світу. У зв’язку з цим
питанням
обліку
витрат
підприємств-природокористувачів
приділяється особлива увага. Нині існують три основні системи
обліку витрат для видобувних підприємств:
 відповідно до стандартів США – GAAP (далі ГААП США);
 відповідно
до
британських
стандартів,
основним
документом яких є SORP 2001;
 відповідно до міжнародних стандартів – МСФЗ.
США першими розробили стандарти обліку для підприємств,
що використовують природні ресурси, зокрема нафту. Основними з
яких стали SFAS 9 «Облік податку на прибуток підприємств
нафтогазової галузі», SFAS 19 «Фінансовий облік і звітність
підприємств нафтогазової галузі», SFAS 69 «Вимоги до розкриття
інформації підприємств нафтогазової галузі» [1].
З 1984 року Великобританія також почала проводити
детальну розробку стандартів і рекомендацій для видобувних
підприємств. Остання версія стандарту SORP (Statement of
recommended practice accounting for oil and gas exploration,
development, production and decommissioning activities) була
випущена в 2001 році [2]. Варто відмітити, що в основних
положеннях
системи
обліку
витрат
видобувної
галузі
Великобританії та США схожі.
Також свої системи обліку існують у таких країн як
Австралія, Нігерія, Канада, але у зв’язку з відсутністю широкого
поширення серед інших країн ці стандарти не мають такого
вагомого значення.
З 2000 року Комітет з міжнародних стандартів детально
розглядав можливість випуску спеціального стандарту для
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видобувних галузей. Результатом досліджень став документ
Extractive issues papers, в якому Комітет висловлює свою точку зору
з багатьох спірних питань даного сектору економіки [3]. Проте
Комітету не вдалося прийти до єдиної думки з приводу багатьох
дискусійних моментів, у зв’язку з цим у 2005 році був випущений
досить консервативний стандарт IFRS 6 «Розвідка і оцінка
мінеральних ресурсів» [4]. Цей стандарт враховує тільки одну фазу
видобування надр, а саме розвідку і оцінку, інші етапи не
розглядаються в міжнародних стандартах. У зв’язку з цим багато
видобувних підприємств вважають за краще використовувати
американські стандарти обліку.
Проте Комітет з міжнародних стандартів і Американська
комісія із стандартів обліку розробили стратегію інтеграції двох
систем обліку в одну в найблищі роки, отже, слід чекати швидких
зміни в міжнародних стандартах у бік зближення з ГААП США.
Слідом за прийняттям IFRS 6 в Україні з січня 2009 року
набуло чинності Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33
«Витрати на розвідку корисних копалин» [5]. Воно визначає
методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про витрати на розвідку та визначення обсягів і якості
корисних копалин, її розкриття у фінансовій звітності. Як і IFRS 6,
дія П(С)БО 33 поширюється лише на етап розвідки запасів
корисних копалин, залишаючи поза увагою етап досліднопромислової розробки родовищ, власне, добування природних
ресурсів та етап ліквідації родовища і проведення робіт з
відновлення природного середовища [17, с. 2]. За таких умов
підприємства самостійно розробляють способи і методи обліку
витрат, пов’язаних з природокористуванням і закріплюють їх в
своїй обліковій політиці. Це породжує значні розбіжності в
практиці обліку, як на добувних підприємствах різних галузей, так
і, навіть, всередині однієї і тої ж галузі економіки. Зрозуміло, що це
ставить під сумнів порівнянність показників такої фінансової
звітності.
Підсумовуючи вищевикладене, на наш погляд, можливими є
три варіанти регулювання обліку природних ресурсів: створення
спеціального стандарту або ж вдосконалення існуючого стандарту
внесенням до нього посилання на спеціальний стандарт, в якому
розкривається методологія обліку природних ресурсів.
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1. Statement of Financial Accounting Standards №19 «Financial accounting and
reporting by oil and gas producing companies», December 1977.
2. Statement of Recommended Practice «Accounting for Oil and Gas Exploration,
Development, Production and Decommissioning Activities», Accounting Standards
Board, June 2001-Режим доступу: http://www.oiac.co.uk
3. Discussion Paper DP/2010/1 «Extractive Activities», International Accounting
Standards Board, April 2010-Режим доступу: http://www.ifrs.org/
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УДК 657
Анастасия Ракова, Наталья Розина
Научный руководитель: Татьяна Олефиренко
Белорусский государственный экономический университет
УЧЕТ И ОЦЕНКА ГУДВИЛЛА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Согласно МСФО, «гудвилл (деловая репутация) – это актив,
представляющий собой будущие экономические выгоды,
являющиеся результатом других активов, приобретенных при
объединении бизнеса, которые не идентифицируются и не
признаются по отдельности».
Так как категория «гудвилл» является не до конца изученной,
существуют различные подходы к его отражению и учету в разных
странах мира. Мы провели исследование нормативных правовых
актов 10 стран Европы, Азии и Америки, регулирующих вопросы
бухгалтерского учета гудвилла, с целью их анализа и выявления
основных подходов к отражению гудвилла в бухгалтерском учете.
Необходимо отметить одинаковый подход к определению
первоначальной оценки гудвилла: во всех рассмотренных странах это разница между покупной стоимостью компании и стоимостью
ее активов и обязательств, стоящих на балансе. Все рассмотренные
страны можно разделить на две группы. В первую группу входят
страны, в которых нормативный правовой акт, регулирующий
бухгалтерский учет гудвилла, устанавливает амортизацию гудвилла
в течение некоторого срока полезного использования. Такой
подход применяется в Германии, Швейцарии, Корее, Норвегии,
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России. В Молдове, Индии, Канаде, США, Китае применяют
подход, в котором гудвилл тестируется на обесценение. В
национальных стандартах финансовой отчетности Германии,
Кореи, Норвегии и Швейцарии осуществлен симбиоз обоих
подходов к учету гудвилла. Как мы считаем, причиной подобной
близости взглядов отдельных стран на бухгалтерский учет гудвилла
является принадлежность этих стран к определенным экономикополитическим союзам.
До недавнего времени Республика Беларусь не относилась ни
к одной из этих групп, так как в соответствии со стандартом
бухгалтерской отчетности «Объединение организаций» № 184,
гудвилл в самостоятельную учетную категорию не выделялся, а
сумма, по смыслу являющаяся гудвиллом, предписывали учитывать
как расходы будущих периодов, впоследствии списывая на
добавочный капитал покупателя. Однако Министерство финансов
Республики Беларусь приняло постановление от 31.12.2014 № 192,
в соответствии с которым данный стандарт утратил силу. В тоже
время Постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь № 46 был утвержден Национальный стандарт
бухгалтерского учета и отчетности «Консолидированная
бухгалтерская отчетность», вступивший в силу с 1 января 2015 г.,
где прописывается, что «в случае превышения стоимости
долгосрочных финансовых вложений материнского предприятия в
уставный фонд дочернего предприятия над стоимостью доли
собственного капитала дочернего предприятия, принадлежащей
материнскому предприятию, на дату приобретения возникает
гудвилл, сумма которого отражается в консолидированной
отчетности по отдельной статье в составе долгосрочных активов».
Данный подход к отражению гудвилла прописан и в Инструкции по
бухгалтерскому учету нематериальных активов № 25, которая не
применяется в отношении деловой репутации. Отсюда следует, что
согласно белорусскому законодательству гудвилл не входит в
состав нематериальных активов и в консолидированной
бухгалтерской отчетности должен отражаться отдельной статьей.
Согласно МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» гудвилл
должен отражаться в составе нематериальных активов. Таким
образом, одна и та же экономическая категория по-разному
понимается международным и национальным бухгалтерским
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сообществом и будет по-разному отражаться в отчетности по
национальным и международным стандартам.
Согласно пункта 2 статьи 17 Закона Республики Беларусь от
12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности»
общественно значимые организации обязаны составлять с 2016
года годовую консолидированную отчетность в соответствии с
МСФО. Следовательно, в консолидированной отчетности
общественно-значимых организаций Республики Беларусь актив
гудвилл будет отражен в составе нематериальных активов, а в
консолидированной отчетности других организаций гудвилл
должен быть отражен отдельной строкой в составе долгосрочных
активов.
Таким образом, для решение проблем учета и оценки
гудвилла в Республике Беларусь, прежде всего, необходимо
установить в национальном законодательстве унифицированный с
МСФО способ отражения в отчетности категории «гудвилл», а
также использовать передовой опыт зарубежных стран в оценки
деловой репутации предприятия.
УДК 657
Тетяна Рижко
Науковий керівник: Світлана Михалевич
Ковельський промислово-економічний коледж
Луцького національно технічного університету
ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ
НАЛЕЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЇХ ОБЛІКУ
Обов'язковою умовою процесу виробництва є використання
необоротних активів у складі яких вагома роль належить основним
засобам. Для чіткої організації їх обліку та контролю за
використанням є встановлення суті та економічних характеристик
основних засобів.
Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», основні засоби це матеріальні активи, які підприємство формує з метою
використання їх у процесі виробництва чи постачання товарів,
надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій і
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очікуваний термін корисного застосування (експлуатації) яких
перевищує рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) [1].
Податковий кодекс України визначає основні засоби як
матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин, наданих
у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених
капітальних
інвестицій,
автомобільних
доріг
загального
користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних
активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень, невиробничих
основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються
платником податку для використання у господарській діяльності
платника податку, вартість яких не перевищує 2500 гривень і
поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом
та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з
дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або
операційний цикл, якщо він довший за рік) [2].
По різному визначають суть основних засобів зарубіжні та
вітчизняні вчені.
Ковальчук І.В. трактує основні засоби як вартісну форму
існування засобів праці, які тривалий час, не змінюючи при цьому
своєї натуральної форми, багаторазово беруть участь у процесі
виробництва, поступово спрацьовуються і частинами ( як
амортизаційні відрахування ) переносять свою вартість на вартість
виготовленої продукції. Основні засоби – це довгострокові активи,
якими підприємство володіє тривалий час із метою продовження та
здійснення своєї діяльності, а не для продажу [3, с.131].
Ряд інших вчених ототожнюють досліджувану категорію з
основними фондами.
Зокрема, Поддєрьогін А.М. основні фонди визначає як
матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності
підприємства понад один календарний рік з початку введення їх в
експлуатацію, а також предмети вартістю за одиницю понад 500
гривень [4, с.234].
В основу визначення, що пропонує Шегда А.В. покладено
тривале використання основних фондів, незмінність їх натуральноречової форми і поступове перенесення вартості на вартість
виготовленої продукції частинами [5, с.163].
Горбонос
Ф.В.,
Черевко
Г.В.,
Павленчик
Н.Ф.,
Павленчик А.О. трактують основні фонди як засоби праці, які
беруть участь у виробничому процесі впродовж декількох циклів,
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виконують одну й ту саму виробничу функцію і не змінюють
натурально-речову форму, їх вартість переноситься конкретною
працею на новостворений продукт, що виробляється частинами в
міру спрацювання [6, с.121].
Ряд інших вчених Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А.,
Юрій І.С. під основними фондами розуміють техніко-економічну
форму засобів праці, що функціонують у виробничому процесі
протягом багатьох кругооборотів, частково, в міру зношування,
переносять
свою
вартість
на
новостворений
продукт,
відтворюючись через кілька виробничих циклів, але не
розкривають своєї соціально-економічної сутності [7, с.45].
Аналіз літературних джерел свідчить про неоднозначність
підходу вчених до трактування сутності основних засобів. Не має
єдиного підходу до визначення основних засобів і у діючих
нормативних документах. Це свідчить про те, що питання потребує
додаткових досліджень і вивчень.
УДК 657: 658
Рубель Станіслав
Науковий керівник: Євгенія Калюга
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ У
МЕНЕДЖМЕНТІ
За нинішнього розвитку економіки є всі передумови для того,
щоб бухгалтерську діяльність визнати складовою сучасного
менеджменту.
Актуальність досліджуваної теми полягає у тому, щоб
показати взаємозалежність управлінського обліку та контролю з
менеджментом на підприємствах, а також роль інформаційного
забезпечення у прийнятті управлінських рішень.
Аналізом управлінського обліку та контролю у системі
менеджменту займалися вчені Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов,
Є. В. Калюга, С. І. Дерев’янко та багато інших.
В Україні, в умовах ринкової економіки, важливу роль
відіграє планування функціонування підприємства на перспективу з
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метою отримання максимального прибутку. Запровадження
ефективного менеджменту дає йому можливість підтримувати
прибуткову діяльність, а також запобігти проблем у майбутньому.
Тому, на мою думку, управлінський облік і контроль є необхідними
й одними з найважливіших методів для досягнення підприємством
запланованого прибутку.
Головною метою впровадження ефективної системи
управлінського обліку на підприємстві є забезпечення менеджерів
найповнішою інформацією щодо стану підприємства.
Принцип ефективності управління визначив необхідність
появи управлінського обліку. Поступово за кордоном термін
«виробничий облік» замінили на «управлінський облік». Проте це
була не просто зміна в термінології, а й велика організаційна та
методологічна перебудова системи бухгалтерського обліку [2].
В інформаційній системі суб’єкта господарювання функцію
контролю виконує управлінський облік.
Об’єктами управлінського обліку є витрати, доходи та
фінансові результати діяльності підприємства, згруповані за
цільовим призначенням (видами продукції, замовленнями,
процесами, стадіями виробництва, агрегатами, сферами діяльності,
регіонами збуту продукції, окремими покупцями й ін.) [1, с. 6].
Основними завданнями управлінського обліку є:
– збір, обробка, зберігання та передача необхідної інформації
для оперативного управління підприємством і прийняття
оптимальних управлінських рішень з оптимізації процесу шляхом
регулювання активів і пасивів підприємства. При цьому
проводиться аналіз за центрами відповідальності з точки зору
прибутку, рентабельності, собівартості, капітальних інвестицій
тощо;
– перевірка законності та доцільності господарських
операцій, забезпечення збереження активів та ефективне їх
використання;
– підбиття підсумків господарської діяльності й оцінка
ефективності діяльності підприємства в розрізі поставлених
товарів, центрів відповідальності, управлінських і технологічних
рішень;
– складання внутрішніх звітів, інформація яких призначена
для власників підприємств і керівників (менеджерів) та інших
внутрішніх користувачів бухгалтерської інформації [3, 418 с].
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Отже, розкривши сутність управлінського обліку та
контролю як підсистеми сучасного менеджменту підприємства,
можна зробити висновок, що будь-яке підприємство залежно від
своїх особливостей самостійно обирає стратегію організації обліку
та контролю. Тому правильна й ефективна організація
управлінського обліку та контролю дає максимально повну
інформацію для виконання менеджером поставлених перед ним
завдань власниками підприємства.
1. Атамас П. Й. Управлінський облік: 2-ге вид.: навчальний посібник – К.: Центр
учбової літератури, 2009. – 440 с.
2. Розвиток управлінського обліку на підприємствах України. [Електронний
ресурс]
/
Н. В. Бондарчук.
–
Режим
доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?operation=1&iid=823
3. Садовська І. Б. Бухгалтерський облік [текст]: навч. посібник. / І. Б. Садовська,
Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська. – К.: Центр навчальної літератури, 2013. –
688 с.

