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Ірина Абраменко
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ У
МАРКЕТИНГУ
Дослідження споживача в системі маркетингу ставить за мету
визначити весь комплекс спонукальних факторів, якими керується
споживач при виборі товарів. Процес моделювання кінцевого
споживача здійснюється в кілька етапів. На першому етапі
досліджуються виникнення й усвідомлення потреби в тому чи
іншому товарі. Споживачами можуть бути родина, домашнє
господарство, окрема особистість. Товари розрізняються за
характером споживання: одноразового і тривалого користування; за
періодичністю потреби в них (повсякденного, періодичного,
рідкого попиту).
Наступним кроком є моделювання процесу пошуку й оцінки
інформації про товар. Використовуються різні канали інформації
про товар: персональні (родини, друзі), комерційні (реклама,
продавці, упакування), публічні (засоби масової інформації),
емпіричні (досвід, іспити). Покупцю потрібна різна інформація
залежно від ринкової ситуації. Так, якщо покупець добре знайомий
з товаром і його різновидами (дешеві товари масового попиту), то
завдання полягає в тому, щоб краще зорієнтувати покупця,
залучити його увагу, скоротити час на вибір. В іншому випадку
покупець добре знає товар, але не знайомий з його різновидами
(різні марки телевізорів). Тут потрібна інформація, що розкриває
переваги незнайомих споживачу марок. Зрештою, покупець не знає
товару. Інформація спрямовується на створення інтересу до товару
(реклама, стимулювання й ін.).
Важливим кроком у моделюванні поведінки кінцевого
споживача на ринку є етап ухвалення рішення про покупку.
Покупка – це завжди компроміс, очікуваний ризик. Одним з
методичних підходів у рішенні даної задачі служить «модель
чорної шухляди».
При моделюванні ухвалення рішення про покупку «чорна
шухляда» розглядається як набір визначених стимулів, під впливом
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яких відбувається ухвалення рішення про покупку. Це стимули
внутрішнього характеру (фізичні і духовні потреби, прагнення до
самоствердження, схильність до економії) і стимули зовнішнього
характеру (групові інтереси, звичаї, традиції).
Зрештою, заключний етап моделювання – оцінка споживачем
правильності вибору товару. Позитивна оцінка підсилює
прихильність до даного товару, негативна – навпаки, послабляє
інтерес до нього.
Таким чином, фахівець з маркетингу на основі моделювання
поведінки споживача одержує можливість: знати, задоволенню
яких потреб служить його товар і при необхідності удосконалювати
його характеристики; бачити куди і як споживач звертається за
інформацією про товар і допомогти йому більш швидко і повніше
одержати такі дані; допомогти споживачу прийняти рішення про
покупку на основі знання тих мотивів і стимулів, якими він
керується; знати оцінку свого товару споживачем.
Моделювання споживчої поведінки на фінансовому ринку
обумовлене потребою населення в одержанні максимуму ефекту від
використання своїх засобів. Воно дозволяє фахівцям в галузі
маркетингу передбачати можливі дії споживача і розробляти
комплекс маркетингу для кращого задоволення потреб клієнтів і
забезпечення прибутку підприємства, що діє на фінансовому ринку.
Така модель може мати вигляд декількох взаємозалежних блоків.
Облік доходів і витрат ведеться, як правило, на основі
особистих бюджетів. Це свого роду фінансові плани родин,
домашніх господарств чи окремих осіб, де визначаються доходи і
витрати на визначений період. Такі бюджети можуть бути
дефіцитними чи надлишковими. У тому разі, якщо доходи і витрати
відповідають один одному, бюджет можна назвати збалансованим.
Вибір фінансових цілей пов’язаний з попередніми рішеннями
про великі покупки (придбати будинок, зробити туристичну
поїздку, почати свою справу). Такі покупки, як правило, важко
реалізувати за рахунок тільки поточних доходів. Споживач завжди
обмежений у своїх фінансових можливостях, і покупка однієї речі
може привести до відмови від придбання іншої. Необхідні
заощадження чи споживчий кредит.
Оцінка передбачених доходів може бути здійснена на основі
всіх можливих джерел доходів. Основним з них є заробітна плата
від професійної діяльності (оклад). Джерелом служать і
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надходження від використання грошових доходів, чи накопиченого
матеріального багатства.
Планування витрат являє собою найбільш складну частину
споживчі поведінки на фінансовому ринку. Тим часом саме вона
дає можливість маркетологам знайти максимум своїх знань і умінь.
УДК 519.86
Вікторія Авдіюк
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ
ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Надійне управління фінансами неможливе без об’єктивної
оцінки результатів виробничої діяльності, розроблення ефективної
фінансової політики, спрямованої на розвиток підприємства.
В умовах ринкової економіки управління різними аспектами
діяльності підприємства неможливе без вирішення проблем
фінансового характеру. Аналіз доцільності вибору засобів
розв’язання завдання, прийняття остаточного управлінського
рішення потребує сукупності спеціальних знань, носить назву
фінансового управління.
Головна мета фінансового управління підприємством полягає
у забезпеченні максимізації добробуту власників підприємства в
поточному та перспективному періоді.
Характеризуючи загальноприйнятну в ринковій економіці
вищевказану головну мету фінансового менеджменту, слід
відмітити, що вона вступає в протиріччя з тим, що головною метою
фінансової діяльності підприємства є максимізація прибутку, адже
максимізація ринкової вартості підприємства не завжди досягається
при максимізації його прибутку. Так, отриманий високий прибуток
може бути повністю використаний на поточні цілі, в результаті
чого підприємство втратить основне джерело формування власних
фінансових ресурсів для майбутнього розвитку.
Фінансовий стан підприємства є досить важливим
показником, що дає змогу оцінити наскільки вигідною і потрібною
є певна діяльність підприємства, якою воно займається. Для того,
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щоб охарактеризувати фінансовий стан насамперед слід здійснити
обрахунки певних показних, що допоможуть дати суб’єктивну
оцінку ситуації, яка зараз склалася на тому чи іншому підприємстві.
Аналіз фінансової стійкості підприємства є найважливішою
характеристикою його діяльності та фінансово-економічного
добробуту, яка характеризує результат його поточного,
інвестиційного і фінансового розвитку, містить необхідну
інформацію для інвесторів, а також відображає здатність
підприємства відповідати за своїми боргами й зобов’язаннями і
нарощувати економічний потенціал.
У першу чергу фінансовий стан підприємства оцінюється
його
фінансовою
стійкістю
і
платоспроможністю.
Платоспроможність відображає здатність підприємства платити за
своїми боргами й зобов’язаннями в конкретний період часу.
До показників фінансової стійкості підприємства відносять:
а) коефіцієнт автономії: критичне значення показника
становить 0,5, чим більше значення коефіцієнта, тим менша
залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування, що
свідчить про припинення фінансової залежності підприємства від
позикових коштів;
б) коефіцієнт фінансової залежності: показує, яка сума
загальної вартості майна підприємства припадає на 1 грн. власних
коштів;
в) коефіцієнт маневреності: характеризує ступінь мобільності
використання власних коштів підприємством;
г) коефіцієнт фінансової стабільності ( > 1);
д) коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу
- залежить від характеру господарської діяльності;
е) коефіцієнт концентрації власного капіталу (коефіцієнт
автономії, коефіцієнт незалежності): характеризує можливість
підприємства виконати свої зовнішні зобов’язання за рахунок
використання власних коштів, незалежність його функціонування
від позикових коштів;
є) коефіцієнт концентрації позикового капіталу: характеризує
частку позикових коштів у загальній сумі коштів, вкладених у
майно підприємства.
Фінансово стійким вважається таке підприємство, що
переважно за рахунок власних джерел покриває кошти, вкладені в
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активи; не допускає невиправданої дебіторської і кредиторської
заборгованості; розплачується вчасно за своїми зобов’язаннями.
Невід’ємним елементом ринкової економіки є банкрутство,
що означає неплатоспроможність суб’єкта господарювання
задовольнити вимоги кредиторів з оплати товарів і послуг, а також
здійснити обов’язкові платежі в бюджет у зв’язку з перевищенням
зобов’язань боржника над його майном.
Фінансова стійкість відображає стабільне перевищення
доходів над витратами, забезпечує вільний ефективний обіг
грошових ресурсів, сприяє безперервному процесу виробництва і
реалізації продукції.
Однак поза увагою залишається вивчення фінансової
стійкості як необхідної умови його економічного розвитку, а також
впливу чинників, що відображають ефективність фінансової
діяльності, на величину економічного розвитку акціонерного
товариства.
Тому дослідження цієї сфери викликає певне наукове
зацікавлення.
УДК 336.6
Яна Андруневчин
Науковий керівник: Оксана Полінкевич
Луцький національний технічний університет
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Найсуттєвішою ознакою сучасного етапу економічного
розвитку є посилення ролі інноваційних технологій в бізнесі.
Найбільш ефективно дані технології застосовуються в малому та
середньому бізнесі, значна частка якого функціонує у формі
венчурних компаній.
Використання венчурного (ризикового) бізнесу в малих
підприємствах пояснюється тим, що вони є найбільш активними у
новаторській сфері, про що свідчить така статистика: 95%
нововведень реалізуються в розвинутих економічних системах саме
представниками малих підприємств.
Венчурне підприємництво в Україні є на сьогоднішній день
досить перспективним, про що свідчить діяльність венчурного
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фонду Western NIS Enterprise Fund [3]. Однак задля формування
дієвого ринку венчурного підприємництва в Україні необхідно
вирішити ряд складних комплексних проблем, як у правовому
аспекті (законодавче визначення венчурного підприємництва, його
підтримка та регулювання), так і з погляду формування ефективної
інфраструктури венчурного бізнесу. За даними венчурних компаній
в українські підприємства вже вкладено понад 250 млн. дол.
венчурних інвестицій. Суми, що у найближчий рік можуть бути
спрямовані венчурними компаніями на інвестиції, коливаються від
20 млн. до 100 млн. дол., і при наявності достатньо великої
кількості ринків, що динамічно розвиваються, за оцінками
експертів, є дуже незначними. Найближчим часом можливість
надходження значного іноземного капіталу в Україну як і раніше
залишається невеликою [2]. Деякі вітчизняні компанії, що, як
правило, не називають себе венчурними, також намагаються
використовувати інструменти венчурного інвестування. Проте вони
ще не мають достатньо коштів для створення спеціалізованих
фондів.
Венчурні фонди сьогодні змушені працювати на відносно
невеликих за розмірами ринках, що на даному етапі характеризує
низька конкуренція серед виробників товарів і послуг, а також
достатньо невисока платоспроможність населення. Насамперед це
стосується споживчих ринків, наприклад, виробництва продуктів
харчування і будівельних матеріалів, а також сфери роздрібної
торгівлі. Тому необхідно сприяти залученню в Україну капіталу
приватних та інституційних венчурних інвесторів, адже венчурне
фінансування стимулює розвиток науково-технічного прогресу та
сприяє прискоренню впровадження новітніх досягнень науки і
техніки у виробництво.
Однак, Україна зовсім не обов’язково повинна повторювати
весь шлях розвитку венчурного підприємництва впродовж
20-25 років, який пройшла Західна Європа. Використовуючи
накопичений міжнародний досвід, приклади розвитку венчурного
бізнесу в Західній Європі і США, та ефективно впроваджуючи
необхідні реформи Україна цілком могла б сформувати ринок
венчурного підприємництва вже через 10 років. Наприклад,
Фінляндія в свій час досягнула визначних успіхів у розвитку
венчурного бізнесу та високих технологій лише за 10 років, а
Ізраїль – за 15 років [1].
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Економічно Україна розвивається достатньо швидкими
темпами, але вона не використовує всі свої інноваційні можливості.
Це пов’язано з тим, що не розроблена концепція розвитку
венчурного фінансування інноваційної діяльності та стратегія
формування
регіональної
інфраструктури
інноваційного
підприємства. При виконанні цієї умови венчурний бізнес буде
інтенсивно розвиватися у майбутньому.
1. Мостовенко Н.А. Проблеми розвитку венчурного бізнесу в Україні /
Н.А. Мостовенко // Економічний форум. − 2011. − № 4. − С.35–39.
2. Лиса Н.В. Проблеми венчурного інвестування в Україні / Н.В. Лиса,
О.В. Коломієць // Актуальні питання сучасної економіки: Зб. науковопрактичної конференції. – 2010. – № 15. – С. 21.
3. Чабан В.Г. Складова інноваційної інфраструктури: венчурний капітал /
В.Г. Чабан // Фінанси України. – 2011. – № 4. – С. 35-40.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Розвиток туризму в Україні суттєво впливає на такі сектори
економіки, як транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське
господарство, виробництво товарів народного споживання, і є
одним із найбільш перспективних напрямків структурної
перебудови економіки. Як і для багатьох європейських країн, де
найбільш потужними є туристичні потоки між сусідніми
державами, так і для України, на перспективу, сукупна частка
туристичного обміну з Росією, Білоруссю та Молдовою
коливатиметься в межах 60 % в загальних обсягах тур потоків [1].
Сучасний туризм – це та сфера економіки і життєдіяльності
суспільства в цілому, яка в тій чи іншій мірі інтегрує практично всі
галузі[2]. Саме цей чинник мав би стати головним у формуванні
нового державного підходу до туризму як тієї сфери, пріоритетний
розвиток якої може позитивно вплинути на економічний і
соціальний стан країни в цілому, стимулювати ряд важливих
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галузей економіки, сприяти зміцненню нового позитивного іміджу
України тощо.
Стратегічною метою розвитку туристичної індустрії в Україні
можна визначити створення конкурентоспроможного на світовому
ринку туристичного продукту, здатного максимально задовольнити
туристичні потреби населення країни, забезпечити на цій основі
комплексний розвиток територій та їх соціально-економічних
інтересів при збереженні екологічної рівноваги та історикокультурного довкілля. Програма дій, зорієнтована на досягнення
цієї мети, має бути синхронізованою із загальними темпами
становлення ринкових механізмів і співвідносною з політикою
структурних реформ в економіці. Вона повинна також враховувати
накопичений досвід розвитку туризму у світі, що створює
сприятливі умови доопрацювання та розроблення відповідної
нормативно-правової бази туризму. На думку одного з провідних
спеціалістів туризму Роберта А. Браймера, «у теперішній час
найбільш гальмівним фактором у розвитку туризму на суспільному
рівні є відсутність уваги та підтримки з боку політиків та
громадської влади. Коли на туризм не зважають, його доходи не
визначені, відсутнє ретельне планування та, як наслідок, відсутній і
розвиток» [3, с.156].
Подальший розвиток міжнародного туризму в Україні
гальмується:
– відсутністю цілісної системи державного управління
туризмом у регіонах;
– підпорядкованістю закладів розміщення туристів,
санаторно-курортних, оздоровчих та рекреаційних закладів, які
надають туристичні послуги, різним міністерствам, іншим
центральним органам виконавчої влади;
– нечітким визначенням у законодавстві належності
підприємств готельного господарства до підприємств, які надають
туристичні послуги;
– повільними темпами зростання обсягів інвестицій у
розвиток матеріальної бази туризму;
– невідповідністю переважної більшості туристичних
закладів міжнародним стандартам;
– тенденцією скорочення кількості підприємств готельного
господарства;
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– незадовільним стан туристичної, сервісної та інформаційної
інфраструктури в зонах автомобільних доріг та міжнародних
транспортних коридорів;
– незбалансованістю соціальної та економічної ефективності
використання рекреаційних ресурсів тощо.
Щоб перетворити Україну на туристичну державу світового
рівня, необхідно забезпечити вирішення всіх перелічених проблем,
забезпечити стратегічну координацію діяльності різних галузей
економіки, від яких залежить якісне надання туристичних послуг.
1. Организация туристической деятельности в Украине [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://econbooks.ru/books/
2. Курка І.В., Курнишев Ю.А. Cучасний туризм в Україні: основні аспекти
розвитку [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.rusnauka.com/
3. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / В.Ф.Кифяк. –
Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – 312 с.
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Луцький національний технічний університет
МОДЕЛЮВАННЯ В ПЕДАГОГІЦІ
В наш час гостро постають проблеми модернізації сучасної
освіти, а якщо точніше – традиційний розрив між задумом та
умовами його реалізації. Одна із причин цього, на мій погляд,
недостатня увага педагогічному моделюванню. Необхідність
володіння методикою моделювання також пов’язана із загальним
методом наукового пізнання та з психолого-педагогічними
міркуваннями. Тому так важливо продемонструвати наскільки