УДК 657
Юлія Рубінська
Науковий керівник: Віталій Чудовець
Луцький національний технічний університет
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ
АКТИВІВ ТВАРИННИЦТВА НА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Контроль є однією з обов’язкових і важливих функцій в
діяльності підприємства.. Основною метою суб’єкта організації
внутрішнього контролю є своєчасне виявлення відхилень та
здійснення адекватних управлінських заходів для досягнення
встановлених цілей діяльності.
Питання контролю господарської діяльності підприємств
висвітлені у працях вітчизняних вчених, а саме Ф.Ф. Бутинця,
Г.Г. Кірейцева, В.Б. Моссаковського, М.С. Пушкаря, та інших.
Ряд теоретико - методичних питань щодо контролю поточних
біологічних активів тваринництва цього часу не набули належного
висвітлення і потребують більш докладного дослідження. Основною
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проблемою залишається організація та методика внутрішнього
контролю поточних біологічних активів тваринництва.
Внутрішній контроль передбачає проведення заходів щодо
збереження майна підприємства від знищення, розкрадання, дає змогу
керівництву перевірити стан виконання завдань працівниками
сільськогосподарського підприємства.
На думку В.М. Яценко, «якщо оцінювати стан внутрішнього
контролю на сільськогосподарських підприємствах України, то він
незадовільний. Найчастіше мають місце такі порушення, як
зловживання службовим становищем, невиконання або неякісне
виконання службових обов’язків, неправильна оцінка операцій із
заготівлі, виробництва чи реалізації з точки зору доцільності й
економічності» [1].
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.
Основними
об’єктами
внутрішнього
контролю
сільськогосподарського підприємства є:
- процес планування та нормування витрат підприємства та
інших показників його фінансово-господарської діяльності,
положення щодо стимулювання працівників;
поточні біологічні активи тваринництва як елемент майна
підприємства, частина його ресурсного потенціалу;
- фінансова звітність сільськогосподарського підприємства (з
точки зору правильності її складання, повноти та достовірності);
Суб’єктом проведення внутрішнього контролю є структурний
підрозділ підприємства або штатний його працівник. Однак, в
сучасних умовах розвитку сільськогосподарських підприємств, на
нашу думку, введення окремої посади внутрішнього контролера, а тим
більше спеціалізованого контролюючого підрозділу, неможливе у
зв’язку з тим, що:
- сільськогосподарські підприємства не згодні нести витрати на
утримання власного контролера;
- відсутні розвинені методики внутрішнього контролю
фінансової
звітності
сільськогосподарських
підприємств
з
урахуванням їх галузевих особливостей.
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Практика внутрішнього контролю поточних біологічних активів
тваринництва на підприємствах показує, що при оформленні
господарських операцій по закупівлі молодняку у населення іноді
допускаються зловживання, пов’язані з припискою ваги і поголів’я
худоби, складанням підроблених документів. Тому при виявленні
підроблених документів на закупівлю худоби у населення необхідно
отримати письмові пояснення посадових осіб скласти про це акт і
вимагати відшкодування заподіяного господарству збитку.
У ході контролю необхідно перевірити документи на забій
худоби в господарстві. Це дозволяє встановити причини забою,
відповідність фактичного виходу продуктів нормативам, повноту і
своєчасність оприбутковування м’ясопродуктів, а також правильність
їх використання. Окремо перевіряють факти вимушеного забою
тварин. Для цього вивчають акти на вибуття поголів’я, діагноз хвороб,
що стали результатом падежу. Перевіряється правильність складання
актів на вибуття тварин і птиці (заповнення реквізитів, підписи,
вказані види і кількість отриманої продукції і її призначення,
затвердження актів керівником сільськогосподарського підприємства).
Слід також перевірити правильність відображення падежу тварин в
бухгалтерському обліку.
Щоб перевірити, як забезпечується збереження тварин,
встановити
допустимі
факти
їх
розкрадань,
неповного
оприбутковування приплоду та інших зловживань, необхідно
проводити контрольну інвентаризацію тварин. Її поєднують з оглядом
стану тваринницьких ферм. До початку інвентаризації завідувач
фермою чи інша матеріально відповідальна особа повинна зробити на
підставі наявних документів записи у Книзі обліку руху худоби і
вивести залишок поголів’я па день інвентаризації.
Перерахунок тварин одночасно ведуть суб’єкт проведення
контролю і матеріальна відповідальна особа. При розбіжності даних
застосовується повторний перерахунок. Роботу слід організувати
таким чином, щоб перераховане поголів’я не могло бути знову
пред’явлено до інвентаризації і враховано декілька разів.
Результати контрольної інвентаризації тварин оформляються
актом, який підписується членами інвентаризаційної комісії і
матеріально відповідальною особою.
Для правильного здійснення внутрішнього контролю,
отримання достовірних даних найефективнішим методом контролю за
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наявністю і рухом поточних біологічних активів тваринництва є
визначення їх фактичного стану, тобто проведення інвентаризації.
Для здійснення річної інвентаризації поточних біологічних
активів тваринництва підприємства необхідні дані бухгалтерського
обліку про їх залишки. Тому до початку проведення підприємством
інвентаризації в присутності комісії матеріально відповідальні особи
складають звіт про останні проведені операції, відображають їх у
складському обліку і разом з описом документів під розписку здають
до бухгалтерії. Також до початку інвентаризації перевіряється стан
ваговимірювального господарства – точність ваги, гир й іншої
апаратури. Дані про наявність поточних біологічних активів
тваринництва із зазначенням назви, відмітних ознак, включаючи
номенклатурний номер, одиниці виміру і кількості фактично
виявлених натуральних одиниць, записуються до інвентаризаційного
опису.
Мета проведення інвентаризації полягає у виявленні фактичної
наявності поточних біологічних активів тваринництва, установленні їх
надлишку або нестачі; перевірці дотримання умов утримання тощо.
З урахуванням інформаційних запитів суб’єктів внутрішнього
контролю, організацію і методику проведення внутрішнього контролю
операцій з поточними біологічними активами тваринництва необхідно
будувати з урахуванням галузевих особливостей діяльності
сільськогосподарських підприємств. За результатами дослідження
обґрунтовано вплив галузевих особливостей операцій з поточними
біологічними активами тваринництва на систему внутрішнього
контролю, окреслено склад об’єктів контролю, сформульовано
завдання та визначено склад інформаційного забезпечення процесу
контролю.
1. Яценко В.М. Внутрішній контроль на підприємствах України: проблеми
розвитку та шляхи їх вирішення / Яценко В.М. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/
znpchdtu/2009_22_2/articles/Finansi/1_Yacenko.pdf).
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СПРОЩЕНОГО ПЛАНУ
РАХУНКІВ МАЛИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Малий бізнес в Україні почав розвиватися порівняно недавно
і має дещо низькі темпи розвитку. Становлення малого
підприємництва в країні залежить від прийняття своєчасних та
ефективних управлінських рішень, інформаційною основою яких є
дані
бухгалтерського
обліку
які
накопичуються
та
систематизуються в розрізі відповідних рахунків. Тому актуальним
питанням для СМП є доцільність використання спрощеного Плану
рахунків .
Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" СМП можуть самостійно обирати
форму обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства,
та яким Планом рахунків користуватися — спрощеним чи
загальним, якщо інше не передбачене законами України та
методичними рекомендаціями [1]. Тому малі підприємства можуть
застосовувати такі варіанти Плану рахунків бухгалтерського
обліку: загальний План рахунків із використання рахунків класу 8
для обліку витрат діяльності; загальний План рахунків із
використання рахунків класу 9 для обліку витрат діяльності;
спрощений План рахунків, який носить рекомендаційний характер
для СМП [2].
Оскільки малі підприємства характеризуються незначною
чисельністю працівників та невеликими обсягами товарообороту,
це певним чином актуалізує використання ними саме спрощеного
плану рахунків бухгалтерського обліку для відображення активів,
капіталу, зобов’язань та господарських операцій малого
підприємства. До особливостей спрощеного Плану рахунків
належать такі:
- не містить рахунків класу 8 ―Витрати за елементами‖. Їх
було замінено на рахунки 9-го Класу ―Витрати діяльності‖);
- більшість рахунків значно укрупнені;
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- передбачено тільки синтетичні рахунки першого порядку.
При цьому малі підприємства не можуть обмежуватися
використанням тільки рахунками спрощеного Плану рахунків,
наприклад, якщо виникає необхідність обліку на позабалансових
рахунках.
Також потрібно враховувати, що ведення обліку не можливе
тільки в розрізі синтетичних рахунків, наприклад, для 64
«Розрахунки за податками й платежами» та 37 « Розрахунки з
різними дебіторами» необхідна аналітика, що обумовлена
вимогами до фінансової звітності, податкового обліку,
управлінськими потребами. Для ведення аналітичних рахунків
Наказом № 186 рекомендовано використовувати Інструкцію № 291,
у зв’язку з чим виникають певні труднощі та невідповідності. Так,
наприклад, відповідно до Інструкції 291 субрахунки рахунку 64 не
містять інформації про розрахунки за страхування, які в
спрощеному плану рахунків також повинні відображатися на цьому
рахунку.
Отже, особливості спрощеного Плану рахунків зумовлюють
низку проблем, серед яких можна виділити: незручність рахунків
для відображення інформації у фінансовій звітності; складність при
веденні аналітичних рахунків; проблеми при формуванні
управлінської інформації. Саме тому, на нашу думку, СМП які
мають досить розширений перелік операції доцільно при
затвердженні наказу про облікову політику розробити робочий
спрощений план рахунків виходячи із загального Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій.
1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України № 996ХІУ від 16.07.1999 р. [Електронний ресурс].– Режим доступу: www.rada.gov.ua.
2. Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку: наказ №
186 від 19.04.2001 р. [Електронний ресурс].– Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua.
3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв.
наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 року № 291 [Електронний
ресурс]. − Режим доступу: http://www.nibu.factor.ua
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УДК 657.471
Рудь Тетяна
Науковий керівник: Надія Букало
Схіндоєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ОБЛІКУ
ВИТРАТ
Вибір методів обліку витрат та калькулювання собівартості
продукції вливає на рентабельність виробництва та окремих видів
продукції, виявлення резервів зниження собівартості продукції,
визначення цін на продукцію, обчислення національного доходу
в межах країни, розрахунок економічної ефективності від
упровадження
організаційно-технічних
заходів,
а
також
обґрунтування рішень стосовно виробництва нових видів
продукції. Проаналізуємо і систематизуємо найбільш поширені
методи обліку витрат у таблиці 1.
Таблиця 1
Порівняння різних методів обліку витрат
Методи
обліку
витрат

Директкостинг

Стандарткостинг

Особливість
методу
Тільки
змінні
витрати
включаються до
собівартості
родукції,
а
постійні витрати
в відносяться на
фінансовий
результат
діяльності
підприємства
Для
кожного
видувитрат
визначають
обґрунтовані
норми
витрат
ресурсу
на
одиницю
продукції

Переваги

Недоліки

розширює
можливості
планування, обліку та
аналізу;
дає змогу знаходити
найбільш
вигідні
комбінації
ціни
і
обсягу;
дозволяє
вибрати
ефективну
політику
цін.

відсутність
інформації про повну
собівартість одиниці
продукції;
ведення
обліку
витрат
тільки
за
виробничою
собівартістю.

наочність
у
відображенні відхилень
від плану в процесі
формування витрат;
швидкість
формування
калькуляції.

застосування
для
періодично
повторюваних витрат;
неможливість
встановити
норми
щодо окремих видів
витрат.
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Продовження табл. 1

Кайзенкостинг

Максимальне
зменшення
витрат
у
найкоротший
термін без збитку
для
діяльності
підприємства й
перспектив його
розвитку

Абзорбшинкостинг

До собівартості
продукції
входять
усі
витрати (у тому
числі й накладні)

АВС-метод

Витрати
на
певний
вид
продукції
визначається на
основі витрат на
здійснення
сукупності
відповідних
процесів
і
операцій

Кост-кілинг

Скорочення
витрат, що
обмежено
залежать від
підприємства

Забезпечує
постійне
зменшення витрат й
утримання
їх
на
заданому рівні.

відсутність
поділу
витрат підприємства на
постійні та змінні;
точніше визначення
фінансового результату
діяльності
підприємства;
підвищення
обґрунтованості вибору
додаткового
замовлення або відмови
від нього.
забезпечується
оцінка
ефективності
витрат;
підвищення
обґрунтованості
віднесення накладних
витрат на конкретний
продукт;
точніше
калькулювання
собівартості.
Дає
змогу
швидко
скоротити
витрати
підприємства.

Необхідність
мотивації працівників
і
корпоративної
культури,
що
підтримує залучення
персоналу в діяльність
організації

встановлення
фактичної собівартості
одиниці
продукції
тільки
наприкінці
періоду;
включення
до
собівартості продукції
витрат, безпосередньо
не
пов'язаних
з
виробництвом .

Потребує
удосконалення систем
інформаційної
підтримки,
що
зумовлює зростання
витрат на управління.

Передбачає
зменшення витрат на
заробітну
плату
і
скорочення персоналу

Велика кількість методів обліку витрат на виробництво й
методів калькулювання собівартості пояснюється різноманітним
спрямуванням підприємств на досягнення поставленої мети. Це й
доводить їх відмінність і необхідність існування кожного з них для
організації ефективної системи обліку витрат на виробництво та
калькулювання продукції.
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Наталія Сахарук
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
АЛГОРИТМ ТРАНСАКТНОГО АНАЛІЗУ
Трансакція – це одиниця взаємодії партнерів по спілкуванню,
що супроводжується представленням їх позиції.
Алгоритм трансактного аналізу включає шість кроків.
1.Скласти матрицю:
Si

Sm

Б

Б

Др

Др

Дт

Дт

2. Виділити суб’єкти МОВ (Sі – «ініціатор», Sm – «мішень»).
3. Усвідомити, з яких позицій виступає кожний з суб'єктів
мыжособистысноъ взаэмодыъ (МОВ): Б (Батько), Др Дорослий), Дт
(Дитина).
4. Усвідомити спрямованість позицій кожного суб’єкта МОВ
і позначити стрілками в матриці.
5.
Використовуючи
матрицю,
визначити
кількість
розбіжностей у позиціях.
6. Зробити висновок:
а) кількість розбіжностей дорівнює нулю – відсутність
конфліктної ситуації;
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б) сума розбіжностей від одного до чотирьох свідчить про
наявність конфліктної ситуації.
Розглянемо два приклади.
1. На переговорах одна сторона заявляє іншій: «Ви зірвали
нам постачання, у результаті ми понесли відчутні втрати». Інша
сторона: «Ні, це ви винуваті, затримавши передоплату».
Si

Sm

Б

Б

Др

Др

Дт

Дт

Тобто, сума розбіжностей складає чотири, що свідчить про
наявність серйозної конфліктної ситуації між учасниками
переговорів.
2. Студент звертається до екзаменатора: «Чому ви поставили
мені четвірку, а не п’ятірку?». Екзаменатор: «Давайте
розберемося». І, використовуючи аргументи, обґрунтовує
виставлену оцінку.
Si

Sm

Б

Б

Др

Др

Дт

Дт

В цьому випадку сума розбіжностей дорівнює нулю, що
свідчить про відсутність конфліктної ситуації).
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Наталья Сергиенко
Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации
САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ КАК МЕТОД
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В условиях проводимой бюджетной реформы важную роль
выполняет государственный и муниципальный финансовый
контроль. Государственный финансовый контроль (ГФК) - это
совокупность действий и процессов по проверке соблюдения
государственными и иными органами, а также органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами финансового
и иного связанного с ним законодательства Российской Федерации и
субъектов
Российской
Федерации,
эффективности
и
результативности использования государственных финансовых и
иных ресурсов.
Контролю подлежат нормативно-правовые, распорядительные,
гражданско-правовые, плановые, платежные, отчетные иные
документы; регистры различных видов учета и соответствующие им
первичные источники; технологические процессы и отдельные
процедуры (операции); бюджетные средства, а также – иные
материальные ресурсы и (или) их использование либо оборот;
производные показатели (например, эффективность и (или)
результативность
осуществления
бюджетных
расходов);
информационные системы и (или) результаты их внедрения и
функционирования и т.п.
Теперь согласно ст. 267.1. Бюджетного кодекса методами
осуществления государственного (муниципального) финансового
контроля
являются
проверка,
ревизия,
обследование,
санкционирование операций. Под санкционированием операций как
методом контроля понимается совершение разрешительной надписи
после проверки документов, представленных в целях осуществления
финансовых операции, на их наличие и (или) на соответствие
указанной в них информации требованиям бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных
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правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. Кроме
того, санкционирование выступает и как составная часть исполнения
бюджета по расходам.
Отсутствие единого подхода по применению кодов КОСГУ
получателями бюджетных средств федерального бюджета по одному
и тому же предмету оплаты вызывает определенные затруднения у
специалистов
органов
Федерального
казначейства
при
санкционировании платежных документов. Представляется, что
решением данного вопроса станет отказ от санкционирования по
коду КОСГУ, достаточным для осуществления контроля будет
санкционирование по коду вида расхода. Это не только позволит
исключить возможность спорного отнесения расхода на
соответствующий код КОСГУ, но и позволит блочно использовать
бюджетную классификацию с предоставлением большего объема
прав бюджетополучателю в отражении операции расхода.
Для исключения возможных нарушений при проведении
процедуры санкционирования расходов федерального бюджета и
снятия вопросов коррупционных действиях представляется
необходимым и использование системы многоуровнего утверждения
документов, взаимоконтроль проверки платежных документов,
представленных клиентами для движения по открытым лицевым
счетам. Метод проведения взаимного контроля заключается в том,
что платежные документы, представленные получателями и
проверенные на соответствие нормативно-правовым документам
казначеями направляются к старшей группе должностей для взаимного контроля, в основу которого заложена проверка платежных
документов на соответствие кода КОСГУ текстовому назначению
платежа, документу-основанию и документам, подтверждающим
возникновение денежного обязательства.
Как показывает практика, проведение такого ежедневного
контроля способствует устранению нарушений, связанных с
неверным заполнением реквизитов в представляемых документах, и
вопросов, возникающих по применению кодов КОСГУ, а также
позволяет повысить ответственность казначеев и качество
процедуры санкционирования оплаты денежных обязательств.
Порядок в данном случае должен предусматривать, чтобы
платежные документы, не прошедшие контроль, возвращались
получателю средств с приложением протокола с указание причин
возврата. Протокол направляется клиенту в день поступления
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платежного документа в Казначейство, что позволит наиболее
оперативно получать информацию о состоянии платежей.
УДК 657
Юлія Середюк
Науковий керівник: Тетяна Шматковська
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ
ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
Організація
бухгалтерського
обліку
активів
у
сільськогосподарських підприємствах включає сукупність заходів
щодо нагромадження, систематизації та аналізу зведеної інформації
про господарські операції з надходження, руху і вибуття таких
активів в процесі господарської діяльності.
При організації обліку біологічних активів враховують ряд
особливостей обліку, що визначаються сезонними умовами
сільськогосподарського виробництва, зокрема:
1) одержання продукції та витрати на виробництво тривають
упродовж року нерівномірно;
2) при веденні обліку використовується окрема система
документообігу, що розроблена для сільськогосподарської галузі;
3) у сільському господарстві виробничий цикл може тривати
від кількох місяців до року, в результаті обчислення собівартості
здійснюється в кінці року [1, c. 91].
При дослідженні порядку організації і методики обліку
біологічних активів основні проблемні питання згруповано у
таблиці 1.
Поряд з науковими позиціями на користь оцінки за
справедливою вартістю, більшість науковців розглядають дану
проблему з точки зору можливості її практичної реалізації.

Таблиця 1
Проблемні питання в організації і методиці бухгалтерського обліку
160

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців,
аспірантів, здобувачів і студентів (м. Луцьк, 25 квітня 2015 р.)

№
п/п
1

Область
проблеми
Об’єкти
обліку

2

Аналітичний
облік

3

Рахунки
обліку

4

Інформаційні
технології
Оприбуткува
ння тварин

5

6

7

8

9

Визначення
приросту
живої маси
Оцінка

біологічних активів
Сутність проблеми
Не
чітка
визначеність
в
об’єктах
бухгалтерського обліку і відображення у
статистичній звітності.
Не
зручне
застосування
аналітичних
рахунків, що призводить до використання
субрахунків 2 і 3 порядків.
Неможливість застосування аналітики до
біологічних активів тваринництва оцінених
за первісною і справедливою вартістю.
Організація і ведення обліку здійснюється
без використання комп’ютерних технологій.
Ні в методичних рекомендаціях, ні в ПСБО
30 не вказано чіткості в оприбуткуванні
тварин, одержаних у господарстві.
Включення до валового приросту живої маси
масу всього падежу є помилковим.

Застосування справедливої вартості оцінки
біологічних активів не набуло практичного
впровадження, тому використання планової
собівартості є зручним способом.
Методика
Обліковувати приріст молодняку тварин є не
обліку
зручним способом, так як відділення
приросту від тварин є фактично неможливим.
Фінансова
Із прийняттям нового стандарту вся
звітність
організація і методика бухгалтерського
обліку біологічних активів ведеться за
старими вимогами, однак лише звітність
складається за новими вимогами
*На основі джерела: [2].

За наявності кількох активних ринків їх оцінка ґрунтується на
даних того з них, на якому підприємство передбачає продавати
біологічні активи. За відсутності активного ринку їх справедлива
вартість визначається:
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1) за останньою ринковою ціною операції з такими активами
(за умови відсутності суттєвих негативних змін у технологічному,
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 [3].
При дослідженні Скирпан О.П. виділяє нові підходи щодо
удосконалення організації облікового процесу біологічних активів в
сільському господарстві:
1) актуальним є питання удосконалення державного
регулювання у сфері бухгалтерського обліку з метою методичного
та організаційного забезпечення застосування національних і
міжнародних стандартів та єдиних методичних засад ведення
бухгалтерського обліку всіма суб’єктами господарювання;
2) удосконалення бухгалтерського обліку на підприємствах
агропромислового виробництва повинно відбуватись за такими
напрямами:
- провадження спеціалізованих форм первинного обліку,
удосконалення регістрів синтетичного і аналітичного обліку та
інших
носіїв
обліково-економічної
інформації,
розробка
внутрігосподарської (управлінської) звітності;
- застосування новітніх інформаційних технологій в системі
організації обліку та звітності [4].
Отже, проблематика оцінювання біологічних активів за
справедливою вартістю посідає одне із чітких місць. За ринкового
підходу вартість біологічних активів ґрунтується на цінах
активного ринку. Важливо, що оцінка біологічних активів і
сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю є не
лише нормативною вимогою, а й чинником інвестиційної
привабливості підприємства.
1. Канцуров О. О. Облік сільськогосподарської діяльності відповідно до ПСБО 30
«Біологічні активи» / О. О. Канцуров // Облік і фінанси АПК. – 2006. − № 11. –
С. 91-95.
2. Клименко О. П. Актуальні проблеми бухгалтерського обліку поточних
біологічних активів тваринництва / О. П. Клименко // Вісник ЖДТУ. – 2011№1. – С. 94-97.
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3. Васьков Н. В. Новий порядок організації обліку поточних біологічних активів
тваринництва [Електронний ресурс] / Н. В. Васьков // Економічні науки. – 2009.
− № 7. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ 18_NiIN_2007/
Economics/22313.doc.htm.
4. Палюх М. Нові підходи до організації обліку на підприємствах
агропромислового виробництва / М. Палюх, О. Скирпан // Економічний аналіз. –
2010. − Випуск 6. – С. 56-58.

УДК 371.3
Юлія Систалюк
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ФУНКЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ
Як різновид творчої діяльності педагогічне спілкування
виявляється під час пізнання вчителем учнів, в організації
безпосереднього впливу на них, в управлінні власною поведінкою,
організації процесу взаємовідносин.
Педагогічне спілкування є поліфункціональним явищем, яке
забезпечує обмін інформацією, співпереживання, пізнання
особистості, самоутвердження, продуктивну взаємодію. Обмін
інформацією і ставленням співрозмовників один до одного
характеризує комунікативний аспект спілкування; пізнання
особистості й самоутвердження - перцептивний; організація
взаємодії - інтерактивний.
У педагогічному процесі воно виконує такі функції:
контактну (встановлення контакту як стану готовності до
приймання і передавання повідомлення, змісту взаємозв'язку);
інформаційну
(обмін
повідомленнями:
прийом,
передавання інформації; обмін думками, задумами, рішеннями
тощо);
спонукальну (стимуляція активності партнера з
комунікації, спрямування його на певні дії);
координаційну (взаємне орієнтування й узгодження дій
для організації спільної комунікативної діяльності);
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пізнавальну (сприйняття, осмислення змісту інформації,
пізнання внутрішнього стану співрозмовника; розуміння і вивчення
навколишнього світу, особистості, колективу, себе);
експресивну (можливість доступно, цікаво й емоційновиразно передавати знання, формувати уміння й навички;
збудження в партнерові необхідних емоційних переживань (―обмін
емоціями‖));
встановлення відносин (усвідомлення власного місця в
системі рольових, статусних, ділових, міжособистісних та інших
комунікативних зв'язків);
організація впливу (зміна стану, поведінки, рівня
комунікативних знань, умінь, досвіду, ціннісно-мотиваційної сфери
співрозмовника тощо);
управлінську (керування своєю поведінкою, вплив на
інших людей).
УДК 657.1
Юлія Слівінська
Науковий керівник: Писаренко Т.М
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ, ЯК
ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
У сучасних умовах розвитку економіки
України
управління
грошовими
потоками
суб’єктів
господарювання є важливою складовою фінансового планування.
Питання
ефективності
управління
грошовими
потоками
підприємства є доволі актуальним, оскільки величина цих потоків
свідчить про стан фінансовий самого підприємства, є основою для
його самофінансування та впливає на платоспроможність і
ліквідність.
Серед
вітчизняних
науковців,
які
досліджували теорію та практику обліку грошових потоків, варто
відзначити таких: Височан О.С., Савлук М.І., Єрешко Ю.О.,
Васильченко З.М., Лігоненко Л.О., Момот Т.В., Береза С.Л.,
Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Калюга Є.В., Кужельний М.В.,
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Сопко В.В., Шевчук В.О., Салтикова Г.А., Соловйова О.В.,
Сорокіна О.М., Садовська І.Б. та інші. Праці цих науковців
охоплюють широкий діапазон питань, пов'язаних з ефективністю
управління грошовими коштами та їх еквівалентами; висвітлюють
методику обліку, аналізу та контролю грошових коштів. Однак ця
проблематика потребує поглиблення та вдосконалення вже набутих
досліджень.
Поняття грошових коштів тісно пов’язане з поняттям
грошових потоків. Деякі автори їх ототожнюють, що на нашу
думку є помилковим, адже грошові потоки відображають динаміку
руху грошових коштів за певний період та не дозволяють отримати
інформацію про наявність коштів на певну дату. Розглянемо
детальніше підходи авторів до трактування поняття грошових
потоків, які наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Підходи до визначення поняття «грошових потоків»
№
з/п

Автор

1

Бланк І.А.