важливим є моделювання в педагогіці та охарактеризувати
його зміст. Велику увагу цьому явищу приділяли такі вчені як
Фелікс Клейн,
Отже, почнемо з самого поняття «модель», що
використовується в багатьох ( а можливо і у всіх) областях науки.
Модель – це штучно створений об’єкт у вигляді схеми, фізичних
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конструкцій, знакових форм або формул, який, будучи подібний до
досліджуваного об’єкта (або явища), відображає і відтворює в
більш простому вигляді структуру, властивості, взаємозв’язки та
відносини між елементами цього об’єкта.
Прийнято умовно поділяти моделі на три види: фізичні,
матеріально-математичні, логіко-семіотичні. Але між названими
типами моделей немає жорстких кордонів. Педагогічні моделі в
основному входять у другу і третю групу перерахованих видів.
Коли навчаються будують різні моделі досліджуваних
явищ, моделювання виступає і в ролі навчального засобу, і способу
узагальнення навчального матеріалу, а також представлення його у
згорнутому вигляді. Виділяють модель навчання, яка визначається
як педагогічна техніка, система методів і організаційних форм
навчання, що становлять дидактичну основу моделі. Наприклад,
семіотична навчальна модель – включає систему завдань, що
передбачають роботу з текстом як семіотичною системою, що
направлено забезпечує переробку знакової інформації. Імітаційні
навчальні моделі припускають вихід навчання за рамки власне
текстів шляхом співвіднесення інформації з них з ситуаціями
майбутньої професійної діяльності. Соціальні навчальні моделі
задають додаткову динаміку в колективних формах роботи
учасників освітнього процесу.
Для такого кола питань, як побудова навчальних планів і
програм, різних способів організації учнів за групами або
потоками, управління освітою, підбір критеріїв ефективності
технології, видів і способів контролю, оцінювання та звітності,
застосовується термін освітня модель, який можна визначити так:
логічно послідовна система відповідних елементів, що включають
цілі освіти, зміст освіти, проектування педагогічної технології та
технології управління освітнім процесом, навчальних планів і
програм.
Кожний освітній заклад характеризується своєю освітньою
та організаційною моделлю. Наприклад, відомі наступні освітні
моделі.
1. Потокова. Основна структура моделі – предметно-класне
навчання в рівневих потоках, до яких можуть входити декілька
класів.
2. Селективно-групова. Основна структура моделі предметне навчання в рівневих групах всередині класів з деяких
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предметів і навчання повним складом класу з решти предметів;
складу рівневих груп варіюється від предмета до предмета.
3. Модель змішаних здібностей. Створюються групи з
когнітивним ознаками. Склад класів постійний, але всередині
створюються тимчасові групи.
4. Інтеграційна модель. Організовується єдина група або
клас з безліччю можливостей для індивідуальної роботи.
5. Інноваційна модель. Формуються групи змішаних
здібностей, враховуються кілька критеріїв. Усередині класу
функціонують декілька малих груп, склад яких постійний .
Етапи моделювання: визначаються функції аналізованого
(моделюючого) об’єкта, його місце у системи освіти; будується
система компонентів та здійснюється відбір тих, що мають
функціональну повноту; розробляється модель динаміки об’єкта
дослідження (формулюються проблеми, що визначають завдання й
предмет моделювання; визначають закономірності функціонування
системи, описують її поведінку і параметри управління;
передбачаються
закономірності
динаміки;
встановлюється
причинно-наслідковий зв’язок між поведінкою системи та
характером управляючого впливу), описуються і аналізуються
умови невизначеності функціонування моделюючого об’єкта.
Отже в педагогіці моделюють як зміст освіти, так і
навчальну діяльність. Це позитивно впливає на галузь освіти в
державі, але завдяки тому, що існують сумніви щодо забезпечення
такого роду проектів методичними та фінансовими ресурсами,а
особливо сучасним технічним арсеналом, педагогам, швидше
всього, слід самостійно знаходити способи організації творчої
роботи учнів на уроці або шукати емоційно-цінні види діяльності,
тому що саме вони повинні бути представленні в практиці. Має
бути спільна робота педагогів на всіх рівнях.
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МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ РИНКОВОЇ
ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ
Розвиток ринкової, або ж як ми традиційно говоримо,
капіталістичної економіки в сучасних умовах реалізується в різних
конкретних формах функціонування національної економіки.
Усі вони характеризуються високим рівнем розвитку
продуктивних сил, але кожна з них в організації взаємодії всіх
факторів економічного зростання має певну специфіку.
Одна з перших сучасних моделей соціально орієнтованої
ринкової економіки сформувалася в післявоєнній Німеччині й
отримала назву «Соціальне ринкове господарство».
У центрі «соціального ринкового господарства» стоїть
людина, яка вільна у своїх діях, незалежна від будь-якого диктату
влади, здатна реалізувати свій творчий потенціал, людина, що
реалізує свою людську сутність у вільному змаганні з іншими.
Саме така людина за твердженням Л.Ерхарда, здатна
забезпечити високий рівень ефективності функціонування
економіки.
Держава, повинна, перш за все, створити для діяльності
кожного сприятливе макросередовище, яке б було адекватне
ринковій економіці.
Поряд із цим у соціально орієнтованому господарстві
перерозподільчі функції держави певним чином обмежені та
спрямовані на створення рівних умов для самореалізації вільної,
незалежної від держави, законослухняної і творчої людини.
Ця модель історично виправдала себе й забезпечила високий
рівень розвитку економіки Німеччини.
Третє місце у світі за абсолютними розмірами ВВП, високий
рівень життя населення й потужні соціальні досягнення в цій країні
є яскравим тому підтвердженням.
Утілена в життя в Німеччині соціально орієнтована ринкова
модель стала успішною передусім унаслідок того, що ті форми
організації виробничих відносин, які формувались у цій державі,
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відкривали найбільш широкий простір для розвитку продуктивних
сил в їх сучасному стані.
Це стало основною причиною здобутків соціальноекономічного розвитку даної країни.
Друга успішна модель соціально орієнтованої ринкової
економіки сформувалася у Швеції.
Шведська модель ринкової економіки сформувалась у XX ст.
За мету було поставлено досягнення високого рівня життя всіх
верств населення.
При цьому саме держава мала забезпечити цей
рівень.Шведська модель отримала назву «демократичний
соціалізм».
В її основі було, з одного боку, збереження ринкової
економіки, яка базується на приватній власності (95% усіх
підприємств Швеції належать приватним власникам).
З іншого боку, це потужна соціалізація сфери розподілу
національного
доходу
через
використання
податковотрансфертного механізму.
Характеризуючи шведську модель соціально орієнтованої
ринкової економіки,як форму успішної реалізації принципів
рівності і справедливості, слід відзначити, що вона наприкінці
минулого століття зазнала суворих випробувань, які країна успішно
подолала.
Особливе місце в успішній реалізації соціально орієнтованої
ринкової економіки займає Японія.
Особливість японської моделі полягає в тому, що держава
сприяє створенню надпотужних корпорацій, які формувались
навколо банку, що ставав центром такого угруповання.
Японська модель має в тому, що вона спирається на такі
особливості, які скоріше є унікальними, ніж загальними:
 по-перше, робоча сила сформована так, що в процесі
свого відтворення вона націлена на постійне самостійне
вдосконалення;
 по-друге, специфікою цієї країни стосовно її національної
економіки є особливості норм поведінки японців. Вони базуються
на одному з основних релігійних постулатів синтоїзму, який
полягає в обов’язковості дотримання основних норм поведінки;
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 по-третє, в Японії сформовано певний стереотип відносин
власника підприємства чи фірми і найманого робітника;
 по-четверте, Японія стала країною, де затвердився
японський варіант поєднання робочої сили і засобів виробництва.
Таким чином, розглянуті приклади сучасних моделей
соціально орієнтованої ринкової економіки, які сформувались в
різних країнах світу, свідчать про те, що особливості національної
економіки різних країн мають значний вплив на формування
специфічних моделей.

УДК 371.3
Олег Бик
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
Я-КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ЗАСАДИ
Становлення особи як культурного громадянина залежить від
позитивного розгортання її Я-концепції у розвитку або системи
самоуявлень. Адже Я-концепція визначає ефективність і
продуктивність людської діяльності, ставлення до життя і до самої
себе, а також впливає на суб’єктну позицію кожного, набір його
соціальних ролей, а відтак і на професійний статус. Тому сім’я,
школа, ВНЗ мають всіляко сприяти формуванню і розгортанню
позитивної Я-концепції індивіда від його раннього дитинства й до
пізньої зрілості.
Вчені, передусім соціологи й психологи, вважають, що
розуміння Я-концепції як значущої проблеми заслуговує серйозної
уваги, оскільки за умов її прийнятного розвитку можна цілісно
пізнати й мисленнєво осягнути індивідуальний світ людини.
Цей феномен досліджували, зокрема, В. Джемс, Дж. Мід, Ч.
Кулі. Вони вважають, що Я-концепція спричинена передусім
соціальною взаємодією, а тому є наслідком розгорнутого всередині
індивіда міжсуб’єктного процесу.
Я-концепція, як центральна ланка самосвідомості людини, є
важливим чинником організації психіки взагалі. Вона причетна до
регуляції форм активності особи (поведінка, вчинкові дії тощо), а
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також є джерелом її соціальних очікувань, визначає готовність чи
неготовність до продуктивної діяльності, діалогічного чи
монологічного спілкування тощо. Я-концепція виконує різні
функції у житті особи, а саме: визначає, чи буде ефективною її
суспільна взаємодія і якість буття загалом, а тому справляє
значимий вплив на перебіг соціальних відносин від раннього
дитинства й до глибокої старості; зумовлює той чи інший вибір
життєвого шляху та навіть долі; утверджує у самосвідомості
своєрідне відчуття визначеності; дає змогу ідентифікуватися з
конкретним оточенням, досягнути самоототожнення; впливає на
витлумачення нею соціального і пізнавального досвіду, прогнозів
майбутнього,
оцінку
самодосягнень,
а
відтак
–
на
повнофункціональне самостановлення або самоутвердження.
Первинна залежність Я-концепції від зовнішніх умов та
обставин суспільного Я-концепція проявляється у єдності таких
процесів, як самопізнання, емоційно-оцінювального ставлення до
себе, які впливають на поведінку чи вчинкові дії особистості.
Розвиток Я-образу людини поетапно проходить певний
первинний цикл, який постійно збагачується, взаємодоповнюється
Я-ставленням, Я-вчинками, можливо – формуванням елементів Ядуховного, а в підсумку виникає Я-концепція як феноменальна
цілісність сфери-самосвідомості. Тому Я-образ – це системне
пізнавальне самоуявлення, котре розвивається і формується на
основі настановлень стосовно себе через когнітивні та емоційні
компоненти соціальної взаємодії, а тому є передумовою для
становлення самооцінки людини. Пізнання образу власного Я –
ключ не лише до становлення особистості, а й до успішної
діяльності. Він визначає межі власних можливостей, тобто того, що
людина спроможна чи неспроможна зробити
Насправді образ власного Я має відповідати реаліям, аби
людина могла адекватно функціонувати у життєвому просторі. Це
означає, що потрібно бути чесним щодо своїх достоїнств і вад, а
образ Я має бути близькою копією справжнього Я. Тоді людина
почуватиметься комфортно, спокійно, гідно, буде впевнена у
власних силах і зможе самореалізуватися.
Загалом самооцінка відображає ступінь розвитку в індивіда
почуття самоповаги, відчуття власної цінності і позитивного
ставлення до всього, що належить до сфери його Я.
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Тому низька самооцінка передбачає неприйняття себе,
самозаперечення, негативне ставлення до своєї особистості.
Крім того, самооцінка виявляється в усвідомлених судженнях
індивіда, у яких він прагне підтвердити свою непересічну
значущість.
Розгортання
складових
Я-концепції
за
модульнорозвивального навчання відбувається за допомогою:
1) інноваційних періодів освітнього циклу (інформаційнопізнавальний, нормативно-регуляційний, ціннісно-естетичний,
духовний);
2) послідовності психомистецьких технологій безперервної
розвивальної взаємодії у класі чи аудиторії (проблемно-ситуаційна
– здобуття суб’єктом знань, регуляційна – нормування особистістю
знань і вмінь, ціннісно-естетична – поширення індивідуальністю
здобутого
культурного
досвіду,
спонтанно-духовна
–
самореалізація універсуму);
3) механізмів перебігу вчинку (ситуація – поведінка,
мотивація – діяльність, дія – вчинок-подія, післядія – рефлексія);
4) окремої актуалізованої ієрархії соціальних настанов
(елементарні, соціальні, загальнолюдські, ціннісні, сенсу життя).

УДК 657
Сергій Більчук
Науковий керівник: Ірина Бабіч
Луцький національний технічний університет
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В
УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Найбільш динамічним елементом структури народного
господарства, що постійно змінюється, є мале підприємництво і
сьогодні його розвиток в регіонах України здійснюється в умовах
незбалансованої політики держави, яка спричиняє ряд проблем, що
стають все більш нагальними і пов’язані насамперед з недооцінкою
ролі й значення малих підприємств. Слід зауважити, що саме мале
підприємництво значно сприяє соціальному та регіональному
розвитку, оскільки виступає прикладом ініціативності та дієвості, а
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головне – є значним джерелом надходжень до місцевих бюджетів.
На сучасному етапі мале підприємництво як самостійний елемент
ринкової економіки істотно впливає на структурну перебудову в
економіці регіону та країни, робить вагомий внесок у збільшення
загальних обсягів виробництва, створює сприятливе середовище
для розвитку конкуренції, забезпечує сильнодіючі стимули до
інноваційної та високоефективної праці. Мале підприємництво
представляє собою найбільш гнучку, динамічну і масову форму
організації господарської діяльності. Саме у цьому секторі
створюється та знаходиться в обігу основна частина національних
ресурсів, які є живильним середовищем розвитку економіки будьякої країни. Світовий досвід і практика господарювання показує,
що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і
взаємодія багатьох великих, середніх і малих підприємств, їх
оптимальне співвідношення.
До основних причин гальмування розвитку малого
підприємництва в Україні відносять:
1)неопрацьованість законодавства як з питань розвитку
малого підприємництва, так і підприємництва в цілому;
2)високі податки, що змушує деяких суб’єктів малого та
середнього підприємництва йти в тіньову економіку;
3)недостатня державна фінансова-кредитна і майнова
підтримка малих підприємств;
4)відсутність дійового механізму реалізації державної
політики щодо підтримки малого бізнесу;
5)недосконалість системи обліку та статистичної звітності
малих підприємств;
6)обмеженість
інформаційного
та
консультативного
забезпечення;
7)недосконалість системи підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності.
Заснування власного підприємства стримується головним
чином складностями безпосередньо відкриття власної справи.
Варто відмітити, що за останні декілька років розвитку малого
бізнесу в Україні ця проблема стала менш гострою. Велика
кількість початківців, які розпочинають власний бізнес, іноді не
мають достатньої кількості необхідної інформації про процес
реєстрації нового підприємства, мають змогу отримати її в
державних органах реєстрації. Також нині існує значний ряд
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спеціальних консалтингових фірм, які надають інформацію, поради
і зразки необхідних документів. В цілому ж, величезним мінусом у
процесі реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності в Україні є
значні витрати часу, грошей і зусиль, тому ця операція наразі
залишається трудомісткою і складною, особливо і порівнянні з тим,
як це відбувається в економічно розвинених країнах. Досвід
початківців і підприємців, що вже діють, показав, що 75% їх на
перше місце серед інших проблем ставлять дефіцит фінансів.
Власних капіталів більшість не має, банківські кредити дають на 23 місяці з високою процентною ставкою, а інших доступних джерел
фінансової підтримки малого бізнесу в Україні не існує [2].
На сьогоднішній день малий бізнес в Україні створює 5-6%
ВВП. Якщо враховувати «тіньову економіку», за приблизними
оцінками фахівців близько 30% населення зайняті в малому бізнесі.
Влада не шанує своєю увагою і турботою малий бізнес, оскільки
вбачає в ньому лише злісних неплатників податків і соціальних
внесків. Основний аргумент чиновників – навіщо підтримувати те,
що складає малу частку ВВП країни.
Отже, ситуація щодо розвитку малого підприємництва в
Україні залишається на такому ж незадовільному рівні. Законодавчі
органи і надалі намагаються усувати основні недоліки, проте поки
що не досить ефективно. Таким чином, основними шляхами
покращення стану розвитку малого підприємництва в Україні є
створення нормативно-правової бази зі сприятливими умовами, а
також вдосконалення податкової політики та забезпечення
раціонального функціонування спрощеної системи оподаткування.

УДК 371.3
Олександр Бойчук
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Передавання будь-якої інформації можливе лише за
допомогою знаків, точніше, знакових систем. Основним засобом
комунікації, властивим тільки людині, є мова. Разом з тим люди
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передають одна одній інформацію, використовуючи не тільки
слова, але й безліч інших засобів, серед яких – жести, міміка, пози,
одяг, зачіска, навіть предмети, що оточують їх (дизайн кімнати,
квартира, машина). Те, чим людина захоплюється, як вона
говорить, як поводиться – усе це є також певним видом
повідомлень, що мають назву «невербальні повідомлення», чи
невербальна комунікація.
Таким чином, розрізняють вербальну комунікацію (що
використовує мову як знакову систему) і невербальну комунікацію
(де використовуються різні немовні знакові системи).
Вербальна комунікація як знакову систему використовує
мову. Мова є найуніверсальнішим засобом комунікації, тому що
при передачі інформації за допомогою мови найменше втрачається
зміст повідомлення.
Невербальна комунікація являє собою обмін невербальними
повідомленнями між людьми, а також їхню інтерпретацію.
Невербальна (несловесна) комунікація – це система знаків, що
використовуються у процесі спілкування і відрізняються від
мовних
засобами
та
формою
виявлення.
Науковими
дослідженнями, зокрема, доведено, що за рахунок невербальних
засобів відбувається від 40 до 80% комунікації. Причому 55%
повідомлень сприймається через вирази обличчя, позу, жести, а
38% – через інтонацію та модуляцію голосу.
Чому ще донедавна недооцінювалось значення цього виду
спілкування? Одна з причин полягає в тому, що невербаліка
найчастіше виявляється на несвідомому рівні, а люди знають про це
мало і не вміють її адекватно розпізнати. Водночас саме
невербаліка несе більш правдиву інформацію, ніж вербальні засоби.
З її допомогою передаються емоції, ставлення суб'єктів одне до
одного, до змісту розмови.
Вербальні та невербальні засоби спілкування можуть
підсилювати або ослаблювати взаємодію. Тому інтерпретувати ці
сигнали потрібно не ізольовано, а в єдності з урахуванням
контексту. Також бажано розвивати здатність читати невербальні
сигнали, які нерідко мимовільно передає іншим наше тіло. Так,
якщо співрозмовник говорить одне, а невербальні засоби свідчать
про інше, тобто різні сигнали не є конгруентними, можна
припустити, що суб'єкт щось приховує або просто говорить
неправду. Характерно, що здебільшого люди віддають перевагу
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саме тій інформації, яку одержують через невербаліку.
Різні люди реагують неоднаково на невербальні сигнали. Одні
чутливі до них, інші або нічого не знають про цю сферу
комунікації, або не мають досвіду їх фіксації та розшифрування.
Вважається, що жінки більш здатні до сприймання та Інтуїтивного
розуміння невербальних засобів, аніж чоловіки. Розвитку цієї
здатності сприяє передусім спілкування матері з дитиною. Перші
роки після народження дитини мати і малюк користуються
переважно невербальними сигналами. З усіх засобів спілкування
вони з'являються першими і стають важливою основою розвитку
дитини. Проте більшість невербальних засобів набуті людиною за її
життя і зумовлені соціокультурним середовищем.
Доцільно зауважити, що невербальна комунікація справді
належить від типу культури. Є, звичайно, жести, експресивні
сигнали, які майже однакові в усіх народів (посмішка, сердитий
погляд, насуплені брови, хитання головою тощо). Водночас є
досить багато невербальних засобів, звичок, що прийняті лише
однією нацією. Відомі невербальні сигнали, що в різних народів
несуть різну інформацію. Наприклад, більшість європейських
народів передають згоду, хитаючи головою згори донизу. Болгари
цим жестом передають незгоду, японці — лише підтверджують, що
уважно слухають співрозмовника. Популярний жест «коло»,
утворене пальцями руки, більшістю англомовних народів, а також в
Європі та Азії застосовують з метою передавання інформації про
те, що все гаразд, усе правильно. Але у Франції, наприклад, цей
жест означає «нічого», в Японії – «гроші».
На особливості невербальної символіки, як і вербальної,
впливають, окрім зазначених, також інші фактори. Відомо, що
соціальне становище людини, її престиж залежать від кількості
жестів, якими вона користується. Якщо суб'єкт займає високе
соціальне становище, він, як правило, користується переважно
мовними засобами. Людина, яка менш освічена і має нижчий
професійний статус, в розмові частіше покладається на жести, а не
на слова. Загалом чим вище соціально-економічне становище
людини, тим менше у неї розвинута жестикуляція й бідніші рухи
тіла для передавання інформації.
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ЛЕГАЛЬНА ТА НЕЛЕГАЛЬНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ:
СУЧАСНА ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ
В умовах сучасного розвитку процесів глобалізації та
збільшенням міжнародної інвестиційної діяльності актуальності
набуває процес міграції робочої сили. Здебільшого в кожній країні
відбуваються міграційні процеси, зокрема кваліфікованої робочої
сили.
За даними Міжнародної організації з міграції, у 2012 році,
українці, які працюють за кордоном, переслали до рідної країни
7,5 мільярдів доларів, що на 1,5 мільярди більше, ніж вклали в
Україну протягом року всі іноземні інвестори.
Досліджуючи можливі масштаби потоків міграційного
капіталу в Україну, зробили висновок, що реально 4,93 млн наших
заробітчан можуть щорічно переказувати 21,3 млрд доларів США
[2].
На сьогодні, за різними оцінками експертів за кордоном
працює від 3 до 5 млн. громадян України. Україна стала країною,
яка активно впливає на формування ринку праці в Європейському
Союзі та Росії. Виїзд громадян України на роботу за кордон
активно впливає на демографічний та соціальний розвиток нашої
країни, створюючи нові виклики національній безпеці. Тому, на
жаль, Україна є країною-постачальником трудових мігрантів і має
від’ємне природне збільшення населення та від’ємне сальдо
міграції. Найчастіше українські трудові мігранти шукають роботу
за кордоном, звертаючись за допомогою у цьому питанні до друзів,
родичів чи знайомих, які володіють відповідною інформацією.
Згідно з результатами дослідження, три чверті трудових мігрантів
(77,3%) скористалися саме цим способом пошуку роботи на
зарубіжних ринках праці [1].
Проблему нелегальної міграції потрібно розглядати у якості
такого глобального явища, як міжнародна міграція. Дослідження
цього завдання варто здійснювати у трьох напрямах:
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міжнародному, європейському та національному, проте з урахуванням тих політичних, економічних, соціальних, інтеграційних
процесів, які властиві міжнародним відносинам на сучасному етапі
розвитку світової спільноти [3].
В’їзд
нелегальних іммігрантів є викликом безпеці,
створюючи загрози, які можуть бути як реальними, так і
потенційними, виникають на різноманітних рівнях. Варто виділити
складові безпеки:
- особиста безпека, фізична безпека в широкому розумінні;
- соціальна безпека, збереження гідного соціального статусу
та системи гарантій і благ; економічна безпека.
Нелегали, не маючи стабільної зайнятості та бажання
повертатись у гірші умови, поповнюють групи «вигнанців
суспільства» і стають джерелом злочинності та тероризму [2].
Нелегальна імміграція створює реальні та потенційні загрози
фактично будь-якому аспекту безпеки приймаючої сторони. Вона
спотворює соціальну, демографічну, територіальну структуру,
загострює конкуренцію на місцевих ринках праці та житла, створює
цілі сектори зайнятості, які не мають законодавчого регулювання,
викликає соціальну напругу, ріст ксенофобії та екстремізму [4].
Отже, участь України у міжнародній співпраці щодо
боротьби з нелегальною міграцією лише започатковується.
Підписання Протоколу нашою державою є значним кроком на
шляху формування законодавства, спрямованого на боротьбу з
нелегальною міграцією.
Тому основними завданнями щодо регулювання міграції є:
скорочення масштабів нелегальної трудової міграції населення за
межі країни, забезпечення соціальної захищеності українських
працівників за кордоном; запобігання виїзду високоосвічених
спеціалістів для заняття за кордоном низькокваліфікованими
роботами; протидія нелегальної міграції українських громадян та
нелегальної еміграції громадян інших країн.
1. Вишневська О.А. Нелегальна зовнішня трудова міграція як об’єкт державного
регулювання / О.А. Вишневська // Статистика України. – 2008. – №1. – С.87-92
2. Гайдуцький А.П. Масштаби трудової міграції українців за кордон /А.
Гайдуцький //Економіка та держава.- 2007.- № 8. - С. 82-86.
3. Карпачова Н.І. Трудова міграція з України в контексті загальносвітових
міграційних процесів / Н.І. Карпачова // Безпека життєдіяльності. - 2007. - № 7. С. 5-8.
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Для забезпечення життя населення кожної країни сільське
господарство залишається найважливішою галуззю народного
господарства. До того ж саме тут відбувається безпосередня
взаємодія людини з природою, від якої значною мірою залежать
здоров’я людини, її психологічний, нервовий, емоційний стан тощо.
Під сільським господарством, як правило, розуміють одну з
пріоритетних галузей господарського комплексу України, яка
відіграє важливу роль у зміцнені економіки нашої країни,
підвищенні життєвого рівня населення і розв’язанні соціальноекономічних проблем.
Власне, математична модель сільського господарства може
бути представлена у вигляді формул, графів, блок-схем, алгоритмів,
комп’ютерної реалізації. Кожен з перерахованих математичних
методів використовує широкий арсенал математичних моделей. А
вже при визначенні конкретних методологічних підходів до
моделювання є сенс дослідити об’єкт (тобто сільське господарство
України) з позиції системного підходу. Найчастіше в українській
науковій літературі спрощена структурна модель сільського
господарства включає наступні основні структурні елементи:
«Продукція рослинництва», «Продукція тваринництва», «Валова
продукція сільського господарства», «Зовнішнє середовище».
Моделі розвитку сільського господарства є принципово
динамічними, оскільки в них використовуються запізнілі або лагові
змінні. Отримання більш менш достовірних та адекватних поточній
ситуації результатів економіко-математичного моделювання
прогнозування тенденцій розвитку можливо лише за наявності
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математичного опису системи сільського господарства та базових
підгалузей
«Продукція
рослинництва»
та
«Продукція
тваринництва», який
адекватно віддзеркалює внутрішню
притаманну їм структурно-функціональну організацію.
Функціональні залежності між параметрами системи
сільського господарства України можуть бути як лінійні, так і
нелінійні. Щодо застосування традиційних лінійних економікоматематичних моделей в сільському господарстві, то воно
обмежується чітко вираженим характером даної галузі вдачею.
Запроваджувати оптимальний план досить ризиковано, оскільки
якщо врожайність, продуктивність опиняться з якої-небудь
причини меншими закладених в модель, а втрати — вищими,
порушаться виробничі баланси і план виявиться нереальним.
Відомі наступні способи подолання цих недоліків: багатоваріантне
моделювання; моделювання песимістичного сценарію, коли в
модель закладаються якнайгірші очікувані значення економічних
коефіцієнтів; трактування результатів вирішення моделі не як
оптимального плану, а як аналітичного матеріалу для виявлення
резервів; стохастичне моделювання. Основна ідея, закладена в
пропонований альтернативний підхід до побудови лінійних
стохастичних двохетапних моделей, полягає в тому, щоб
гарантовано забезпечити (якщо це можливо, тобто якщо модель має
розв’язки) збалансованість виробництва при реалізації якнайгірших
випадкових умов.
Формалізований опис взаємозв’язків кожного з елементів
виділених підсистем сільського господарства України та їх
зовнішнього середовища можна вважати блоком моделей
прогнозування, який входить до загального комплексу
економетричних моделей прогнозування розвитку сільського
господарства України. Основним показником розвитку галузі є
продукція сільського господарства, яка розраховується як сума
двох складових – продукції рослинництва та продукції
тваринництва.
Отже, відповідно до комплексного підходу до моделювання
сільського господарства України основними структурними
елементами моделі сільського господарства є: «Продукція
рослинництва», «Продукція тваринництва», «Валова продукція
сільського
господарства»,
«Зовнішнє
середовище».
Формалізований опис взаємозв’язків кожного з елементів
33

Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України

виділених підсистем сільського господарства України та їх
зовнішнього середовища можна вважати блоком моделей
прогнозування, який входить до загального комплексу моделей
прогнозування розвитку сільського господарства України.
Основним показником розвитку галузі є продукція сільського
господарства, яка розраховується як сума двох складових –
продукції рослинництва та продукції тваринництва.
Проаналізовано комплексний підхід до моделювання
сільського господарства України. Виявлено, що основними
структурними елементами моделі сільського господарства є:
«Продукція рослинництва», «Продукція тваринництва», «Валова
продукція сільського господарства», «Зовнішнє середовище».
Наведено складові кожної підсистеми. Виявлено особливості опису
функціональних залежностей між параметрами системи сільського
господарства.
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В
МЕНЕДЖМЕНТІ
Будь якому менеджерові відомо, що добре структуровані
проблеми мають багатоваріантні рішення, елементи яких, а також
зв’язки між ними, добре вивчені і можуть бути виражені кількісно.
Найбільш оптимальне рішення для таких проблем може бути
знайдене за допомогою методів дослідження операцій і економікоматематичних моделей. Вони вирішуються за допомогою методів
системного аналізу, які поєднують в собі складні математичні
розрахунки з великим об’ємом суб’єктивних думок керівників і
фахівців. Дослідженням даної теми займались Мескон М.Х.,
Альберт М., Саймон Р., Трояновський В.М., Шарапов О.Д.,
Беспалов Б.А. та інші вчені.
Потрібно відзначити, що теорія рішень зародилася у роки
Другої світової війни і була пов’язана з методом дослідження
операцій. Р. Саймон є найбільш яскравим представником теорії
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рішень. Він розробив її на основі сучасних досліджень в області
економіки, математики і психології. На його думку, моделювання
людської діяльності відкриває нові можливості для гнучкішої і
раціональнішої адаптації людей, а також організацій в змінних
умовах. Цілісність його концепції пояснюється багато в чому
строгою ув’язкою між собою таких елементів, як мета,
динамічність зовнішнього середовища, організація і її рівні,
ієрархія осіб, вольовий момент, оцінка і вибір альтернативи,
критерії вибору і оптимізації, кількісне вираження процесів
управління, моделювання. Теорія рішень спрямована на створення
логічної і всеосяжної концептуальної схеми, яка спирається на різні
науки і факти дійсності. В той же час визнається, що при прийнятті
складних рішень є безліч чинників і взаємозв’язків, які важко
виразити в кількісній формі, тому створення точних моделей
необхідних рішень виявляється у ряді випадків нерозв’язним
завданням. ―Виручають‖ знову-таки досвід і інтуїція менеджера.
Виділяють такі етапи процесу прийняття і реалізації рішення:
1. Виникнення проблеми. 2. Осмислення проблеми. 3. Пошук
рішення. 4. Ухвалення рішення. 5. Реалізація рішення. 6.Оцінка
результату.
На
етапі
формулювання
управлінського
завдання
використовуються математичні моделі залежно від вмісту
управлінських проблем. Враховуючи те, що моделі у багатьох
випадках відображають реальну дійсність лише в першому
наближенні, на даному етапі велике місце займають методи теорії
вірогідності, статистичні моделі.
На етапі вибору методів рішення задачі, знаходження
варіантів рішення, розробки конкретного проекту можуть
використовуватися методи математичного програмування і теорії
ігор.
Вибір найкращого варіанту з декількох альтернатив не
завжди обов’язковий, рішення може однозначно залежати від того,
яке значення мають вхідні параметри. В цьому випадку
застосовуються методи матричної алгебри і математичного аналізу.
Моделювання полягає в тому, що створюється модель, тобто
щось схоже на реальну систему і зберігаючі істотні властивості її як
оригінала. Моделі можуть бути: фізичними, аналоговими і
математичними. Математичні моделі характеризують реальну
систему
символічними
рівняннями
або
нерівностями.
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Використання математичних методів для підготовки рішень
складається з декількох етапів. Передусім визначається круг
проблем.Після цього розбивається на складові частини – постійні і
змінні величини. Потім потрібно формалізувати завдання і
побудувати модель, яка виражає якісний вміст явищ через кількісні
характеристики.Побудову
цільової
функції
і
обмеження
представляють дві складені частини птимальних моделей.
Моделювання може охоплювати всі види аналітичних дій,
кожен вид моделювання – це спосіб, метод можливого
відображення соціально-економічних процесів і відшукання на
основі певних критеріїв і оцінок оптимального варіанту рішення.
Отже, виходячи з вище наданої інформації, ми можемо
сказати, що моделювання дозволяє заздалегідь передбачати хід
подій і тенденції розвитку, властиві керованій системі, з’ясувати
умови її існування і встановити режим діяльності з врахуванням
впливу різних чинників. Часто думають, що чим більша кількість
чинників врахована в моделі, тим краще сама модель, але насправді
деталізована модель не завжди доцільна, оскільки це надмірно
ускладнює модель і важче за нею аналізувати.
УДК 657
Володимир Василюк
Науковий керівник: Віталій Чудовець
Луцький національний технічний університет
КРЕАТИВНИЙ ОБЛІК ТА МАНІПУЛЮВАННЯ ДАНИМИ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
В
умовах
стрімкого
розвитку технологій
вислів
«проінформований – значить озброєний» усе частіше набуває
буквального значення. Проходить той час, коли рейдерські атаки
були основним способом захоплення іншого підприємства.
Сьогодні широко розповсюджене промислове шпигунство,
бенчмаркетинг, кардінг, які мають на меті заволодіння цінними
даними, що становлять комерційну таємницю. Тому система
бухгалтерського обліку, яка володіє усією інформацією про
фінансову-господарську діяльність підприємства, з недавнього часу
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розглядається у наукових публікаціях як центральна ланка у
забезпеченні економічної безпеки фірми.
Важливою проблемою і особливістю публікацій дослідників є
відсутність емпіричних досліджень щодо застосування креативного
обліку. Українські дослідники застосовують лише нормативний
підхід, а це не дозволяє сформувати і довести нову теоретичну
концепцію креативного обліку, оскільки формування нової теорії
чи очищення бухгалтерського обліку можна здійснити лише на
основі систематизації спостережень - позитивного підходу.
Г.М. Азаренкова, Я.В. Бахарєва, О.М. Головащенко, І.Н.
Дмитренко та ін.в періодичних виданнях зазначали, що креативний
облік є закономірним явищем та має позитивний і негативний
вплив на функціонування підприємства та його середовище.В
монографічних виданнях питанням креативного обліку присвятили
власні дослідження проф. М.С. Пушкар та проф. Ф.Ф. Бутинець.
Першою грунтовною працею в Україні є монографія проф.
М.С. Пушкаря «Креативний облік (створення інформації для
менеджерів)», яка вийшла у світ у 2006 році. Науковець розглядав
поняття як «творчий облік, який вимагає від облікових працівників
організації фактів і правил їх групування виходячи з інтересів
менеджменту з метою отримання знань про нові об’єкти
спостереження». Для бізнесу креативний облік дає можливість
найти рішення, спрямовані на забезпечення конкурентних переваг
за рахунок діагностування сильних і слабких сторін своєї
діяльності, поглибленого вивчення тих об’єктів, що не
розглядаються у фінансовому та управлінському обліку.
Креативний облік дозволяє знайти шляхи подальшого зниження
затрат за рахунок раціоналізації процесів, операцій методів
організації праці.
Визначальною в праці проф. М.С. Пушкаря є теза про те, що
креативний облік є окремим видом обліку, на рівні з фінансовим і
управлінським обліком.
Проте на практиці даний підхід майже не застосовується, а
«творчість» у більшості випадків зводиться до маніпулювання
показниками звітності. Тому багато науковців (серед них І.А.
Панченко, С.Ф. Голов, Л.В. Гнилицька) вважають, що креативний
облік – це загроза як для економічної безпеки суб’єкта
господарювання, так і економіки держави в цілому. Крім того, як
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зауважує С.Ф. Голов надання викривленої інформації користувачам
підриває довіру суспільства до бухгалтерської професії.
Можна виділити дві основні мети маніпулювання обліковими
даними:
1) заниження доходів та збільшення витрат для «оптимізації»
податкових зобов’язань;
2) покращення фінансового стану з метою залучення
фінансових ресурсів.
Справжньою
причиною
маніпулювання
фінансовими
результатами є наявність «прогалин» у вітчизняному законодавстві
та можливостей для їх реалізації, що зумовлює виникнення загроз з
боку державних органів. Справедливо зауважити, що часто витрати
на вирішення проблем є вищими, ніж заощаджені кошти.
«Прикрашання» звітності (збільшення активів, показників
оборотності та ліквідності, зниження зобов’язань) здійснюється для
кредиторів, інвесторів та конкурентів. Якщо завданням
підприємства по відношенню до перший користувачів є залучення
фінансових ресурсів, то надання викривленої інформації для
конкурентів має на меті введення їх в оману про стійкий розвиток
та збереження конкурентних позицій. Таким чином, вони ніби
створюють «ореол» безпеки навколо себе і не враховують того, що
успіх зацікавлює, а тому «інтерес» інших компаній може навпаки
зрости.
Потрібно згадати також про власників та акціонерів, яким
часто надають недостовірну інформацію про прибутковість
компанії. А це тягне за собою прийняття рішень про поточний та
стратегічний розвиток підприємства, матеріальні інтереси
вкладників, що суттєвим чином впливає на ймовірність
майбутнього банкрутства.
Дослідження природи «креативного обліку» передбачає
вивчення «творчих» підходів бухгалтера до ведення обліку та
відповідно представлення інформації в звітності, що пов’язані або з
незнанням діючого законодавства,
або свідомим його
ігноруванням, або чітким виконанням завдань власників або
управлінського персоналу щодо необхідності представлення
інформації в прикрашеному або навпаки погіршеному вигляді.
Застосування в Україні облікових процедур «креативного»
характеру спрямоване на маніпулювання величиною фінансових
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результатів для цілей оптимізації дивідендної політики та (або)
ухилення від оподаткування.
1. Голов С. Креативний облік – загроза професії та суспільству / С. Голов //
Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 1 – С. 31–42.
2. Голов С. Ф. Креативний облік: творчість чи шахрайство? / С. Ф. Голов //
Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2010. - Вип. 7(1). - С. 360-368. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2010_7(1)__46.pdf.
3. Легенчук С.Ф. Теорія і методологія бухгалтерського обліку в умовах
постіндустріальної економіки [Текст]: монографія / С.Ф. Легенчук. – Житомир,
2010. – 652 с.
4. Панченко І. А. ―Креативний облік‖ як засіб маніпулювання величиною
фінансових результатів обліку / І. А. Панченко // Економічні науки. Серія ―Облік
і фінанси‖ – Вип. 9(33). – Ч. 3. – 2012.
5. Сучасні проблеми обліку: монографія / [М.С. Пушкар, Л.В. Нападовська,
Я.Д. Крупка, Д.С. Лозовський та ін.]; за ред. докт. екон. наук, проф.
М.С. Пушкаря. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 268 с.
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Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Сучасні економічні відносини України з зовнішнім світом
знаходяться у стані переходу від старої системи організації
зовнішньоекономічних зв’язків, орієнтованої, переважно, на
експорт сировини, до нової, пов’язаної з пошуком шляхів
ефективного
інтегрування
у
світову
спільноту.
Під
зовнішньоекономічною діяльністю розуміють діяльність суб’єктів
господарської діяльності України та іноземних суб’єктів
господарської діяльності, яка побудована на взаємовідносинах між
ними, що має місце як на території України, так і за її межами.
Процес входження України в систему світових господарських
зв’язків багато в чому залежить від якості прийняття управлінських
рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Історія моделювання визначається серединою 20 століття,
коли була опублікована монографія Норберта Вінера «Кібернетика
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або керування й зв’язок у тварині й машині». Під моделюванням
розуміються методи одержання й дослідження моделей. Можна
дати кілька визначень моделі. Модель - це цільовий образ об’єкта
оригіналу, що відбиває найбільш важливі властивості для
досягнення поставленої мети.
Серед основних цілей створення моделі можна виділити
наступні: гносеологічні, освітні, управлінські, експериментальні,
творчі (проектування). Для досягнення поставлених цілей модель
повинна мати деякі властивості, які одночасно є й критеріями
оцінки якості побудови моделі. Серед властивостей моделі можна
виділити наступні: ефективність, універсальність, стійкість,
змістовність, адекватність, обмеженість, повнота, динамічність.
За характером значень динамічного ряду виділяють
детерміновані ряди (якщо значення визначаються певною
математичною функцією) та випадкові (якщо значення описуються
лише за допомогою розподілу ймовірностей).
Ефективним інструментом для прийняття рішень у сфері
зовнішньоекономічної діяльності є імітаційне моделювання. Воно й
дає можливість побудувати модель того чи іншого явища, процесу,
об’єкта, який потрібно дослідити. Використання методів імітації в
управлінні зовнішньоекономічної діяльності підприємства вигідне з
таких причин: допомагає прискорити економічні розрахунки,
вирішує проблему неможливості проведення експериментів зі
складними економічними системами, забезпечує прийняття високої
надійності рішення.
Рішення, отримане на моделі, дійсно тільки доти, поки
некеровані параметри зберігають свої значення, і співвідношення
між параметрами моделі залишаються постійними. Якщо рішення
виходить з-під контролю, то губиться можливість керування їм,
тоді встановлюється процедура налаштування рішення.
Для формального математичного опису різноманітних
випадкових об’єктів, які фігурують у системі, можуть
використовуватись
імовірнісні
схеми
випадкових
подій,
випадкових розмірів та випадкових процесів (функцій). За
допомогою
випадкових розмірів описуються відхилення
різноманітних параметрів системи та її елементів. Це можуть бути,
наприклад, обсяги виробництва та попиту. При цьому більшість
випадкових чинників, що
враховуються при побудові
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математичних моделей для виробничих процесів, описується в
рамках випадкових подій та випадкових розмірів.
Алгоритм моделювання приблизно відтворює процес, який
моделюється, з точки зору його функціонування в часі. Тобто
імітуються елементарні явища, які цей процес утворюють, зі
збереженням їх логічної структури та послідовності протікання.
Побудова математичної моделі являє собою необхідний, але
не останній крок дослідження. Наступний крок – використання
отриманої моделі для визначення загальних закономірностей
процесу, який вивчається, або конкретних числових залежностей
між розмірами, що фігурують. Це відбувається шляхом