2

Гроппеллі А.,Е.

3

Кірейцев Г.Г.

4

Краменко В.І.

5

6

Краменко Г.О.

Маркіна І.А.

Сутність грошових потоків
Грошовий потік – сукупність розподілених у часі
надходжень і виплат коштів, генерованих
господарською діяльністю підприємства
Грошовий потік – як міра ліквідності
підприємства, що складається з чистого доходу і
безготівкових витрат, таких, як амортизаційні
відрахування
Грошовий потік – є одним із ключових моментів
оптимального співвідношення між ліквідністю
та прибутковістю
Грошовий потік – сукупність надходжень і
вибуття коштів за певний період часу,
формованих у процесі господарської діяльності
Грошовий потік – сукупність розподілених у часі
надходжень і виплат коштів, генерованих
господарською діяльністю підприємства
Грошовий потік – сукупність розподілених за
часом надходжень і виплат грошових коштів, які
утворюються в процесі господарської діяльності
і
пов’язані
із
забезпеченням
його
платоспроможності
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Продовження табл. 1
7

Мних Є.В.

Грошовий потік – сукупність розподілених у часі
надходжень і виплат коштів, які генеруються
його господарською діяльністю

Отже, з наведених визначень можна зробити певне
узагальнення: в економічній літературі сформувалися два основні
підходи до визначення категорії грошовий потік:
– грошовий потік – це різниця між отриманими і
виплаченими підприємством коштами за певний визначений
період, тобто це сума надлишку або недостачі грошових коштів;
– грошовий потік – це безперервний рух коштів (обіг), тобто
їх надходження й виплати (притоки й відтоки) за певний
визначений період.
Перше визначення зводиться до того, що грошовий потік – це
залишок грошових ресурсів на конкретний момент часу, який не
може ототожнюватися з потоком (обігом, рухом), оскільки потік
означає рух. При цьому обсяг грошових потоків може
характеризуватися такими показниками як обсяг коштів, які
надійшли, та обсяг витрачених коштів. На думку Д.В. Пірога
грошовий потік має визначатися як сукупність послідовно
розподілених у часі подій, пов’язаних з відокремленим та логічно
завершеним фактом зміни власника грошових ресурсів через
виконання зобов’язань між економічними агентами (суб’єктами
господарювання, державою, домогосподарствами, міжнародними
організаціями). Грошові потоки безпосередньо пов'язані з рухом
коштів на підприємстві, який відображає надходження у
розпорядження суб'єкта господарювання грошових ресурсів та їх
використання.
Зауважимо, що російський учений-економіст І. Балабанов
тлумачить грошовий потік, передбачаючи оборот грошей, який
протікає безпосередньо в часі. При цьому автор звертає увагу на те,
що система відношень, яка виникає при грошовому потоці, носить
фінансовий характер.
Отже, грошовий потік підприємства є одним з головних
об’єктів управління, представлений у грошовій формі i
безпосередньо пов'язаний iз функціонуванням грошей i грошової
системи. Виконуючи функцію інструменту взаєморозрахунків iз
суб'єктами економічних відносин всіх видів його діяльності,
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грошовий потік, пов'язаний iз чинниками ліквідності та ризику,
впливає на рух активів та капіталу підприємства, характеризується
вiдповiдним розміром, напрямом i часом.
Уточнення поняття грошових потоків надасть можливість
розширити аналітику руху грошових коштів, підвищити рівень
управління грошовими потоками підприємства, що в свою чергу
забезпечить його фінансову стабілізацію та високі темпи розвитку.
На основі розглянутих визначень грошового потоку можна
сформулювати найбільш об’єктивне визначення даного поняття.
Таким чином, грошовий потік підприємства є сукупністю
розподілених у часі надходжень i витрат грошових коштів, рух яких
є одним з головних об’єктів управління, пов'язаний з чинниками
ліквідності та ризику, впливає на рух активів та капіталу
підприємства, характеризується відносним розміром, напрямком i
часом. Формування грошових потоків на підприємстві
характеризується різним рівнем їх значущості для забезпечення
стабільності фінансово-господарської діяльності підприємства у
короткостроковому та довгострокових періодах.
УДК 371.3
Оксана Собуцька
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ІМІДЖУ ПЕДАГОГА
Імідж – це здатність навіяти оточуючим, що носій даного іміджу
є втіленням в собі тих ідеальних якостей, які вони хотіли б мати, якби
на місці цієї людини.
Поняття іміджу характеризує не лише природні властивості
особистості, але й соціально напрацьовані.
Зовнішність - це важливий аспект іміджу, від якого залежить
суспільна установка. Зовнішність повинна підкреслювати відкритість
особистості, доброзичливість, емпатію. Строгість, моралізаторство,
протиставлення себе суспільству працюють проти фахівця.
Звичайно, педагог повинен бути в міру строгим, але ця риса не
повинна заглушати всі інші. Можливо, учні, які йдуть на урок до
такого педагогу зі страхом і тремтячими колінами, і будуть знати
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предмет добре і щоразу зубрити матеріал. Але скільки комплексів,
страхів і проблем на соматичному рівні може породити такий педагог
у учня! У майбутньому це може мати сумні наслідки.
Педагог повинен справляти приємне враження на учнів.
Спокійна впевнена мова, посмішка, уважний погляд - і учні вже готові
піти на контакт. З першого ж уроку поганим прийомом буде
демонстрація сили своїх голосових зв’язок. Як відомо, спокійне, але
переконливе слово діє сильніше, в тому числі, і на підтримання
дисципліни в класі.
Стиль одягу, обраний педагогом, не менш важливий. Педагог є
певним естетичним еталоном для учня. Учні в більшості своїй
упевнені, що грамотний і авторитетний педагог зобов’язаний мати
хороший смак у всьому, і у виборі одягу в тому числі. Не варто
боятися ділових костюмів. Навіть якщо педагог прихильник
романтики і легкості в одязі, ці елементи можна чудово поєднувати з
класикою ділового стилю. Шийні хустки, елегантна біжутерія, ажурні
в’язані комірці на ділових темних сукнях, - це не тільки красиво, але і
модно. Взуття жінкам-педагогам краще підбирати на підборах, нехай
він буде невисоким. Доведено, що одна тільки наявність підборів
додає впевненості людині. Не варто захоплюватися яскравістю, це
може бути елементом роздратування для класу. У той же час,
надмірна похмурість теж негативно позначиться на обстановці в класі.
Зачіска педагога не повинна закривати обличчя. Це важливий
психологічний момент. Учні зчитують будь-яку емоцію, їм важливо
бачити реакцію педагога на їх діяльність на уроці. Поряд з відмінною
дикцією педагоги повинні працювати над виразністю обличчя.
Мова педагога повинна бути бездоганно грамотною.
Переважати повинні спокійні інтонації. Голос учителя - його
основний інструмент. Де необхідно, треба додати експресії, важливо
вміти робити акценти на головній інформації.
Імідж педагога повинен впливати на підсвідомість аудиторії.
Довіра і відкритість учнів - ось на що повинна працювати структура
іміджу педагога.
Він прагне побудувати контакт з учнями і організувати
результативну навчальну діяльність, а значить довіра аудиторії
педагогу необхідна.
Важливими є культура педагога, чарівність, безпосередність,
позитивна емоційна палітра особистості, готовність до творчості і
творення, працездатність і здатність до прогнозування.
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Як хороший режисер педагог повинен бачити структуру всього
уроку, а учні, у свою чергу, повинні бути упевнені в тому, що педагога
не можна застати зненацька, що перед ними мудрий і грамотний
фахівець, тонкий психолог і друг, який кожному з них допомагає
самореалізуватися.
Американський психолог Дж. Міллер, здійснив такий
експеримент: обрав фотографії «гарних», «звичайних» і «некрасивих»
людей. Потім показав ці фотографії групі людей, бажаючи дізнатися їх
думку щодо внутрішнього світу цих людей. «Гарних» було оцінено як
впевненіших, щасливіших, енергійніших і багатих духовно.
Психологи називають це «ефектом ореола», тобто схильністю
людини оцінювати вчинки інших на підставі першого враження.
На нашу думку, педагог повинен використовувати його у своїй
роботі, адже кожен учитель повинен бути гарним в очах учнів, батьків.
Отже, в суспільстві вважають привабливими людей, які:
- часто й охоче посміхаються;
- мають гарне почуття гумору;
- природно поводяться;
- говорять компліменти;
- обізнані в етикеті й дотримуються його;
- упевнені в собі;
- вміють посміятися над собою;
- дружелюбні.
УДК 657
Наталія Сокол
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Залежно від змісту і завдань фінансового аналізу
використовують такі основні інформаційні джерела:
фінансова звітність;
статистична звітність;
дані внутрішньогосподарського (управлінського) обліку;
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дані з первинної облікової документації (вибіркові дані);
експертні оцінки.
З 1 січня 2000 року на підприємствах України незалежно від
форм власності (крім банків і бюджетних установ) запроваджені
перелічені далі форми фінансової звітності, що відповідають
міжнародним стандартам:
Форма 1 „Баланс‖ – звіт про фінансовий стан, що
відображає активи, зобов’язання і капітал підприємства на
встановлену дату.
Форма 2 „Звіт про фінансові результати‖, що містить дані
про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства
за звітний та попередній період.
Форма 3 „Звіт про рух грошових коштів‖, що відображає
надходження та витрачання коштів у звітному періоді за
операційним, інвестиційним і фінансовим напрямками діяльності
підприємства.
Форма 4 „Звіт про власний капітал‖, що відбиває зміни у
складі власного капіталу протягом звітного періоду.
„Примітки до звітів‖ – сукупність показників і пояснень,
які забезпечують деталізацію та обґрунтованість статей фінансових
звітів, розкривають іншу інформацію.
Мета складання фінансової звітності – надати користувачам
повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан,
результати діяльності та рух коштів підприємства для прийняття
рішень.
Основним джерелом інформації для фінансового аналізу
підприємства є бухгалтерський баланс.
За балансом визначають, чи зуміє підприємство в
найближчий час виконати свої зобов’язання перед третіми особами
- акціонерами, інвесторами, кредиторами, покупцями, продавцями
тощо, чи йому загрожують фінансові труднощі.
Тобто бухгалтерський баланс призначений не тільки для
відображення стану господарських засобів і джерел їх формування
на певну дату, але й для одержання інформації, необхідної для
управління діяльністю підприємства, як правило, зовнішнім
користувачам (фінансовим і податковим органам, банкам тощо).
За даними балансу оцінюються:
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склад і структура активів підприємства (необоротних
активів, оборотних активів, запасів, дебіторської заборгованості);
склад і структура пасивів підприємства (власного капіталу,
довгострокових і поточних зобов’язань, кредиторської заборгованості);
ступінь його ліквідності;
ліквідність підприємства за її відносними показниками;
наявність власних оборотних коштів;
показники фінансової стійкості;
із залученням даних звіту про фінансові результати показники оборотності різних видів капіталу підприємства,
рентабельність активів та власного капіталу.
Ці дані використовуються для оцінювання фінансового стану
підприємств, його кредитоспроможності, ділової активності та
інвестиційної привабливості.
За даними звіту про фінансові результати аналізуються:
склад і структура доходів підприємства;
склад і структура витрат підприємства;
абсолютні показники фінансових результатів від
операційної, фінансової, інвестиційної діяльності та надзвичайних
подій;
відносні показники ефективності діяльності – різні
показники рентабельності;
показники
оборотності
різних
видів
капіталу
підприємства (із залученням даних балансу).
Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання
користувачам фінансової звітності повної, правдивої та
неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових
коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.
Метою складання звіту про власний капітал є розкриття
інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства
протягом звітного періоду.
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УДК 657
Іванна Стефанків
Науковий керівник: Наталія Лобода
Львівська державна фінансова академія
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Економічна ситуація, яка склалась зараз в Україні, дуже
складна. Серед сукупності причин, що сприяли економічній кризі
та утримують перехід України на траєкторію економічного
зростання, чи не найголовнішою є низька інвестиційна активність.
Ця тенденція тісно пов’язана з явищами щорічного падіння обсягів
капітальних вкладень, постійним зменшенням бюджетного
фінансування народного господарства.
У забезпеченні виходу економіки з кризового стану і
стабільного її розвитку вирішальну роль відіграє науково
обґрунтована інвестиційна політика держави. Саме вона визначає
реальні джерела, напрями, структуру інвестицій, здійснює
раціональні та ефективні заходи для виконання загальнодержавних,
регіональних та місцевих соціально-економічних і технологічних
програм, відтворює процеси на макро- й мікроекономічному рівнях.
Водночас держава повинна створювати сприятливий інвестиційний
клімат з метою ширшого залучення, поряд з внутрішніми,
іноземних інвесторів на взаємовигідних засадах.
Оцінка інвестиційного клімату економіки України та його
впливу на динаміку потоків міжнародних інвестицій набула
актуальності з огляду на трансформаційний характер економіки,
різновекторність і непостійність стратегій розвитку. Інвестиційний
клімат безпосередньо впливає на основні показники соціальноекономічного розвитку України. Сприятливий інвестиційний клімат
уможливлює вирішення соціальних проблем, забезпечує високий
рівень зайнятості населення, дозволяє оновлювати виробництво,
проводити модернізацію й впроваджувати новітні технології тощо.
Тому в нинішній час стабілізація інвестиційного клімату, зокрема
через його аналіз та прогнозування, є актуальним завданням для
України
Значний внесок в дослідження проблем інвестування зробила
низка вчених, зокрема: У. Шарп, Ю. Бригхем , Р. Брейли , Дж. Ван
Хорн , Г. Бирман, С. Шмидт . Серед вітчизняних: Л.О. Бакаєв, А.А.
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Пересада , Б.М. Щукін , А. Мертенс, П.О. Куцик, В.О. Шевчук,
О.М. Чабанюк та інші.
Інвестиції досить складний інструмент як на мікрорівні, так і
на макрорівні. Ця економічна категорія в українському
законодавстві закріплена Законом України „Про інвестиційну
діяльність‖ від 18.09.1991 р. № 1560-ХІІ і трактується як: види
майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти.
Для України як держави з перехідною економікою важливо
розглядати залучення іноземних інвестицій у контексті
структурних змін і економічного зростання.
За даними Державної служби статистикиУкраїни за
результатами січня-грудня 2014р. приріст інвестицій забезпечено
насамперед сферами промисловості (приріст складав 40,6%),
переробної промисловості (20,1 %), добувної промисловості і
розроблення кар’єрів (9,0 %), будівництва (16,6 %). Знизились
темпи зростання інвестицій у фінансову діяльність і становлять
3,1%. Обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку
України на кінець 2014 року становив 45 916,0 млн.дол. США, що
майже на 17 % менше обсягу відповідного періоду 2013 року.
Певною мірою такий стан зумовлений ще й відмовою України у
2013 році від підписання Угоди про асоціації з ЄС.
Обмеженість внутрішнього інвестиційного потенціалу та
низька привабливість реального сектора економіки для іноземних
інвесторів не сприяють формуванню передумов для модернізації
необоротних активів, виробничих технологій, інфраструктури. Це,
в свою чергу, знижує конкурентоспроможність національної
економіки на міжнародній арені.
Для підвищення інвестиційної привабливості України
важливе місце слід відвести моделюванню інвестиційного клімату.
При цьому принципово досягнути об’єктивності оцінки загальної
економічної ситуації у державі, що дасть системне уявлення про
мотивацію поведінки іноземного інвестора і відобразить важелі
впливу на остаточне рішення щодо перспектив інвестування.
Формування інвестиційного клімату є безальтернативною основою
підвищення ролі іноземного інвестування у процесах розвитку
України та її інтеграції у світову економіку.
Отже, в сучасних умовах фінансові інвестиції мають важливе
значення для розвитку економіки нашої держави. Вони виступають
найважливішими засобом забезпечення умов виходу зі сформованої
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економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві,
забезпечення технічного прогресу, підвищення якісних показників
господарської діяльності.
УДК: 657.6:351
Віктор Стрельников
Науковий керівник: Лариса Михальчишина
Вінницький національний аграрний університет
СУТНІСТЬ КОНТРОЛЮ ЯК ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Необхідною умовою реалізації політичних та соціальноекономічних перетворень в Україні є поступове приведення
державного управління до рівня європейських стандартів,
забезпечення ефективного механізму діяльності всіх органів влади.
Державний контроль – це одна з функцій державного
управління, що полягає в оцінюванні правомірності діяльності
об’єкта контролю та здійснюється відповідними державними
органами (посадовими особами). Ефективність здійснення
державної фінансової політики залежить від організації цілісної
системи контролю.
Існують різні підходи до визначення поняття ―контроль‖. У
своїх працях науковці характеризують його як форму або вид
діяльності, принцип, функцію.
Єдинак Т.В. виділяє три основні підходи до трактування
сутності поняття контролю:
– складова (елемент) управління;
– функція управління;
– система спостереження та перевірки.
Якщо розглядати контроль як складову (елемент) управління,
то він передбачає нагляд за об’єктом з метою перевірки
відповідності стану об’єкта бажаному та необхідному, визначеному
законами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними
документами, а також програмами, планами, договорами,
проектами тощо.
Контроль – також одна з основних функцій управління,
заключна стадія управлінського процесу. За його допомогою
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відбувається зворотний зв’язок між об’єктом і суб’єктом
управління. Таким чином, контроль – це функція управління,
система прав, обов’язків і дій уповноважених осіб з перевірки
дотримання суб’єктом управління прийнятих рішень або оцінки
здійснених керованим суб’єктом операцій на предмет дотримання
інтересів суб’єкта, який керує.
Відповідно до третього підходу, контроль – це систематичне
спостереження і перевірка процесу функціонування відповідного
об’єкта. Він здійснюється з метою оцінки обумовленості й
ефективності прийнятих управлінських рішень і результатів їх
виконання, виявлення відхилень від цих рішень, усунення
несприятливих явищ і, за необхідності, інформування про них
компетентних органів [1].
Законом України ―Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності‖ від 05.04.2007 р. №
877-V визначено, що державний нагляд (контроль) – діяльність
уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх
територіальних органів, органів місцевого самоврядування в межах
повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та
запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами
господарювання й забезпечення інтересів суспільства, зокрема
належної якості продукції, робіт і послуг, прийнятного рівня
небезпеки для населення, навколишнього природного середовища
[2].
Завдяки
контролю
на
кожному
окремому
етапі
управлінського процесу суб’єкт управління отримує інформацію
про результати діяльності, а також про помилки та зміни ситуації,
які можуть призвести до невиконання поставлених завдань або
отримання результатів, відмінних від очікуваних.
Отже, контроль можна визначити не тільки ключовою
функцією державного управління, а й певним видом управлінської
діяльності для функціонування всієї системи, механізмом оцінки
прийнятих управлінських рішень. Він дає можливість не лише
корегувати управлінську діяльність, а й допомагає передбачувати
перспективи подальшого розвитку та досягнення конкретного
результату.
1. Єдинак Т.С. Контроль як функція державного управління: сутність та
класифікація / Т.С. Єдинак, О.В. Павлишен // Вісник Академії митної служби
України. Сер.: Державне управління. - 2011. - № 1. - С. 12-18.
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2. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності [Електронний ресурс]: Закон України від 05.04.2007р. № 877-V. –
Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