опрацювання та використання для вирішення практичних завдань
інформації про стан процесу, отриманої в результаті роботи
моделюючого алгоритму.
Процес виробництва на підприємстві зручно розглядати як
інтегральний часовий (динамічний) ряд, рівні якого можна
отримати шляхом фіксування та обліку даних через визначені
проміжки часу – добу, місяць, рік тощо.
Отже, результатом моделювання є спеціальний алгоритм,
який відтворює формалізований процес і дає змогу за вихідними
даними, що містять відомості про початковий його стан і параметри
(вхідна інформація), одержати інформацію про стан даного процесу
в довільний момент часу.
Управління системи пов’язане з поліпшенням його
характеристик або її стабілізацією, тобто з можливістю
прогнозування поводження систем.
УДК 657
Ващишин Вадим
Науковий керівник: Тетяна Писаренко
Луцький національний технічний університет
РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ
ГОСПОДАРЮЮЧИМ СУБ’ЄКТОМ
В сучасний період на більшості підприємств України
управлінський облік ще не сформувався як цілісна система збору,
аналізу, інтерпретації і представлення корисної інформації
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менеджерам підприємства з ціллю прийняття на її основі
оперативних, тактичних та стратегічних рішень. Відсутня єдина
методична база формулювання управлінського обліку як системи.
Приведене поняття в законі «Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні», «управлінський (внутрішньо - господарський)
облік – це система обробки та підготовки інформації про діяльність
підприємства для внутрішніх користувачів в процесі управління
підприємством», являється вузько орієнтуючим і не відображає
справжню його сутність.
Тому виникає питання у більшості підприємців: яким же
повинен бути сучасний управлінський облік – облік «по всіх його
правилах» і з чого треба починати його побудову?
Управлінський облік – це процес, який безперервно
вдосконалює
планування,
проектування,
вимірювання
і
функціонування систем фінансової і не фінансової інформації, який
направляє дії менеджменту, мотивує поведінку, підтримує і
створює культурні цінності, необхідні для досягнення стратегічних,
тактичних і оперативних цілей організації.
Сутність управлінського обліку, його призначення можна
коротко передати визначенням: «виробництво» інформації для
здійснення ефективного управління.
Таким чином, управлінський облік можна охарактеризувати
як інтегруючу систему підготовки ключової інформації і
забезпечення нею різних рівнів управління з ціллю ефективного
планування, контролю і покращення якості приймаючих рішень. В
системі управлінського обліку, крім того, здійснюється оцінка
прийнятих рішень на різних рівнях управління з точки зору
відповідності загальної стратегії підприємства.
В сучасному розумінні в терміні «управлінський облік» все
більше наголос робиться на слові «управлінський», оскільки
організація і методика цього виду обліку направлена на рішення
саме управлінських задач.
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УДК 658.15
Олеся Вердух
Науковий керівник: Леся Іщук
Луцький національний технічних університет
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Фінансування відтворення основних засобів є однією з
головних умов успішного розвитку підприємств та підвищення їх
конкурентоспроможності.
Важливу роль у забезпеченні процесів відтворення основних
засобів відіграють власні джерела фінансування, серед яких одним
з визначальних є фонд амортизаційних відрахувань. Однак
амортизаційна політика підприємств на цей час недосконалою.
Справедливою є критика сучасної амортизаційної політики,
висловлена багатьма провідними вченими. Амортизація є
найважливішим фінансово-економічним механізмом, який утворює
основу сучасної системи регулювання відтворення основних
засобів та нематеріальних активів. Це джерело фінансування не
оподатковується та зменшує величину оподаткованого прибутку
підприємств, не потрібні додаткові витрати, пов’язані з
мобілізацією цих коштів. До власних джерел відносять прибуток
від основної операційної та іншої операційної діяльності; від
фінансово-інвестиційної діяльності та від позареалізаційних
операцій. Якщо амортизаційні відрахування є в наявності усіх
підприємств навіть у збиткових то використання прибутку як
джерела фінансування відтворення основних засобів можливе
тільки за його наявності.
Не менш важливу роль у процесі відтворення основних
засобів відіграють зовнішні джерела. До цих джерел відносяться
банківські кредити і позики, лізинг, іноземні інвестиції.
На сьогоднішній день інвестиційна активність підприємств є
надзвичайно низькою – обсяги інвестицій, направлених на оновлення
основних засобів не перевищують в окремих галузях і 1 %.
Важливим
напрямком
підвищення
ефективності
використання основних засобів є встановлення оптимального
співвідношення між основними й оборотними фондами з
урахуванням виробничого напряму підприємств. Вирішення
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проблеми підвищення ефективності відтворення основних засобів є
одним з основних завдань виробничої діяльності підприємств, від
результату
якого
залежить
їх
фінансовий
стан
та
конкурентоспроможність. Підвищення ефективності відтворення
основних засобів є одним із головних чинників, який зможе
забезпечити
в
майбутньому
ефективне
функціонування
підприємства в цілому.
Головна проблема, яка дестабілізує вітчизняне виробництво,
а з ним і успішне функціонування економіки України, – це високий
ступінь зносу основних засобів суб’єктів підприємництва. Для
вирішення цієї проблеми, а відтак для подолання кризи
виробництва в Україні необхідно стимулювати інвестиції у ті
підприємства, які виготовляють основні засоби, у людський
капітал, а саме на підготовку провідних фахівців технічних
спеціальностей, та забезпечити зниження відсоткових ставок на
цільові кредити, а саме – кредити на придбання основних засобів
виробничих підприємств. Таким чином головним пріоритетом
бюджетної, податкової та грошово-кредитної політики України
повинен стати саме розвиток виробництва та в подальшому
ефективне відтворення основних засобів.
1. Євтушенко О.А. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення відтворення
основних засобів [Текст] / О.А. Євтушенко // Вісник Хмельницького
національного університету. Серія «Економічні науки». – 2011. – № 2, T. 2. –
С. 39-42.
2. Онисько С.М. До проблематики формування та відтворення основних засобів на
підприємствах [Електронний ресурс] / С.М. Онисько, Т.О. Шматковська,
О.Г. Агрес // Держава та регіони: Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. –
№ 2. – С. 139-145.
3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua.
4. Маринич І.А. Значення процесу відтворення основних фондів підприємств у
підвищенні ефективності їхнього використання / І.А. Маринич, О.В. Кот //
Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.3.– С. 175-179.
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УДК 371.3
Ростислав Войтюк
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
МАНІПУЛЮВАННЯ У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ
У політичному житті важливу роль грають комунікативні
процеси, які наповнюють сенсом політичний процес, пов’язують
між собою політичних авторів, інститути, забезпечують логічну
послідовність політичних подій.
Політична комунікація є соціальною взаємодією через
повідомлення, яке стосується управління і здійснення влади в
суспільстві. Вона може мати як формальний, так і неформальний
характер.
Відправною точкою у вивченні політичної комунікації можна
вважати 50-ті роки ХХ століття, коли почалися дослідження в
галузі вивчення пропаганди в роки другої світової війни. Тоді ж і
був сформульований сам термін «політична комунікація».
Сьогодні маніпулювання стало досить звичним явищем в
політичній боротьбі. Поряд з іншими формами впливу,
маніпулювання дозволяє досягнути бажаного результату при
мінімальних затратах зусиль. Складність та швидкість сучасного
життя наштовхують людей на величезні труднощі.
За Е. Шостромом життя людини є надзвичайно нудним,
пустим та беззмістовним. Кожен з нас тільки те й робить, що
управляє й маніпулює іншими, та разом з тим надійно пійманий у
маніпуляційні тенета своїх та чужих маніпуляцій.
Зазвичай, люди у своїй більшості не бачать різниці між
певними політичними угруповуваннями, ідеологія яких є чисто
декларативною за змістом та маніпуляційною по своїй суті.
Як наслідок, для того, щоб привести до влади певні клани чи
угруповування сьогодні достатньо зареєструвати свою партію, яка
може бути навіть віртуальною, з декларативними політичними
принципами, та примусити населення проголосувати за певного
лідера, використовуючи різноманітні маніпуляційні технології.
Політична комунікація виконує ряд функцій по відношенню
до суспільства:
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1. Інформаційну (розповсюдження необхідних знань про
елементи політичної системи та їхнє функціонування).
2. Регулятивну (дозволяє виробити оптимальний механізм
взаємодії як між елементами політичної системи, так і між
політичною системою і громадянським суспільством).
3. Функцію політичної соціалізації (сприяє становленню
важливих і необхідних норм політичної діяльності і політичної
поведінки, готує громадськість до участі в політиці).
4. Маніпулятивну (сприяє формуванню громадської думки з
найбільш важливих політичних питань).
Окрім того важливим аспектом існування маніпулятивних
впливів у політичній практиці є те, що вони мають масовий та
тривалий характер, тобто процес маніпулювання торкається
інтересів більшості населення та залучає до політичної боротьби в
якості активних учасників значні групи людей.
Саме в політичній сфері ми можемо найбільш явно
прослідкувати
закономірності
маніпулятивних
технологій,
особливості прийомів та засобів, нарешті, ми можемо побачити
реальний результат цих дій.
Одне з найважливіших засобів політичного впливу ЗМІ.
При виборі публікацій або тем передач працівники ЗМІ
зазвичай керуються такими загальними принципами:
1. Пріоритетність, важливість і привабливість теми для
громадян.
2. Неординарність фактів.
3. Новизна фактів.
4. Політичний успіх.
5. Високий суспільний статус.
Найбільшу небезпеку представляє собою використання ЗМІ
для політичного маніпулювання - прихованого управління
політичною свідомістю і поведінкою людей з метою примусити їх
діяти (або не діяти) всупереч їх власним інтересам.
Політична комунікація є невід’ємним елементом політичної
системи суспільства. Важливими властивостями політичної
комунікації в ідеалі повинні бути вільні потоки точною, повною,
завершеною і перевіреній інформації про політичні явища і
процеси.
Комунікативний процес в політиці забезпечується за
допомогою певних засобів і методів, які дозволяють сформувати
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гнучку й динамічну систему взаємодії всіх компонентів політичної
системи.
Політико-комунікативні процеси повинні бути орієнтовані на
діалог і досягнення взаєморозуміння, на домінуючі в суспільстві
цінності, що визначає в кінцевому підсумку рівень стабільності та
ефективності політичної системи.
УДК 657
Роман Войцеховський
Науковий керівник: Ірина Бабіч
Луцький національний технічний університет
ОБЛІК ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Облік надходження товарів є дуже важливим для
торговельного підприємства, який забезпечує контроль за
оприбуткуванням товарів та своєчасністю і повнотою розрахунків з
постачальниками.
Облік надходження товарів безпосередньо пов'язаний з
правильним визначенням, обліком та сплатою до бюджету податку
на додану вартість.
Бухгалтерський облік реалізації (продажу) товарів з
набранням чинності Податкового кодексу України і в подальшому
зі змінами і доповненнями в ньому бухгалтерський облік став ще
складнішим і, головне, принципово змінився. Бухгалтери були
поставлені перед необхідністю перейти на ускладнений облік,
самостійно вносити в нього відповідні зміни без достатньої
теоретичної і практичної підготовки.
На складах роздрібних торговельних підприємств товари
обліковуються, як правило, за продажними цінами роздрібної
торгівлі, що включають договірну купівельну ціну і товарні
надбавки: податок на додану вартість і торговельну націнку
підприємства на покриття витрат обігу та створення доходу від
роздрібної торгівлі.
В теперішніх умовах організації торгівлі, торговельні
підприємства не мають чіткої спеціалізації й поряд з роздрібною
торгівлею за готівку здійснюють дрібнооптову та оптову торгівлю
товарами за безготівковим розрахунком з відвантаженням товарів
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покупцям зі складів і безпосередньо із крамниць.
Отже,бухгалтерський облік реалізації (продажу) товарів в
роздрібній торгівлі, визначення та правильне відображення в обліку
обсягу роздрібного товарообігу як основного показника
господарської діяльності роздрібного торговельного підприємства
мають важливе значення для одержання об’єктивної інформації для
бухгалтерської і податкової звітності та для аналізу ефективності
господарсько-фінансової діяльності підприємства.
УДК 371.3
Ольга Гаврилюк
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ЖЕСТИ ПРИ НЕВЕРБАЛЬНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
Жест – це рух для вираження емоції чи інформації замість
розмови або під час розмови.
Співрозмовник, який добре знає мову жестів, має більше
шансів адекватно зрозуміти справжні наміри партнера на
переговорах, іноді несподівано для нього бачити розбіжності між
висловленим і очікуваним.
Висока самоорганізація, володіння собою, цілеспрямоване
використання відповідних до комунікативної ситуації і ділової мети
жестів допоможе зміцнити позицію на переговорах, нерідко є
вирішальним чинником у досягненні успіху.
Найчастіше жести засвідчують такі психологічні стани
учасників спілкування:
 відкритість (відкриті руки, розкритими вперед долонями:
„Чим я можу вам допомогти?‖, розстібнута куртка (піджак тощо).
Людина не дивиться на співрозмовника, погляд фіксується на
правому плечі співрозмовника).
 заперечення (складені руки, відхилення тіла назад,
схрещені ноги, нахил голови вперед, погляд з-під лоба, відвертання
тіла, потирання носа, погляд збоку: „Що ви маєте на увазі, кажучи
це?‖;
 сумнів, скрутне становище (дотик до носа, його
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потирання, доторкування до мочки вуха чи потирання очей);
 здивування (прикриває рот рукою).
На жести, які передають тривогу, знервованість, необхідно
реагувати спокійним очікуванням, а не нав’язливими запитаннями
співрозмовнику: „Що з тобою?‖ Він, імовірно, розкаже про це сам,
коли заспокоїться.
Вчені давно встановили, що під час розмови значиме
навантаження слів не перевищує 15% від тієї інформації, що
передається. Отже, решта 85% спілкування припадає на інтонацію,
міміку та жестикуляцію співрозмовників.
Кажуть, що правду про почуття і думки людини можуть
розповідати лише жести. Це необхідно брати до уваги під час
співбесіди, ділових переговорів, укладання угод тощо.
Інтерпретацію деяких жестів при невербальній комунікації
подано в таблиці 1.
Таблиця 1
Інтерпретація деяких жестів при невербальній комунікації
№
1
1