УДК 657.47
Ольга Сударева
Научный руководитель: Виктор Стражев
Могилевский государственный университет продовольствия
ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФОРМИРОВАНИЕМ СЕБЕСТОИМОСТИ
МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
На современном этапе социально-экономического развития
Республики Беларусь вопросы совершенствования экономических
методов управления затратами на производство и себестоимостью
продукции приобретают особую значимость. Важную роль при этом
играет оптимизация уровня себестоимости мясной продукции,
изыскание внутрихозяйственных резервов ее снижения при
обеспечении ее высокого качества. Для этого необходимо чтобы в
системе экономического управления производством мясной
продукции нормально функционировали все элементы данной
системы, в т.ч. учет и анализ материальных и трудовых затрат,
создающих необходимую учетно-аналитическую информацию для
управления.
С развитием рыночных отношений для эффективной работы
организации необходима система экономического управления
затратами и себестоимостью, включающая их планирование, сбор,
обработку и обобщение информации об объекте управления, оценку
информации для принятия необходимых и своевременных
управленческих решений.
Как отмечает П.Я. Папковская «любая система представляет
собой совокупность элементов, объединенных на основе
определенных принципов функционирования, т.е. обусловленных
достижением одной цели, одними задачами с присущими
соответствующими информационными связями» [1, с. 6]. Затраты и
себестоимость продукции являются важнейшими в системе
показателей,
характеризующих
эффективность
деятельности
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организации.
Система управления любым видом жизнедеятельности
включает функции планирования, учета, анализа, регулирования.
Планирование направлено на достижение поставленной цели и
обеспечивает разработку действий по управлению объектом. Учет
обеспечивает количественное отражение фактических результатов
действия объекта управления. Анализ позволяет выявлять и измерять
влияние причин, вызывающих отклонение фактических результатов
действия объекта управления от запланированных. Регулирование
обеспечивает выработку оптимальных управленческих решений, на
основе результатов анализа.
Д.А. Панков отмечает, что «первичная исходная структуризация
единой системы предполагает, во-первых, выделение объекта
управления, или управляемой подсистемы, и, во-вторых, субъекта
управления, или управляющей подсистемы» [2, с. 36].
Изучение экономической литературы и особенностей
деятельности организаций мясной промышленности позволило нам
выделить основные элементы системы управления формированием
себестоимости мясной продукции и отразить их взаимосвязь. Данная
система показана на рисунке 1.

Рис. 1. Система управления формированием себестоимости
мясной продукции
Таким образом, для повышения качества экономического
управления материальными и трудовыми ресурсами организаций
мясной промышленности необходимо, что все элементы данной
системы эффективно функционировали.
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1.Папковская, П.Я. Производственный учет в АПК: теория и методология /
П.Я. Папковская. – Мн.: ООО «Информпресс», 2001. – 216 с.
2.Панков, Д.А. Учет и анализ в микроэкономической системе финансового
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УДК 657
Наталія Супруновська
Науковий керівник: Наталія Лобода
Львівська державна фінансова академія
НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЗОВНОЇ
ДАВНОСТІ У ЗЕД
У зв’язку з посиленням економічної інтеграції збільшується
кількість укладених господарських контрактів між представниками
різних країнами. Суб’єкти господарювання досить часто
використовують у своїй діяльності ЗЕД-контракти, у зв’язку із цим
виникає чимало запитань щодо їх застосування, особливо: якими
нормами необхідно керуватися, врегульовуючи правовідносини
між ними, зокрема, визначаючи строк позовної давності.
Згідно з принципом міжнародного приватного права, який в
українському законодавстві закріплено в ст. 35 Закону України
―Про міжнародне приватне право‖ від 23.06.2005 р. № 2709,
позовна давність визначається правом, що застосовується для
визначення прав та обов’язків учасників відповідних відносин.
Що стосується вибору права, тобто вибору країни,
законодавчими положеннями якої регулюються відносини сторін,
та визначатимуться строки позовної давності, то, як правило,
сторони при укладенні правочину мають можливість самостійно
його обрати та зазначити про це в тексті ЗЕД-контракту. Водночас,
якщо сторони не домовилися про вибір права чи просто не
зазначили про це, то за наявності спору питання вибору
застосовуваного права вирішуватиметься згідно з національним
законодавством країни, до суду якої вони звернулися.
Якщо ЗЕД-контрактом передбачено чи під час судового
розгляду встановлено, що до взаємовідносин сторін підлягає
застосуванню право іноземної держави, то, відповідно, і строк
позовної давності визначатиметься згідно із законодавством цієї
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країни, а в усіх країнах цей строк різний.
Економічні відносини суб’єктів господарювання різних держав
регулюють норми міжнародного приватного права, і багато із цих
норм уніфіковано у вигляді договорів або конвенцій. У національній
сфері міжнародно-правова норма отримує юридичну силу лише
після її трансформації в норму внутрішньодержавного права. Ця
трансформація може здійснюватись у різних формах. Зокрема, ст. 9
Конституції України встановлено, що міжнародні договори, згоду на
обов’язковість яких надано Верховною Радою України, є складовою
національного законодавства України. Частиною 2 ст. 19 Закону
України ―Про міжнародні договори України‖ від 29.06.2004 р. №
1906-IV визначено: якщо міжнародним договором України, який
набрав чинності в установленому порядку, прописано інші правила,
ніж у відповідному акті законодавства України, то застосовуються
правила міжнародного договору.
Позовна давність у міжнародній купівлі-продажу товарів
регулюється Конвенцією ―Про позовну давність у міжнародній
купівлі-продажу товарів‖ від 14.07.1974 р. Її застосовують тоді,
коли підприємства-сторони договору в момент його укладення
перебувають у країнах, які приєдналися до неї. Причому, вона
застосовується автоматично, незалежно від того, яке право вибрали
сторони при укладенні ЗЕД-контракту. Коли ж сторони чітко
виключили її застосування, Конвенція не застосовується і строк
позовної давності встановлюється відповідно до права контракту.
Позовна давність у міжнародних перевезеннях вантажу
регулюється такими нормативно-правовими актами.
1. Конвенція ―Про договір міжнародного автомобільного
перевезення вантажів‖ від 19.05.1956 р. - при автомобільних
перевезеннях.
2. Угода про міжнародне залізничне вантажне сполучення
від 01.11.1951 р. - при залізничних перевезеннях.
3. Міжнародна конвенція ―Про уніфікацію деяких правил
про коносамент‖ від 25.08.1924 р. - при морських перевезеннях.
4. Конвенція ―Про уніфікацію деяких правил міжнародних
повітряних перевезень‖ від 28.05.1999 р. - при авіаційних
перевезеннях.
Отже, у загальному випадку строк позовної давності
обчислюють згідно із законодавством країни, право якої
застосовується. Якщо ЗЕД-контракт передбачає застосування права
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якої-небудь країни, то в разі існування міжнародних договорів, що
по-іншому регулюють питання застосування строків позовної
давності застосуванню підлягають саме норми міжнародного
договору. Однак якщо предмет - купівля-продаж товарів та за
умови, що обидві сторони контракту перебувають у країнахучасницях Конвенції про позовну давність, застосуванню підлягає
зазначена Конвенція. Стосовно, позовної давності за договорами
міжнародного перевезення вантажів, то керуються міжнародними
угодами, що регулюють окремі види перевезень.
УДК 338.246
Ирина Трифонова
Научный руководитель: Наталья Горбунова
Мордовский государственный университет
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ФИНАСОВОГО СОСТОЯНИЯ
И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДРИЯТИЕМ
Функция контроля в условиях рыночной экономики
приобретает
особое
значение,
поскольку
определяет
конкурентоспособность, имущественный потенциал, оценивает, в
какой степени гарантированы экономические интересы самого
предприятия и его партнѐров в финансовом и производственном
отношении. Экономическое содержание контроля следует
определить как многогранную межотраслевую систему наблюдения
и проверки процесса функционирования и фактического состояния
в интересах оценки обоснованности и эффективности принятых
решений и результатов их выполнения с целью выявления
отклонения от требований этих решений и устранения
неблагоприятных ситуаций [1 , с. 52].
Надежная система внутреннего контроля финансового
состояния является ключевым элементом системы управления
предприятием, которая позволяет администрации принимать
адекватные решения, направленные на: обеспечение сохранности
активов и их эффективное использование; улучшение организации
бизнес-процессов;
обеспечение
полноты,
надежности
и
достоверности финансовой, управленческой и налоговой
отчетности, а также прозрачности процессов их подготовки;
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предупреждение, выявление и устранение нарушений в работе
предприятия, в том числе случаев умышленного или
неумышленного ненадлежащего использования активов; контроль
за соблюдение действующего законодательства и внутренних
регулирующих норм [2, с.129].
Таким образом, проведение контроля финансового состояния
существует в том или ином виде в любой организации в виде
комплексных процедур или отдельных контрольных функций
персонала. Эффективная система контроля финансового состояния
предполагает наличие организационной структуры управления,
определенных методик и процедур, принятых и постоянно
осуществляемых на предприятии с целью обеспечения разумных
гарантий для собственников бизнеса. Реализация системы
внутреннего
контроля финансового
состояния
включает
следующие этапы, представленные на рисунке 1.
Определение целей и требований в системе внутреннего
контроля
Описание основных бизнес-процессов для целей выявления
рисков