2

Жест
2
Погладжування вказівним
пальцем правої руки шиї
чи носа під час розмови
Масажування мочки вуха

3

Потирання виска, повік,
лоба

4

Приховування рук

5

Прикривання рукою рота,
ненавмисне
доторкання
пальцем кінчика носа
Розгортання
долоней
доверху
Зчеплення за спиною рук

6
7
8

Охоплення однією рукою
зап’ястя іншої

Інтерпретація жесту
3
Означає,
що
людина
не
згодна
з
висловлюваннями співрозмовника, але з певних
причин про це йому відверто не каже
Означає, що людина вже достатньо вислухала
співрозмовника і хоче висловитися сама
Ці дії під час розмови вказують на те, що
людина не вірить співрозмовнику. Вона
намагається ніби сховатися від обману та
підозр,
бажає
уникнути
погляду
співрозмовника
Якщо людина намагається будь-що це зробити
(ховаючи руки під стіл, у кишені штанів,
куртки тощо), то це вказує на те, що вона каже
неправду або ж про щось змовчує
Такі жести вказують на те, що співрозмовник
намагається приховати свою нещирість
Жест свідчить про щирість і чесність
співрозмовника
Це вказує на те, що співрозмовник відчуває
себе впевнено і добре почувається
Означає, що людина дуже cхвильована і
намагається взяти себе в руки
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Продовження табл. 1
9

Схрещені
руки

10

12

Схрещені на грудях
руки, стиснуті у кулаки
Пощипування перенісся,
погладжування
підборіддя
Руки на стегнах

13

Зчеплені пальці рук

11

на

грудях

Вказують на негативний і оборонний стан
співрозмовника. Людина намагається ніби
огородитися і сховатися від несправедливої для
неї ситуації
Свідчать про те, що людина налаштована вороже
Жести
свідчать
співрозмовника

про

глибокі

роздуми

Вказують на те, що людина впевнена у собі і
готова прийняти рішення
Свідчать про розчарування і бажання людини
приховати своє негативне ставлення до
співрозмовника

Також
у
процесі
спілкування
необхідно
вміло
використовувати усі жести для того, щоб справити позитивне
враження на партнерів, а також уміти розшифровувати їхні жести
для досягнення взаєморозуміння або ж припинення спілкування.
УДК 657
Оксана Гаврилюк
Науковий керівник: Ірина Бабіч
Луцький національний технічний університет
БАЗОВІ ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Слово принцип — вихідне положення будь-якої теорії, науки,
що визначає всі наступні положення, які випливають з його
твердження. На відміну від вихідних положень природничих наук,
принципи бухгалтерського обліку розробляються людьми і можуть
не діяти в разі зміни економічної ситуації.
Загальне визнання облікових принципів залежить від того,
наскільки вони відповідають трьом критеріям: доречності,
об'єктивності й здійсненності
Принцип бухгалтерського обліку — це правило, яким слід
керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських
операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.
Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і
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фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. бухгалтерський
облік та фінансова звітність в Україні ґрунтується на таких
основних принципах: обачність, повне висвітлення, автономність,
послідовність, безперервність, нарахування та відповідність
доходів і витрат, превалювання змісту над формою, історична
(фактична) собівартість, єдиний грошовий вимірник, періодичність.
Обачність — принцип, згідно з яким методи оцінки, що
застосовуються в бухгалтерському обліку мають запобігати
недооцінці зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і
доходів підприємства. Повне висвітлення — принцип, згідно з яким
фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та
потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних
вплинути на рішення, що приймаються на її основі. Автономність
— принцип, який означає, що кожне підприємство розглядається як
юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим
особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися
у фінансовій звітності підприємства. Послідовність — принцип
постійного (із року в рік) застосування підприємством обраної
облікової політики. Безперервність — принцип, який передбачає,
що оцінку активів та зобов'язань підприємства здійснюють,
виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі.
Нарахування та відповідність доходів і витрат — принцип, який
означає, що для визначення фінансового результату звітного
періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами,
здійсненими для отримання цих доходів. Превалювання змісту над
формою — принцип, коли операції обліковують відповідно до їх
сутності, а не лише виходячи з юридичної форми. Історична
(фактична) собівартість — принцип, відповідно до якого
пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на
їх виробництво і придбання. Єдиний грошовий вимірник —
принцип вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій
підприємства у фінансовій звітності в єдиній грошовій оцінці.
Періодичність — принцип, що означає можливість розподілу
діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання
фінансової звітності.
Отже, розглянуті десять принципів бухгалтерського обліку і
фінансової звітності, які в Україні законодавчо закріплено, є
важливою складовою методології бухгалтерського обліку і базою
для створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та
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складання фінансової звітності, що є обов'язковими для всіх
підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів. На
основі принципів розробляють національні положення (стандарти)
бухгалтерського обліку
УДК 657
Марія Гаврилюк
Науковий керівник: Катерина Нагірська
Луцький національний технічний університет
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ: МОТИВАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
На сьогоднішній день, на практиці, бухгалтерський облік
займає вагоме місце не тільки в управлінні суб’єктами
господарювання, але і в прийнятті державних рішень, рішень на
ринку капіталу. Він виріс з інформаційної системи на рівні
підприємства і набув вершин важливої та невід’ємної складової
соціально-економічного простору в межах держав та у всьому світі.
Вважалось, що прийняття прозахідного Закону України про
бухгалтерський облік [1], відповідних державних Програм [2],
імплементування
в
практику
міжнародних
стандартів
бухгалтерського обліку і фінансової звітності (МСБО, МСФЗ) є
достатнім для реформування вітчизняної системи обліку до потреб
розвитку ринкової економіки. Саме на цьому концентрувались
дослідження вчених. Однак очікуваного не сталося, а причини
«обмежених результатів» глибоко не вивчаються.
За останні півстоліття вченими було відмічено посилення
вагомості обліку в соціально-економічному зростанні розвинутого
світу через міжнародну стандартизацію, процесів глобалізації. Ці та
інші досягнення практики каталізували на заході зміну теоретичних
уявлень про бухгалтерський облік.
Сучасні
дослідники
аналізують
перетворення
інституціональних механізмів, що регулюють поле діяльності
бухгалтерів. Позитивістські дослідження цих авторів, за їх
твердженням, вивчають шляхи, згідно з якими облік вписується не
лише в правлячі ідеології, але і в механізми, які управляють
міжнародною економікою та мають соціальну значимість.
52