и контрольных процедур
Формирование перечней рисков по основным бизнес-процессам,
оценка рисков
Выявление контрольных процедур и оценка их эффективности

Разработка новых и актуализация действующих
контрольных процедур
Эффективность создаваемых процедур контроля финансового
состояния зависит от соблюдения следующих процедур: четкого
определения ответственности должностных лиц за выполнение
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контрольных процедур; разграничение доступа к информации или
действию; наличие документально оформленного описания
процедур контроля; распределение задач контроля, исполнения и
принятия решений между сотрудниками.
1. Жминько С.И. Внутренний аудит / С.И. Жминько, О.И. Швырева,
М.Ф. Сафонова. Ростов н/Д: Феникс,2008. 316с.
2. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления /
В. Э. Керимов. – М. ИТ Дашков и К, 2014 – 324 с.

УДК 371.3
Катерина Трофимюк
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ТИПОВІ СХЕМИ ФОРМУВАННЯ ПЕРШОГО ВРАЖЕННЯ
Історично так склалося у суспільстві, що кожен з нас, вперше
зустрічаючись з незнайомою людиною, намагається справити на неї
приємне враження.
І неважливо, це перша зустріч з потенціальним майбутнім
шефом, дівчиною чи хлопцем, який вам подобається, чи з діловим
партнером.
Соціологи стверджують, що перше враження про людину
складається у перші півгодини спілкування.
Образ, створений самими нами при першій зустрічі з кимось,
врізається в пам’ять опонента надовго. І базується він на декількох
важливих складових: зовнішній вигляд, ввічливість і здатність
підтримати розмову.
Щоб бути гарним співрозмовником, мало бути ерудованою
особистістю, треба проявляти у бесіді тактовність, терпіння,
вихованість, щирість, привітність. Є декілька простих, але
важливих правил, слідуючи яким, вам завжди вдасться бути гарним
співрозмовником.
Поради для того щоб не зіпсувати про себе перше враження:
не намагайтеся цілком заволодіти розмовою. Уважно
слухайте співрозмовника і не перебивайте його на півслові.
Вставляйте репліки чи задавайте питання тоді, коли це необхідно;
під час бесіди намагайтеся віднайти теми, у яких ви
182

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців,
аспірантів, здобувачів і студентів (м. Луцьк, 25 квітня 2015 р.)

компетентні, при цьому вони повинні бути однаково цікаві і вам, і
співрозмовнику;
дивіться в очі співрозмовнику, висловлюйтеся чітко і
зрозуміло, посміхайтеся;
не розповідайте незнайомій людині при першій зустрічі
про ваше особисте життя, проблеми. По-перше, така щирість зайва
при першій розмові. По-друге, тема навряд чи буде цікава
співрозмовникові;
не критикуйте інших людей у, навіть якщо вони виявилися
вашими спільними знайомими;
будьте щирим, будьте собою. Фальш і гра у спілкуванні
залишають неприємний осад. В той час, як щирість і природність у
поведінці людині притягують.
УДК 658
Олена Цівчик, Оксана Яровенко
Науковий керівник: Ганна Євтушенко
Національний університет Державної податкової служби України
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В США,
ФРАНЦІЇ, ЯПОНІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
В УКРАЇНІ
В умовах сьогодення ринок праці все більше проходить
процес глобалізації, тому і світовому ринку значно посилюється
боротьба за кваліфіковану робочу силу, що зумовлюють, у свою
чергу, зміни в підходах до управління людськими ресурсами.
Вагому частку наукових досліджень системи управління
персоналом та її важелів належить саме західним експертам. На
жаль, часи адміністративно-командного управління не пройшли
повз систему управління та психіку трудових ресурсів нашої
держави. Актуальність теми полягає в тому, що вдосконалення
системи управління персоналом на вітчизняних підприємствах,
організаціях має спиратися на накопичений зарубіжний досвід.
Питанням управління персоналом займалися багато
вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: Травін В.В.,
Кібанов А.Я., Соколова М.І., Дзин С., Тейлор Ф.У. [2], Фантаз С.М.
[3] та інші.
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Американські фірми основну увагу зосереджують на
спеціалізованих знаннях і професійних навичках. Під час прийому
на роботу кожна фірма розробляє свої критерії відбору та порядок
найму працівників. Звільнення персоналу завжди супроводжується
серією оціночних і виховних прийомів, за винятком екстремальних
ситуацій. Оцінка кожного працівника проводиться 1 і 2 рази на рік,
результати обговорюються працівником і його начальником та
підписуються ними. Вони містять перелік недоліків у роботі та
шляхи їх ліквідації, а також, в разі необхідності, попередження про
звільнення або про те, що подальше перебування залежить від
поліпшення роботи. Остаточне рішення про звільнення приймає
начальник на 2 - 3 рівня вище безпосереднього [3].
У сучасних умовах більшість фірм використовують
тенденцію «скорочення числа працівників функціональних служб»
в процесі реорганізації фірми в цілому. Зокрема, компанія «Форд»
скоротила 40% працівників функціональних служб, а також змінила
систему інформаційних потоків і процедур прийняття рішень.
Управління персоналом у Франції - це чітко розроблена
система з індивідуальним підходом до кожного працівника.
Оскільки виробничий процес на французьких підприємствах
налагоджений з точністю майже годинної, то і вимоги до робочого
місця, самих працівників, їх компетенція і функції, діяльність
повністю визначені і чітко регламентовані. Тому і при підборі
персоналу працівник завжди знає, що від нього зажадають і що він
отримає; існують чітко позначені напрями при наймі: on demande
(що хоче роботодавець), on dinne (що дадуть працівникові, які
умови його праці), on exige (що вимагатимуть з працівника) [1].
На кожному підприємстві Франції діє так званий «комітет
підприємства», який допомагає знаходити компроміс між
працівниками і власниками-керівниками при вирішенні спірних
питань. Завдяки чому спостерігається низька плинність серед
працівників, а керівникам доводиться бути максимально гнучкими
в управлінні. Адже в цьому випадку підприємство зобов’язане
виплачувати звільненому колишньому співробітникові його
середню заробітну плату за останній рік роботи протягом 24
місяців з моменту звільнення, або до тих пір, поки він знайде собі
нову роботу. Для звільненого працівника – це досить непогана
перспектива, адже він протягом 2-х років може «сидіти на шиї» у
свого колишнього підприємства, а для роботодавця – це збільшення
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витрат і, як результат, зменшення прибутку, що і покаже результат
неефективного управління.
Так як плинність персоналу у Франції набагато менше
української, то і на роботу приймаються головним чином випускники
шкіл, яких підприємство потім «дорощують»
до необхідного
професійного рівня.
За законом у будь-якій французькій організації підвищення
кваліфікації працівників різного рівня повинно проводиться в робочий
час, і час, витрачений працівниками на навчання, оплачується ним як
робоче. Саме тому програми перенавчання мають сильну державну
фінансову підтримку, і великі компанії, в яких зайнято понад дві
тисячі службовців, можуть витрачати на цілі перенавчання та
підвищення кваліфікації більш 3 відсотків фонду заробітної плати.
У Японії існує своя специфіка в управлінні персоналом, яка
ґрунтується на наступних особливостях: наймання працівників
довічний або на тривалий термін; підвищення зарплати з вислугою
років; участь працівників у профспілках, які створюються на фірмі [2].
Безпосередньо ця система управління персоналом припускає гарантії
зайнятості, підготовку нових працівників, оплату праці залежно від
стажу.
Гарантована зайнятість надавана японськими фірмами своїм
працівникам лежить в основі тих успіхів, яких їм вдалося домогтися в
галузі підвищення продуктивності праці та якості продукції. Але якщо
фінансовий стан фірми різко погіршується, то звільнення працівника
цілком можливе.
У японських фірмах дотримуються думки, що керівник повинен
бути фахівцем, здатним працювати на будь-якій ділянці фірми. Тому
при ПК керівник відділу вибирає для освоєння нове середовище
діяльності, в якій він раніше не працював. Також важливим
оціночним критерієм є суміщення професій, здатність працювати в
колективі, пов'язувати рішення різних завдань.
Таким чином, управління персоналом у США, Франції, Японії
має свої особливості, які обумовлені історичним, політичним,
соціально-культурним розвитком суспільства, рівнем розвитку
технологій і виробництва. Звичайно, враховуючи український
менталітет, застосовувати ідеологію цих країн і підходи до управління
персоналом в повному обсязі неможливо і неефективно, однак знання
цих особливостей надає різнопланові можливості використовувати їх
зацікавленим сторонам.
185

Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України

1. Особенности управления персоналом во Франции. - [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://t4b.narod.ru/files/litera-1-6.html
2. Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента. - [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: http://ek-lit.narod.ru/tailsod.htm [3]
3. Фантаз С.М. Національні особливості систем управління персоналом: Японія,
США, Росія, Україна. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://hrportal.ru/article/

УДК 657
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Луцький національний технічний університет
ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Ринкові умови господарської діяльності вимагають від
суб'єктів господарювання забезпечення стійкого економічного
розвитку, врахування особливостей ринкової кон'юнктури,
результативного ведення господарської діяльності, зростання рівня
самофінансування та інноваційного удосконалення діяльності
промислових підприємств.
Фінансовим результатом підприємства може бути прибуток,
збиток або нульовий результат, тобто прибуток дорівнює збиткам
(рис. 1.). Позитивне значення фінансового результату, тобто
прибуток, є основним джерелом фінансування діяльності
підприємства [1].
Метoдoлoгiчнi зacaди фopмувaння в бухгaлтеpcькoму oблiку
iнфopмaцiї пpo дoхoди пiдпpиємcтвa тa її poзкpиття у фiнaнcoвiй
звiтнocтi виклaденi у П(С)БО 15 «Дoхід» та НП(С)БО 1 «Загальні
вимоги до складання фінансової звітності».
Вiдпoвiднo НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до складання
фінансової звітності» доходи – це збільшення економічних вигод у
вигляді надходжень активів або зменшення зобов’язань, які
призводять до зростання власного капіталу (крім зростання
власного капіталу за рахунок внесків учасників (власників) [2].
Прибуток – це частина чистого доходу, який безпосередньо
одержують підприємства після реалізації продукції як винагороду
за вкладений капітал і ризик підприємницької діяльності.
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Збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу, для
отримання якого вони понесені.
Доходи
діяльнос
ті

Дохо
ди

Витр
ати

Прибуто
к
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Рис. 1. Вираження фінансового результату підприємства
Отримання прибутку є основною метою будь-якої
підприємницької діяльності. Від розміру отриманого прибутку
залежать:
- формування власного капіталу,
- виконання зобов'язань перед бюджетом,
- фінансування інвестицій,
- платоспроможність підприємства.
Прибуток як головний показник ефективності діяльності
підприємства виступає і як критерій визначення рівня виплат
дивідендів, як визначальний фактор при встановленні рівня
заробітної плати і винагороди адміністрації. Загальне визначення
прибутку зводиться до збільшення капіталу в результаті ведення
господарської діяльності.
Визначену роль грають і збитки. Вони висвітлюють помилки і
прорахунки підприємства в напрямках використання фінансових
засобів, організації виробництва та збуту продукції.
Переважно поняття «фінансові результати» трактується як
прибуток (збиток), підсумки (результат), приріст (зменшення)
капіталу, а також як різниця між доходами та витратами. Така
різноманітність визначень, спричинена існуванням різних підходів
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до розуміння досліджуваного поняття серед найпоширеніших
підходів до визначення поняття «фінансовий результат» є
економічний, податковий та управлінський.
Отже, фінансовий результат – це категорія, що відображає
результативність господарської діяльності у вигляді відповідного
показника – прибутку або збитку. Наведені визначення є
недосконалими з різних причин. Це викликано тим, що кожен з
дослідників розглядає фінансові результати чи то в певній галузі
економіки, чи прив’язуючи їх до конкретного завдання або об’єкта
бухгалтерського обліку.
1. Горобець М.О. Економічна сутність категорії «фінансові результати» / Горобець
М.О., Мельянкoвa Л.В., Нaціoнaльний університет біoресурсів тa
прирoдoкoристувaння Укрaїни – 2013р.
2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності» від 07.02.2013 р. [Електронний ресурс] – режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/

УДК 657
Владислав Чеботар
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ПЛАТІЖНА ДИСЦИПЛІНА ЯК ФАКТОР РЕГУЛЮВАННЯ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА
У процесі купівлі-продажу товарів, надання послуг, а також
виконання різного роду зобов’язань у грошовій формі відбуваються
різноманітні розрахунки та платежі.
Платежі також здійснюються за розподілу й перерозподілу
грошових коштів.
Сукупність усіх платежів створює грошовий оборот.
Грошовий оборот – це виявлення сутності грошей у русі. Він
охоплює процеси розподілу й обміну.
На обсяг і структуру грошового обороту на підприємстві
справляють вплив стадії виробництва та споживання.
Тривалий виробничий процес, який потребує збільшення
виробничих запасів, призводить до збільшення платежів,
пов’язаних з їх придбанням.
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Зростання трудомісткості продукції збільшує платежі,
пов’язані з оплатою праці.
Прямі і зворотні зв’язки між виробництвом і споживанням
здійснюються через стадії розподілу й обміну за допомогою
грошового обороту.
Платіжна дисципліна – це своєчасне перерахування у
встановлені терміни платежів за поставлену (відвантажену)
продукцію, виконані роботи чи надані послуги, а також своєчасна і
повна сплата податків до бюджету та відрахувань до
позабюджетних фондів.
З даного визначення випливає, що платіжна дисципліна
залежить безпосередньо від учасників угоди: купівлі-продажу,
постачання, комісії тощо.
До факторів, що підвищують платіжну дисципліну,
відносяться наступні:
укладання оформленого відповідно до вимог чинного
законодавства контракту;
вибір оптимальної форми розрахунків;
контроль за станом дебіторської (кредиторської)
заборгованості.
Держава лише опосередковано приймає участь в даному
процесі.
Формами такої участі є нормативні вимоги до оформлення
платіжних інструментів, порядку документообігу при здійсненні
безготівкових розрахунків і контроль за касами підприємств.
Соціально-економічні, організаційно-управлінські проблеми
регулювання платіжної дисципліни відображено у публікаціях
І.В. Зятковського, Г.Г. Кірейцева, А.М. Поддєрьогіна, Р.А. Слав’юк,
О.С. Філімоненкова та ряду інших авторів.
Чинні законодавчі й нормативні акти з питань готівкового
обігу та порядок ведення касових операцій для підприємств і
організацій можуть змінюватися і вдосконалюватися залежно від
конкретних
економічних
умов
діяльності
суб’єктів
господарювання, які регулюються чинним законодавством та
затверджуваними в установленому порядку нормативними
документами відповідних міністерств і відомств.
Особливе місце займає грошовий оборот у процесі реалізації
продукції.
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За товарного виробництва продукт окремого виробника,
призначений для споживання іншим суб’єктом господарювання,
може дійти до споживача і дати право виробнику на отримання
іншого продукту тільки після його оплати.
Під час реалізації перевіряється відповідність між обсягом і
структурою виробництва та суспільною потребою в них.
Одним з важливих складових розрахункових взаємовідносин
є платіжний механізм.
Від його чіткої та неперервної роботи залежить загальна
ефективність функціонування підприємств.
Таким чином, платіжна дисципліна передбачає додержання
всіма господарськими суб’єктами строків і порядку погашення
своїх грошових зобов’язань.
Платіжна дисципліна є системою організаційних відносин
між господарськими суб’єктами.
Всі підприємства, організації та установи зобов’язані чітко
дотримуватись вимог платіжної дисципліни, вчасно перераховувати
у встановлені строки платежі за поставлену продукцію, виконані
роботи чи надані послуги, вчасно і повно сплачувати податки,
збори, інші обов’язкові платежі та внески.
УДК 338.341
Чемерюкова Александра
Научный руководитель: Михаил Беззубенко
Могилевский государственный университет продовольствия
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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. Такой путь развития и
был определен правительством Республики Беларусь.
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Однако анализ существующей в стране обстановки
показывает, что многие показатели инновационного развития в
Республике Беларусь значительно ниже допустимых пороговых
значений. Правительством поставлена задача к их достижению.
Так, например, доля инновационной отгруженной продукции в
2014 году составила 14,4 % всей отгруженной промышленной
продукции. Планируется увеличить этот показатель до 20 % к 2015
году. Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме
экспорта в 2011 году составила 6,9 %. Для сравнения в 2013 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 2015 году.
Значительное влияние на развитие рынка научно-технической
продукции оказывает доля инновационно активных предприятий в
общем количестве предприятий промышленности. Значение
показателя Республики Беларусь должно быть значительно
увеличено: в 2013 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 2013 году составила 2,3 % , но должна
существенно увеличиться и достигнуть 20 % (прогноз на 2015 год).
Большинство действующих субъектов инновационной
инфраструктуры имеют очень узкую направленность и оказывают
предпринимателям всего один или два вида услуг. Более половины
действующих инкубаторов малого предпринимательства не
осуществляют иной деятельности, кроме предоставления
недвижимого имущества в аренду. Таким образом, значительная
часть юридических лиц лишь формально имеет статус субъекта
инфраструктуры, практически не выполняя функций поддержки
малого и среднего предпринимательства.
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
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организациями промышленности. В 2014 году за пределы
Республики Беларусь было продано 62,3 % продукции, а в страны
СНГ – 44,4 %. Для сравнения в 2012 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 (в 2014 году 1412 предприятия определили этот
фактор как решающий или значительный). Доля собственных
средств в общем объеме финансирования затрат на
технологические инновации снизилась на 18 процентных пунктов
по сравнению с 2011 годом и в 2014 составила 60,5 %. Удельный
вес кредитов и займов вырос более, чем в 3 раза и в 2014 году
составил 30,3 %. Доля средств иностранных инвесторов в 2014 году
снизилась до 5,2 % (для сравнения в 2013 она составляла 16,0 %).
Следует отметить, что происходит постепенное снижение
численности персонала, занятого научными исследованиями и
разработками. Так, в 2014 году их численность составила 31 194
человека (по сравнению с 2013 годом снизилась на 1,6 %, по
сравнению с 2012 – на 3,8 %).
УДК 338.476
Чемерюкова Александра
Научный руководитель: Михаил Беззубенко
Могилевский государственный университет продовольствия
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Мировой опыт показывает, что государства, отдающие
предпочтение инновационному пути развития национальных
экономик,
разрабатывают
и
эффективно
применяют
государственную инновационную политику, суть которой
выражена в «Государственной программе инновационного
развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы» (далее ГПИР).
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Государственная программа направлена на достижение
главного приоритета страны – перевода национальной экономики в
режим интенсивного развития.
Основные направления ГПИР в производственной сфере:
внедрение инноваций во всех секторах экономики и использование
в производстве передовых технологий; стимулирование развития
высокотехнологичных производств; инвестирование наиболее
перспективных
инновационных
проектов;
повышение
инновационной активности и восприимчивости производств;
внедрение в производство мировых стандартов качества
продукции.
В связи с тем, что внутренний спрос на отечественную
продукцию ограничен, основным источником доходов для
высокотехнологического сектора Республики Беларусь является
внешний рынок. Решающими факторами являются повышение
уровня конкурентоспособности производимой продукции на базе
модернизации экономики, рост производительности труда на
основе ускорения научно- технического прогресса. Обеспечение
непрерывности инновационного цикла достигается с помощью
малых инновационных предприятий, деятельность которых
направлена на создание и освоение новых изделий, технологий и
материалов, включая научные исследования и разработки. Их
преимущество по сравнению с традиционными научнотехническими организациями состоит в большей гибкости,
инициативности, лучшей приспосабливаемости к изменению
внешних условий функционирования, ускоренном проведении
НИОКР,
заинтересованности
во
внедрении
результатов
исследований и разработок, то есть во всем том, что определяет
более высокую мотивацию их персонала к труду.
Можно
выделить
следующие
основные
проблемы
существующей инновационной среды республики, нерешенность
которых негативно влияет на развитие отечественного
инновационного потенциала:
отсутствие
системной,
четко
структурированной
законодательной базы для осуществления всех стадий
инновационной деятельности, а также для мер ее государственной
поддержки;
- ограниченный платежеспособный спрос на внутреннем
рынке на передовые технологии и нововведения, наличие низкого
193

Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України

спроса со стороны реального сектора экономики на перспективные
результаты
научно-технической
деятельности,
отсутствие
сложившегося рынка инновационной продукции;
- неразвитость специальных финансовых механизмов
поддержки отдельных элементов инновационной инфраструктуры,
инновационного
предпринимательства
и
самостоятельных
инновационных проектов;
- распыление бюджетных средств и недофинансирование
исследований (развития знаний) в перспективных областях науки,
обеспечивающих, в т. ч. конкурентоспособность экономики страны
на мировом рынке.
Основные направления государственной политики в области
формирования и развития национальной инновационной системы
включают:
- создание благоприятной для инновационной деятельности
институционально-правовой среды (дополнение действующих и
разработка новых законов и других нормативно-правовых актов о
научной, научно-технической и инновационной деятельности);
- перестройка действующих структурно-функциональных
блоков
НИС
(научного
сектора,
сферы
образования,
производственных комплексов), повышение их интегрированности
и эффективности в рыночных условиях;
- формирование инновационной инфраструктуры (создание и
развитие центров трансфера
технологий, инновационнотехнологических центров, технопарков);
- развитие инновационного предпринимательства и
финансовой инфраструктуры.
УДК 657.1:336.22
Аліна Шапаренко
Науковий керівник: Юлія Серпенінова
Державний вищий навчальний заклад «Українська академія
банківської справи Національного банку України»
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ РОЯЛТІ
Постійне зростання кількісного та якісного складу технічних
досягнень зумовило значні зміни у функціонуванні суб’єктів
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господарювання. Все більша увага звертається на їх впровадження
у діяльності підприємств. Оскільки результати інтелектуальної
праці втілюються в нематеріальних активах, постає необхідність
визначення порядку реалізації прав на їх користування. Найчастіше
вона здійснюється з використанням платежів роялті.
Роялті - ліцензійний платіж у вигляді сум, що сплачуються
періодично, у залежності від обсягів виробництва чи реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) із використанням об'єкта права
інтелектуальної власності[2]. Величина роялті визначається за
допомогою дохідного чи витратного методів і зазначається в
ліцензійному договорі.
При цьому виникає ряд питань із використання платежів
роялті при реалізації прав на використання об’єктів інтелектуальної
власності з приводу відображення таких платежів в обліку
ліцензіара й ліцензіата, а саме: обґрунтування розміру та
періодичності сплати роялті, вибір відповідної статті витрат в
обліку ліцензіату, порядок сплати роялті у разі авансових платежів,
порядок оподаткування роялті та ін.
Так, ліцензіар для обліку нарахування роялті, що підлягають
отриманню,
використовує
субрахунок 373 «Розрахунки
за
нарахованими доходами» з одночасним визнанням доходу на
субрахунку 733 «Інші доходи від фінансових операцій».
Ліцензіату доцільно відносити такі платежі до складу витрат
діяльності із використанням відповідних рахунків витрат: 23
«Виробництво»,
91
«Загальновиробничі
витрати»,
92
«Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 949 «Інші
витрати операційної діяльності» й одночасним визнанням
кредиторської заборгованості на субрахунку 685 «Розрахунки з
іншими кредиторами».
У випадку, коли роялті формує значну частку в доходах
ліцензіара, надання у використання об’єктів інтелектуальної
власності є для нього основною діяльністю. У такому разі
підприємствам доцільно відносити нараховану суму роялті до
складу дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги або
до складу векселів отриманих із застосуванням відповідних
рахунків. Нарахована сума роялті також може формувати інший
операційний дохід.
Для ліцензіата при авансовій сплаті роялті, що поступово
зараховуватиметься в міру використання ним наданих ліцензійним
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договором прав доцільно застосувати рахунок 39 «Витрати
майбутніх періодів». У випадку, якщо нарахована заборгованість із
сплати платежів роялті не підлягає погашенню впродовж
дванадцяти місяців із дати балансу, для обліку такого зобов’язання
ліцензіату рекомендується використовувати рахунок 55 «Інші
довгострокові зобов’язання». У такому разі ліцензіару слід
відображати таку заборгованість у
складі довгострокової
дебіторської з використанням рахунку 183 «Інша дебіторська
заборгованість».
При відображенні платежів роялті в податковому обліку
необхідно зосередити увагу на тому, що відповідно до нової
редакції Податкового кодексу України, у 2015 році роялті
оподатковуються за ставкою, встановленою для пасивних доходів, і
рівною 20%[2] (у минулому році вона складала 15%). Також з 2015
року із сум роялті утримують військовий збір за ставкою 1,5%.
Зазначимо, що відображення платежів роялті в обліку може
різнитись залежно від конкретної ситуації та умов ліцензійного
договору. Отже, різноманітність операцій із реалізації права
використання об’єктів нематеріальних активів зумовлює ряд
суперечностей в бухгалтерському й податковому обліку.
1. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]:Закон країни від 02.12.2010
№ 2755-VI. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page4. Законодавство України.
2. Про затвердження Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав
інтелектуальної власності» [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів
України
від
03.10.2007
№1185.
Режим
доступу:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF.Офіційний
сайт Верховної Ради України.