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

Акцентується увага на відносинах між обліком та середовищем, у
якому він функціонує. Досліджуються впливи груп-розробників
міжнародних та регіональних стандартів, які відбиваються у
текстах нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку.
Вирішення
проблеми
реформування
і
розвитку
бухгалтерського обліку потребує значного оновлення його теорій.
Досліджуючи західний позитивістський тренд розвитку теорії
бухгалтерського обліку, ми побачили можливість його подальшого
розвитку на фундаментальній платформі інституціоналізму.
Поєднання
базових
положень
позитивістської
теорії
бухгалтерського обліку з інституціональною теорією мотивовано
рядом факторів. Перш за все, інституціональна теорія є вершиною
сучасної економічної думки. Вона здатна не тільки пояснити
причини успішності чи неуспішності різного роду економічних
систем, але і визначити фактори і шляхи подолання проблем, що
створюють інститути. Вона орієнтує практику на зміну інститутів
для досягнення бажаних результатів. Імідж бухгалтерського обліку
як консервативної складової економічної науки має відходити у
минуле.
Головним завданням інституціональної теорії бухгалтерського
обліку є розробка фундаментальних основ зростання обліку від
«замкнутої» на практиці системи до вагомого інституту
національних та глобальних соціально-економічних просторів.
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16
липня 1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
2. Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової
звітності в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р.
№
911-р[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=293078&cat_id=29306
3.
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УДК 657
Микола Ганаєв
Науковий керівник: Ірина Бабіч
Луцький національний технічний університет
ПОНЯТТЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ТА
ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
Сьогоднішні позиції української економіки досить слабкі, тож
вони потребують багатьох змін у сфері управління виробництвом,
визначають необхідність розробки системи обліку витрат, яка б
відповідала вимогам ринку та враховувала б організаційно
технологічні особливості виробництва. Нині облікова інформація
не в повній мірі відповідає сучасним вимогам управління.
Облік витрат посідає визначальне місце в економіці
підприємства, оскільки на ньому базуються економічні площини
виробництва продукції. Давати необхідну інформацію про витрати
за підрозділами господарства для контролю за виконанням
госпрозрахункових завдань і оперативного керівництва. Беручи до
уваги те, що виробничі витрати є породженням відповідних
факторів виробництва, їх економічний зміст можна визначити як
спожиту частину виробничих ресурсів.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого Міністерством
фінансів України від 31.03.99 р. № 87, із змінами і доповненнями
(далі - П(С)БО 3), і П(С)БО 16 під витратами розуміють зменшення
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення
зобов'язань, які приводять до зменшення власного капіталу (за
винятком зменшення капіталу в результаті його вилучення або
розподілу власниками).
До витрат, згідно з П(с)БО № 1 та П(с)БО № 3, належить
також нестача запасів, списання запасів або необоротних активів,
які визнано активами, сплати штрафних санкцій, витрати на
заохочення, соціальний і виробничий розвиток, нарахування
податків, у тому числі податку на прибуток.
У відповідності до Інструкції про застосування Плану
рахунків передбачено відображення витрат за елементами на
рахунках класу 8.
З метою бухгалтерського обліку, аналізу та планування
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витрати підприємства об'єднуються в однорідні групи за різними
ознаками. Загалом витрати групуються та обліковуються за видами,
місцями виникнення та носіями витрат, виходячи з діяльності
підприємства.
Отже, облік витрат на виробництво на підприємствах
регулюється
національними
Положеннями
(стандартами)
бухгалтерського обліку, але їх норми досить загальні і не можуть
повністю охопити всі особливості і специфіку виробництва.
Адекватно до сучасного стану нормативно законодавчої бази
України, в тому числі і Положення (стандартів) бухгалтерського
обліку, розроблені Методичні рекомендації з формування
собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, в яких
визначено нову методику розрахунку показника «виробнича
собівартість продукції (робіт, послуг)» у промисловості та
розроблено методику її калькулювання як на промислових
підприємствах, так і в непромислових організаціях, що випускають
промислову продукцію, незалежно від форми власності і
господарювання .
Дослідження свідчать, що перелік статей витрат на окремих
підприємствах значно різниться. Виділення окремих витрат у
самостійні статті або, навпаки, об'єднання окремих статей дозволяє
розробити номенклатуру статей витрат, що в максимальній мірі
відповідає технолого-організаційній специфіці виробництва.
У зв'язку з відсутністю планування й аналізу витрат за
калькуляційними статтями та формальним складанням фактичних
калькуляцій, на підприємствах значно послабилась контрольна
функція обліку за місцями виникнення витрат і центрами
відповідальності.
Дослідження питання показало, що на підприємствах відсутня
система
гнучкого
оперативного
обліку,
результативного
попереднього контролю виробничих витрат та їх жорсткого
нормування.
Облік окремих видів витрат та вирішення завдань з їх
оптимізації
здебільшого
здійснюються
за
допомогою
бухгалтерсько-статистичних методів, хоча останнім часом є
тенденція до застосування економіко-математичних методів, у тому
числі комп'ютерно-математичного моделювання за допомогою
впровадження в облікову практику автоматизованих засобів
обробки економічної інформації.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ
СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Методологія обліку витрат здебільшого, не відповідає
нинішнім вимогам. Вибір методу обліку витрат та калькулювання
собівартості продукції є головним питанням, яке описує
ефективність інформаційного забезпечення системи управління
витратами. На величину собівартості та розподіл витрат впливає
класифікація витрат, що визначена методами калькулювання.
Дані про формування собівартості продукції слугують для
прийняття управлінських рішень, спрямованих на регулювання
виробничого процесу, а також обчислення кінцевого фінансового
результату діяльності підприємств. Собівартість є визначним
синтетичним показником, який виражає різні сторони виробничого
процесу. Це один із факторів, що формує цінову політику
підприємства.
Значний внесок у вдосконалення обліку виробничих витрат і
калькулювання собівартості продукції зробили такі вчені:
Ф.Ф. Бутинець, Г.Г Кірейцев, Л.Н. Литвиненко, Ю.Я. Литвин,
В.К. Радостовець, П.Т. Саблук, І.Б. Садовська, Л.К. Сук,
М.Ф. Огійчук та ін.
У
процесі
виробництва
продукції
здійснюються
найрізноманітніші витрати. Вони не однорідні за своїм складом і
економічним змістом. Згідно П(С)БО 16 «Витрати» за способом
віднесення на собівартість продукції витрати поділяють на прямі й
непрямі [3]. Більшість витрат на підприємстві є прямими (оплата
праці, витрачання сировини, палива тощо). Ці витрати під час
виникнення прямо відносять на відповідні об’єкти обліку.
Особливої уваги потребують непрямі витрати. Вони пов’язані з
виробництвом декількох видів продукції. Дані витрати обліковують
окремо і відносять на конкретні об’єкти шляхом розподілу.
Собівартість продукції є одним з найважливіших показників
економічної ефективності виробництва і являється економічною
категорією. Собівартість продукції – це грошовий вираз поточних
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витрат підприємства на виробництво продукції, що об’єднує всі
витрати підприємства.
Під методом обліку витрат розуміють: сукупність прийомів
організації документування і облікового відображення виробничих
витрат, які дозволяють визначити фактичну собівартість продукції
та подають необхідну інформацію для контролю над процесом
формування собівартості продукції.
Крім методів обліку витрат існують і методи калькулювання,
що являють собою сукупність способів і прийомів, необхідних для
розрахунку
собівартості
конкретного
виду
продукції
калькулювання.
Калькулювання (від лат.calculatio – рахунок, підрахунок) – це
система розрахунків, за допомогою яких визначається собівартість
усієї проданої продукції та її частин, собівартість конкретних видів
виробів, сума витрат окремих підрозділів підприємства на
виробництво та продаж продукції [1].
На практиці використовуються позамовний, попередільний та
нормативний методи для обліку витрат і калькулювання
собівартості сільськогосподарської продукції, яка має свої
особливості.
Підприємства, на яких витрати легко ідентифікувати з
конкретною продукцією або роботами (послугами) застосовують
позамовний метод обліку. Ним користуються у промисловості,
будівництві, експериментальних і ремонтних виробництвах.
Об'єктом обліку при цьому є виробниче замовлення на
виготовлення визначеної кількості виробів. При створенні великих
об'єктів облік організовують за кожним із них (будівля, корабель), а
при створенні дрібних виробів – за кожним замовленням або видом
виконуваних робіт (ремонт тракторів, прання білизни та ін.).
Простий попроцесний метод обліку витрат застосовують на
підприємствах з одним видом створюваної продукції та незначним
обсягом незавершеного виробництва або за його відсутності. За
допомогою такого методу аналітичний облік ведуть шляхом
відкриття рахунків за видами виробництв. Собівартість одиниці
продукції розраховують шляхом ділення підрахованих витрат на
кількість одержаної продукції.
На тих підприємствах, де перетворення сировини в готову
продукцію відбувається в умовах безперервного і короткого
технологічного процесу чи низки послідовних виробничих
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процесів, кожний з яких або група яких становлять окремі
самостійні переділи (фази, стадії) виробництва, використовують
різновид попроцесного методу, так званий попередільний метод
обліку. Він є у двох варіантах: напівфабрикатний і
безнапівфабрикатний [2].
Витрати обліковують за окремими технологічними
переділами при напівфабрикатному варіанті. За допомогою даних
такого обліку можна визначати собівартість напівфабрикатів, які
оприбутковують із одного переділу (цеху, бригади) і передають у
наступний переділ. Підсумовуючи, можна сказати, що собівартість
напівфабрикатів за кожним переділом визначається сумою витрат
по даному цеху враховуючи вартість напівфабрикату, який
надійшов з попереднього переділу. На останній стадії його
виробництва, тобто на останньому переділі вираховується фактична
собівартість готового виробу.
Безнапівфабрикатний варіант передбачає на кожній стадії
накопичення витрат лише за конкретним підрозділом, не
включаючи вартості напівфабрикатів. Для вирахування собівартості
готової продукції при цьому варіанті додають витрати на всіх
стадіях виробництва. Напівфабрикати із цеха в цех передають у
натуральних вимірниках.
Отже,
проаналізувавши
методи
обліку
витрат
і
калькулювання собівартості продукції, що наведені в економічній
літературі, можна зробити висновок, що вибір методів обліку
витрат повинен відповідати інтересам прийняття рішення і може
використовуватися незалежно від прийнятих методів у
фінансовому та податковому обліку, а можливість їх вибору
залежить від цілей управління і рішень керівника та оцінюється їх
ефективністю.
1. Атамас П.Й. Управлінський облік: [навч. посіб.] / П.Й. Атамас. – 2–ге вид. – К.:
Центр навч. л–ри, 2009.
2. Огійчук М.Ф. Фінансовий та управлінський облік за національними
стандартами: Підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова та ін.
/ За ред. проф. М. Ф. Огійчука. – 6–те вид., перероб. і допов. – К. : Алерта, 2011.
3. П(С)БО 16 «Витрати»/ затв. наказом МФУ від 31.12.1999 р. № 318 зі змінами і
доповненнями.
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ОСОБЛИВОСТІ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СПІЛКУВАННЯ
В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
Відомо, що „таємні думки‖ і настрій іншої людини можна
„прочитати‖ ще й за її позами та жестами. Цікаво те, що у різних
народів одні й ті самі невербальні знаки і жести можуть
тлумачитися по-різному, що інколи призводить до прикрих
непорозумінь.
Тому, вивчаючи чужі культури та іноземні мови, важливу
увагу потрібно приділити невербальним засобам спілкування. Так,
у Болгарії звичний для нас кивок голови на знак згоди, означає
діаметральну протилежність, тобто непогодження.
Приміром, жест „окей‖ чи кружок з пальців, що був
популяризований в Америці на початку XIX століття, добре
відомий у всіх англомовних країнах, а також в Європі та Азії, але в
деяких країнах він має інше значення і походження. Наприклад, у
Франції він означає „нуль‖ або „нічого‖, в Японії – „гроші‖, а в
деяких країнах Середземноморського басейну цей жест
використовується для позначення гомосексуальності чоловіка.
В Америці, Англії, Австралії та Новій Зеландії піднятий
догори великий палець має три значення. Зазвичай він
використовується під час голосування на дорозі, намагаючись
зловити подорожню машину. Друге значення – „все гаразд‖, а коли
великий палець різко підносять догори, це стає образливим знаком,
що означає нецензурну лайку. У деяких країнах, наприклад в
Греції, такий жест означає „замовкни‖.
Коли американці рахують, вони загинають пальці руки до
себе, тому у їхньому товаристві не варто рахувати вигинаючи
пальці від себе, – це може сприйнятися так, наче ви їх хочете
кудись „послати‖.
V – подібний знак пальцями дуже популярний у
Великобританії та Австралії і має образливе тлумачення. В
більшості країн Європи, однак, V-жест в будь-якому разі означає
„перемога‖. У багатьох країнах цей знак ще означає цифру „2‖.
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Ці приклади свідчать про те, до яких хиб і непорозумінь може
призвести неправильне тлумачення жестів, якщо не враховувати
національні особливості того, хто говорить.
Тому, перш ніж робити будь-які висновки про значення тих