УДК 371.3
Яна Шепелюк
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
МІКРОЖЕСТИ ГУБ ТА ЇХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
Мікрожести губ можуть надати важливу інформацію про
людину та її стан. Наприклад, якщо у людини губи висуваються
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вперед, це говорить про нахабство людини, її епатажність,
готовність іти в наступ.
Якщо дитина надула губи, вона не образилася, а, навпаки,
нахабно маніпулює батьками. І навпаки, якщо вона піджимає губи,
вона недостатньо впевнена, збентежена, ніби відступає.
Губи ховаються у скупих людей, якщо їм доводиться
витрачати. Притиснення губ видає страх, самоконтроль,
стримування себе. Дитина, коли ображається по-справжньому,
підтискає губи.
Складання губ трубочкою при розмові і висунення їх вперед,
сильна напруга кругової м’язи рота говорить про те, що розмова
складна, має повчальний тон. Є люди, які так розмовляють завжди.
Вони люблять всіх вчити, вважаючи себе найрозумнішими.
Напруження верхньої губи, складання її «дзьобиком»
означає, що людина щосили пнеться показати свою значимість,
важливість. Така ознака буває у співробітників, які вважають себе
найважливішими персонами в компанії. Часто жінка, яка має
звичку напружувати верхню губу, є ідеальною дружиною і дуже
відповідальної мамою.
Прощупування, пощипування верхньої губи – покарання її за
прорахунок, за прокол в глобальному масштабі.
Доторкуванні до нижньої губи – зацікавленість, повторна
перевірка даних.
Прикушування нижньої губи, найчастіше під час ризикового
авантюрного справи, як притискання вух у тварин під час
полювання. Рішення прийнято, більше розвідка не потрібна, треба
швидко і стрімко діяти. Покусування губ – прикрість, що не можна
торкнутись того, що цікаво.
Стягання нижньої губи – людина робить вибір, приймає
рішення. Таким чином людина ніби стягує всю інформацію для
того, щоб зробити правильний вибір.
Доторкуванні до куточків рота – ситуація вийшла з-під
контролю, людина намагається знайти обхідні маневри, обхідні
шляхи.
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УДК 657
Оксана Щурова
Науковий керівник: Дмитро Волков
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ СПЕЦОДЯГУ ТА ЗАСОБІВ
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Однією із основних складових частин економічних ресурсів,
які в свою чергу являються основним елементом економічного
потенціалу підприємства є предмети праці – матеріальні ресурси,
оскільки вони повністю споживаються у процесі виробництва і
зумовлюють отримання прибутку. Однак не менш важливими в
роботі підприємства є забезпечуючі ресурси які використовуються
в процесі виробництва, як допоміжні, для створення кінцевого
продукту, до яких відносять спеціальних одяг і взуття та інші
засоби захисту. Правильна організація обліку таких активів та
відображення у фінансовій звітності, особливо на підприємствах зі
шкідливими і небезпечними умовами праці, де законодавством
передбачено обов’язкову та безоплатну їх видачу не втрачає своєї
актуальності.
Методологічні питання щодо обліку елементів спецодягу
присвячені публікації таких вчених: А.М. Герасимовича,
М.М. Ковенко, О.С. Чафранов та ін.
Для достовірного відображення у бухгалтерському обліку
операцій із засобами індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) на
підприємствах використовуються норми видачі та строки носіння ЗІЗ
відповідно до положення «Про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту» № 53 від 24.03.2008 року. Відповідно до
даного положення: «ЗІЗ є власністю підприємства, обліковуються як
інвентар і підлягають обов'язковому поверненню при: звільненні з
підприємства, переведенні на тому ж підприємстві на іншу роботу,
зміні виду робіт, уведенні нових технологій, уведенні нових або заміні
наявних знарядь праці та в інших випадках, коли використання
виданих ЗІЗ не є необхідним, або інше робоче місце, а також по
закінченні строків їх використання замість одержуваних нових ЗІЗ».
Від вартості придбаних ЗІЗ та строку їх використання буде
залежати, як вони будуть обліковуватися. Якщо строк використання
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ЗІЗ становитиме не більше одного року, то дані ЗІЗ вважатимуться
згідно П(с)БО 9 «Запаси» МШП і обліковуватимуться на рахунку 22
«Малоцінні та швидкозношувані предмети».
У протилежному випадку придбані ЗІЗ кваліфікуються як
об’єкти основних засобів, а саме МНМА і обліковуватимуться на
субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи», на які
буде нараховуватися знос відповідно до П(с)БО 7 «Основні засоби»
двома способами.
1. В перший місяць їх використання у розмірі 50 % вартості,
а 50 %, що залишилися, у цьому випадку нараховуватимуться в
місяці вилучення ЗІЗ зі складу активів.
2. У розмірі 100 % їх вартості у першому місяці
використання для ЗІЗ, віднесених до МНМА.
Нормативне регулювання встановлює типові норми безоплатної
видачі спецодягу та інших ЗІЗ окремо для кожної професії або посади
та вказані у відповідних галузевих нормах.
Дані норми протягом останніх років зазнавали досить вагомих
змін. Тому під час проведення щорічної інвентаризації активів
підприємства на основі «Положення про інвентаризацію активів та
зобов’язань» №879 від 31.12.2014 року, внаслідок незакріплених в
обліковій політиці нових норм видачі ЗІЗ виникають складнощі у
достовірній оцінці спецодягу, що зумовлюють викривленню
інформації в обліку та звітності підприємства. Така неузгодженість
призводить до видачі понаднормової або ж недостатньої кількості
спецодягу і як наслідок завищення чи заниження виробничих та
загальновиробничих витрат, що призводять до спотворення
інформації у формах фінансової звітності підприємств.
Таким чином, необхідно щорічно в обліковій політиці
затверджувати зміни щодо норм видачі спецодягу та встановити
положення про понаднормову видачу спецодягу та спецвзуття із
зазначенням, що умови праці є такими, що вимагають додаткових,
непередбачених галузевими нормами засобів індивідуального захисту.
Такі заходи сприятимуть відображенню правдивої інформації у формі
1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», а саме розділ ІІ «Оборотні
активи» у статті «Виробничі запаси», де відображають засоби
індивідуального захисту, які відносяться до МШП і знаходяться на
складі.
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УДК 657
Віталій Янковський
Науковий керівник: Віталій Чудовець
Луцький національний технічний університет
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ В
ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
Проведення розрахунків в іноземній валюті підприємствами
України, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, досить
часто призводить до певних проблем щодо відображення в обліку
розрахунків з підзвітними особами в іноземній валюті. Ці
проблеми, по-перше, викликані коливанням валютних курсів; подруге, невідповідністю вимог податкового законодавства та П(С)БО
21 «Вплив змін валютних курсів».
Питання організації обліку розрахунків з підзвітними
особами в іноземній валюті досліджували такі вітчизняні науковці,
як С. Голов, Ф. Бутинець, І. Жиглей, Л. Жидєєва, Ю. Кузьмінський,
Є. Мних, О. Михасик, В. Сопко та інші. Враховуючи думки вченихпопередників, деякі аспекти обліку розрахунків з підзвітними
особами в іноземній валюті потребують подальших наукових
досліджень.
Видавати аванс на відрядження працівникам підприємств
недержавного сектору не обов’язково (крім підприємств, що
повністю або частково утримуються за рахунок державного
бюджету).
Витрати, здійснені (нараховані) платником податку в
іноземній валюті у зв'язку з придбанням у звітному податковому
періоді товарів, робіт, послуг, у встановленому порядку
включаються до витрат такого звітного податкового періоду
шляхом перерахування в національну валюту тієї частини їх
вартості, що не була раніше оплачена, за офіційним курсом
національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату
здійснення операції з такого придбання, а в частині раніше
проведеної оплати – за курсом, що діяв на дату здійснення оплати .
Операції в іноземній валюті під час первісного визнання
відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в
іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату
здійснення операції (дата визнання активів, зобов'язань, власного
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капіталу, доходів і витрат). Вимоги до бухгалтерського обліку
розрахунків в іноземній валюті викладено у П(С)БО 21 «Вплив змін
валютних курсів» . Оскільки коливання валютних курсів спричиняє
виникнення курсових різниць, тому зазначеним нормативним
документом регламентовано порядок їх обчислення.
У П(С)БО 21«Вплив змін валютних курсів» зазначено, що
суми авансів (попередньої оплати) надані чи отримані відносяться
до немонетарних статей, а тому курсові різниці не визначаються.
Разом з тим, це суперечить МСБО 21 «Вплив змін валютних
курсів», згідно з яким всі розрахункові операції належать до
монетарних і за міжнародною практикою курсові різниці за
авансовими платежами визначають.
Відповідно до Закону України ―Про Національний банк
України‖ (стаття 36), саме НБУ встановлює офіційний курс гривні
до іноземних валют та оприлюднює його. МСБО 21 «Вплив змін
валютних курсів» дозволяє також застосовувати курс, який
наближається до фактичного валютного курсу на дату здійснення
операції. Наприклад, для всіх операцій, які були здійснені в
іноземній валюті протягом тижня або місяця, може бути
застосований середній валютний курс даної валюти. У
вітчизняному П(С)БО такого положення не передбачено.
Такий підхід не надає більш повної та достовірної інформації
про фінансовий результат за операціями щодо розрахунків з
підзвітними особами в іноземній валюті, оскільки призводить до
перекладання ризиків, спричинених коливанням валютного курсу, з
боку підприємства на рахунок підзвітної особи і навпаки.
Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу та
зобов’язань для облікового відображення розрахунків з підзвітними
особами передбачено рахунок 372 «Розрахунки з підзвітними
особами», до якого відкриваються відповідні субрахунки
четвертого та п’ятого порядків за видами валют та прізвищами
підзвітних осіб. Для спрощення розрахунків та правильності
обчислення курсових різниць, на нашу думку, на підприємствах суб’єктах ЗЕД доцільно застосовувати відомості аналітичного
обліку, які будуть формуватись у двох видах валют (національній
та іноземній) на підставі прибуткових та видаткових касових
ордерів, банківських виписок та Звітів про використання коштів,
наданих на відрядження та підзвіт.
Такий підхід дозволить здійснювати оперативний контроль за
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строками погашення заборгованості як в національній, так і в
іноземній валюті, визначати курсові різниці за різними видами
валюти.
УДК 371.3
Ірина Яструб
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ЩО САМЕ В ОДЯЗІ СВІДЧИТЬ ПРО ПЕРЕВАГУ?
Людям, що вступили у нове тисячоліття, необхідні знання
про етикет та протокол. Потреба в етикеті не зникла лише тому, що
нині люди живуть і займаються бізнесом не так, як це робили наші
предки тисячу років тому.
Насправді, знати, як ставитися до інших, як поводитися один
з одним, у наші дні набагато важливіше, ніж раніше. За останні
тридцять років у діловому світі відбулися фундаментальні зміни, а з
цим назавжди змінилися і певні правила, за якими жив діловий світ.
Хороші манери включають, крім іншого, і те, як ми
виглядаємо та поводимо себе. Хоча не всі чітко усвідомлюють це,
етикет включає наш професійний вигляд та те, яким чином ми
поводимося щодо інших, яким є наше ставлення до інших.
Відповідний, адекватний зовнішній вигляд демонструє вашу повагу
до себе, до інших і до конкретної ситуації та подій.
Суспільство встановило правила – нині значно гнучкіші, ніж
у минулому – щодо відповідного вбрання та адекватної поведінки
для різних ситуацій. Вогке волосся і простий одяг прекрасно
підходять для пляжу, але аж ніяк не вписуються у залі засідань.
Одягатися невідповідно до ситуації – вияв поганих манер,
неввічливість. До того ж, це може бути розцінено як вияв неповаги,
якщо, наприклад, ваш одяг менш офіційний, ніж того вимагає
ситуація.
Одяг насамперед має бути зручним. Довгий та тісний одяг
утруднює рухи, робить людину незграбною. Нижня білизна має
бути виготовлена з бавовни. Міняти її на чисту слід не менш як два
рази на тиждень. Білизна із синтетичної тканини перешкоджає
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доступу повітря до тіла, не вбирає піт.
Жіночий діловий гардероб значно різноманітніший, ніж
чоловічий, але при цьому він має комплектуватися відповідно до
основних напрямків такого роду одягу. Водночас кожній жінці
варто намагатися створити свій індивідуальний стиль, який
якнайкраще відображає її особистість та власний смак.
Є три основні напрямки/стилі ділового одягу для жінок, які
визначають, що саме є центром гардеробу: 1) костюм зі спідницею;
2) блейзер або жакет, який комбінується з іншими елементами
гардеробу; 3) плаття, яке включає одну чи дві частини.
Брючний костюм, надзвичайно поширений та популярний, у
деяких установах та організаціях може бути небажаним, а великі
міжнародні корпорації часом і не рекомендують його для
співробітниць. У будь-якому разі вибір кожного конкретного
вбрання передбачає врахування кольору та виду тканини.
Чоловіки, як правило, мають менший вибір в одязі, ніж
жінки, але це зовсім не означає, що вони не повинні думати про
свій гардероб. Насправді саме цей ускладнений (менш широкий)
вибір призводить до того, що одяг чоловіка передає більше
інформації про його власника. Тому кожній людині необхідно
виробити стиль, який би відображав її індивідуальність і власний
смак.
Є два різних типи одягу, прийнятного для чоловіківбізнесменів і, ширше, ділових людей:
1) костюм, що складається з двох частин;
2) окремі піджак та брюки, що комбінуються.
Французи, які вважаються законодавцями моди, дуже
цінують вміння правильно підібрати аксесуари (доповнення до
одягу). Це такі дрібнички, як краватка, сумочка, пояс, браслет інша
біжутерія.
Важливими якостями ділової людини, особливо бізнесмена,
які впливають на формування іміджу, фахівці також вважають такі:
- самостійність і нестандартність поведінки;
- наполегливість у досягненні мети, ініціативність;
- діловитість і практичність;
- сміливість та винахідливість;
- суперництво та готовність до ризику;
- орієнтація на досягнення вищих результатів.
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Фахівців, які займаються створенням образу, називають
іміджмейкерами або консультантами з іміджу.
На Заході, де іміджу приділяють велику увагу, існує широка
мережа іміджмейкерів. У нашій країні ця діяльність ще не дуже
поширена, окрім того, послуги іміджмейкерів коштують недешево.
Тому кожен певною мірою, повинен стати іміджмейкером.
Потрібно уміти сформувати уявлення про імідж представника
вашої професії, визначити його психологічний портрет. Кожен
повинен стати ―self-made-man‖ – людиною, яка сама себе створила.
1. Тимошенко Н.Л. Корпоративна культура. Діловий етикет / Н.Л. Тимошенко. –
К.; 2012. – С. 180.
2. Лесько О.Й. Етика ділових відносин / О.Й. Лесько, М.Д. Прищак,
Л.Б. Залюбівська, Г.Г. Рузакова. – К., 2007. – С. 150.
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