чи інших жестів та мови руху тіла, необхідно врахувати
національну приналежність співрозмовника.
Єдиним універсальним способом приваблення до себе
співрозмовника є посмішка, вона використається і правильно
сприймається в будь-якій країні і будь-якій культурі.
Посмішка – найефективніша форма спілкування, і, нарешті є
найкращим компліментом, який ми можемо зробити своєму
співрозмовникові, це щирий прояв інтересу до нього і його
проблем. А все ж посмішка, як і всі засоби невербального
спілкування, виражає велику кількість відтінків переживання –
вона буває дружня, іронічна, насмішкувата, презирлива, улеслива
та інші види посмішок. Навіть одна й та сама посмішка може
приховувати в собі різноманітні відтінки. Так, посмішка, за якої
дещо розкривається верхній ряд зубів, виражає велику дружню
прихильність. Таку відкриту посмішку не слід використовувати під
час першої зустрічі, вона може викликати протилежну реакцію та
заронити недовіру. Нарешті, існує ще широка посмішка, коли рот
трохи розтулений та оголює обидва ряди зубів.
Візьмемо ще один відомий жест – складені колечком
вказівний і великий пальці . Американці використовують його в
значенні „о кей‖ (все відмінно), французи – у значенні „нуль‖, в
Японії цей жест означає „гроші‖ („заплати‖), а в деяких країнах
(наприклад, в Португалії та Бразилії) він вважається образливим. А
багато мусульман сприймуть цей жест як звинувачення в
гомосексуалізмі. До речі, значення „пальців колечком‖ може
відрізнятися в залежності від того, як повернута рука – долонею до
себе або від себе.
Дуля (фіга) , який у нас зазвичай означає щось на кшталт „а
фіг тобі‖, в Латинській Америці, Туреччині та країнах
Середземномор’я є образливим жестом – аналогом середнього
пальця в більшості інших країн. А от у Польщі і Балканських
країнах погодяться зі звичним нам трактуванням. У Японії ж цим
жестом повії кличуть до себе чоловіків.
Особливості невербального спілкування в різних країнах
проявляються не тільки в жестах, але і в розмірі зони особистого
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простору. Якщо говорити спрощено, чим жаркіше країна і більш
темпераментне її населення, тим менше допустима відстань між
співрозмовниками при спілкуванні.
Так, в Європі допустимим відстанню вважається 70 см
(відстань витягнутої руки), а в Латинській Америці можна підійти
до співрозмовника на відстань 30 см, і це не буде вважатися грубим
порушенням особистого простору.
УДК 519.86
Оксана Грицина
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОСИСТЕМ
Математичне моделювання широко застосовується для
вирішення багатьох актуальних задач екології та біології.
Довгострокові екологічні прогнози, дослідження антропогенного
впливу на навколишнє середовище, моделі походження життя,
вивчення людського організму, завдання генетики – ось далеко не
повний перелік завдань, вирішення яких в даний час немислимо без
застосування математичного моделювання.
Одним з важливих напрямків в цих дослідженнях є
математичне
моделювання
біологічних
популяцій.
Воно
застосовується для вирішення таких завдань, як збереження
зникаючих і рідкісних видів, прогнозування чисельності
промислових популяцій і розробка оптимальних стратегій
промислу, вивчення впливу антропогенних факторів на чисельність
біологічних видів, і інших
Перші дослідження в області популяційного моделювання
з’явилися в 20-і роки XX століття.
Але бурхливий розвиток цей напрям отримав, починаючи з
1950-х років, що, безумовно, пов’язано з появою і швидким
розвитком обчислювальної техніки. Серед великої кількості
різноманітних моделей, розроблених на першому етапі, можна
виділити такі класи моделей, як моделі з віковою структурою,
просторово-розподілені моделідискретні відображення, статистичні
моделі
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Пошук нових підходів призвів, зокрема, до створення моделі
біосферних процесів В. А. Костіцина при побудові якої він
спирався на гіпотезу про можливість використання системи
диференціальних рівнянь першого порядку для опису широкого
кола явищ (гіпотеза Вольтерра-Костіцина).
Відродження кількісної екології, її сучасний етап розвитку
пов’язаний із суспільним резонансом, викликаним діяльністю
«Римського клубу», з моделлю Дж. Форрестера «Світова динаміка»
(1971,1978) з привнесеною ним у біологічні дослідження
культурою використання комп’ютерів, побудови моделей великої
розмірності – імітаційних моделей. Імітаційні моделі мають ряд
можливостей, яких немає у аналітичних моделей:
 дозволяють використовувати в моделі залежності, які не
виражаються в аналітичній формі;
 дозволяють програвати різні сценарії;
 дозволяють
враховувати
часові
та
просторові
неоднорідності.
При
цьому
непараметричне
подавання
інформації
(генерування сценаріїв) – нова, некласична діяльність в
математичному моделюванні
Існує три основні методи моделювання екосистем:
1. Стохастичний метод «чорної скриньки» (застосування
класичної теорії систем). Передбачається, що на детерміновані
зв’язки усередині системи повсюдно накладаються стохастичні
явища.
Детермінований автомат – математична модель системи,
стани якої змінюються в дискретні моменти часу, причому кожний
стан системи повністю визначається попереднім станом і вхідним
сигналом.
2. Детерміністичний імітаційний метод (використання
класичних методів для вивчення екосистем). Динаміка кожного
процесу вивчається за допомогою експериментів, яким
відповідають диференціальні рівняння, що входять до одної
загальної моделі системи
3. Кібернетичний метод (підхід до екосистеми як до системи,
що сама оптимізується). При дослідженні екологічних процесів і
систем, що характеризуються взаємозв’язком детермінованих і
стохастичних процесів, використовуються відповідним чином
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модифіковані методи, розроблені та апробовані в теоретичній і
прикладній кібернетиці. Зміни в стані системи відтворюються на
комп’ютері
Потреба сучасного етапу розвитку кількісної екології –
повернення довіри біологів до досліджень математиків, усунення
внутрішніх суперечностей у застосуванні точних методів.
Одним з перспективних способів її розвитку є проведення
комплексних досліджень: від вибору об’єкту моделювання, аналізу
вихідної біологічної інформації, обгрунтування детальної базової
(імітаційної) моделі до побудови набору взаємопов’язаних і
взаємодоповнюючих моделей, як імітаційних, так і аналітичних.
Ефективність комплексних досліджень заснована на симбіозі
двох підходів, на поєднанні «діалогових» імітаційних систем і
«прозорості» аналітичних моделей
В результаті досліджень може бути подолано традиційну
недовіру біологів до аналітичних моделей, за допомогою
обгрунтування їх придатності для процесу редукції базових
імітаційних моделей, тих моделей, через які здійснюється
безпосередня взаємодія з експертами-біологами, з вихідним
фактологічним і концептуальним матеріалом.
УДК 657
Юлія Грищук
Науковий керівник: Сергій Зеленко
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ
РОСЛИННИЦТВА
Для Укрaїни нарощування вирoбництвa
у гaлузi
рослинництва має стратегічне знaчення. При уcпiшнoму її рoзвитку
cтвoрюютьcя умoви для пoдoлaння кризового cтaну цієї і cумiжних
галузей, а також національної екoнoмiки в цiлoму. В умoвaх
обмеженості реcурciв i зростаючої конкуренції нa прoдoвoльчoму
ринку великого значення набуває прoблемa в необхідності
засвоєння особливостей формування, розподілу та обліку, адже
саме облік є єдиним джерелом
інформації, необхідної для
управління та контролю за економічними показниками
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виробництва продукції рослинництва.
Питанню обліку витрат рослинництва присвячено роботи
таких вчених як: Л.К. Сук, П.Л. Сук, О.В. Борович, Б.В. Мельничук,
А.А. Клименко, М.Ф. Огійчук, О.В. Пенькова, О.В. Розова,
О.М. Шинкаренко та ін.
Облік витрат продукції в рослинництві ведеться відповідно до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витати» та за
єдиними з іншими галузями народного господарства принципами,
однак, як основна галузь сільськогосподарського виробництва, має
свої специфічні особливості: сезонний характер, залежність від
природних факторів, спеціалізація тощо. [1] Якщо виробництво
спеціалізоване на одній групі культур, то облік витрат доцільно
вести в цілому для господарства. У випадку кількох напрямів
діяльності, де є окремі види товарної продукції, варто вести
деталізований облік за центрами витрат щодо кожного об'єкта
обліку з окремого виду продукції.
Калькулювання собівартості одиниці продукції (робіт,
послуг) здійснюється для визначення ефективності запланованих і
фактично здійснених агротехнічних, технологічних, організаційних
і економічних заходів, спрямованих на розвиток виробництва [2,
с.791].
При цьому постійні загальновиробничі витрати включаються
до складу виробничої собівартості продукції в повному обсязі лише
у разі, коли фактичний обсяг виробництва дорівнює або перевищує
нормальну потужність. Якщо потужний обсяг виробництва нижчий
від очікуваного середнього рівня виробництва, то до складу
виробничої собівартості продукції включається лише частина
постійних загальновиробничих витрат. Решта витрат, які
називаються нерозподіленими, визнаються витратами звітного
періоду
У рослинництві виробничі витрати групують окремо по
рільництву, овочівництву, луківництву, вирощуванню трави на
сіно, садівництву з виділенням витрат на врожай поточного року і
на врожай майбутніх років. Через те, що в рослинництві
використовується частина власної готової продукції для наступного
виробництва, то проявляються елементи напівфабрикатного
варіанту обліку. Продукція власного виробництва (зерно на посів,
картопля на посадку) використовується для одержання нової
продукції в наступному році, що обумовлює розмежування витрат
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по різних звітних періодах і дозволяє показувати їх у вигляді
звичайних матеріальних витрат.
Значну частину основних витрат, що стосуються
вирощування сільськогосподарських культур, протягом року
неможливо віднести на той чи інший об'єкт калькулювання.
Наприклад, витрати здійснюються з початку останніх польових
робіт і закінчується у році, коли отримано врожай, тобто витрати
можуть бути понесені в одному звітному періоді, а вихід продукції
- у наступному, причому значна частка включених до собівартості
продукції витрат припадає на кінець звітного періоду. Відповідно
норматив витрат у розрахунку на одиницю продукції може бути
проконтрольований лише у кінці оприбуткування продукції.
[2,с.790]
Сезонний характер виробництва продукції рослинництва
диктує необхідність паралельно з прямими враховувати ще й
непрямі витрати. З метою оперативної інформації для управління
останні доцільно щомісяця відносній на об'єкти обліку по
встановлених нормативах, що дозволяє більш чітко орієнтуватися
при прийнятті управлінських рішень. Додавання непрямих витрат
логічно здійснювати в системі управлінського обліку. Це дозволить
орієнтуватися у розмірах прямих і непрямих витрат на
вирощування сільськогосподарських культур відразу після
збирання урожаю, а не в кінці року.
Переважна більшість адміністративних витрат пов'язана з
процесом виробництва, тому в сільському господарстві такі
витрати логічно відносити на собівартість продукції. В них взагалі
не може йти мова про наявність окремої групи витрат, які
називаються адміністративними. Лише крупні багатогалузеві
сільськогосподарські підприємства, які
мають переробні
промислові підрозділи, можуть виділяти адміністративні витрати.
Це обґрунтовується тим, що собівартість має бути реальною,
включати прямі і непрямі витрати, що забезпечують виробництво.
Інакше вона не може ефективно використовуватися при прийнятті
управлінських рішень, що негативно впливає на економіку
підприємства.
Вивчення складу статей витрат рослинництва показало, що в
різних
підприємствах
він
не
однаковий.
Дослідження
підтверджують, що недоцільно централізовано встановлювати
назви статей, по яких ведеться облік. Підприємству має надаватися
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право самостійно вирішувати питання про обґрунтування складу
статей витрат.
Підсумовуюче сказане, можна виділити такі особливості
обліку витрат рослинництва:
Облік витрат виробництва в рослинництві побудовано таким
чином, щоб мати змогу щомісячно узагальнювати витрати на
окремі види робіт за культурами або однорідними групами, а по
завершенні року обчислювати фактичну собівартість зібраної
продукції. Така структура обліку вможливлює контроль за
відповідністю витрат обсягові робіт, якості й термінам їх виконання
й досягненні урожайності.
Собівартість зерна, кормів і продукції інших культур
встановлюють лише після збирання врожаю, зазвичай наприкінці
року, на відміну від продукції промислових підприємств, яку
здебільшого калькулюють щомісячно.
Продукцію оприбутковують і списують у втрати впродовж
року за плановою собівартістю, коригують за фактичної
собівартості лише після складання звітних калькуляцій по
завершенні року. Корми й насіння з урожаю поточного року також
списують на витрати за плановою собівартістю із подальшим
коригуванням за фактичною собівартістю.
У звітних балансах залишки продукції розподіляють за
окремими статтями залежно від її призначення: корми, насіння,
посадковий матеріал, товарна частина для реалізації.
Підсумовуючи варто відмітити, що така галузь як
рослинництво має свої особливості накопичення та аналізу витрат в
залежності від розміру, організаційних особливостей конкретного
підприємства.
Вміло організований облік витрат та калькулювання
собівартості продукції рослинництва, повинен забезпечити
оперативне, достовірне та повне надходження інформації щодо
кількості та вартості одержаної продукції (виконаних робіт і
наданих послуг), трудових, матеріальних та грошових витрат на
виробництво продукції по підприємству в цілому та окремих його
структурних підрозділах.
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» N
996-XIV
N 996-XIV
[Електронний
ресурс].
- Режим
доступу:
http://zakon.rada.gov.ua.

66

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

2. Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах /
М.Ф. Огійчук // Київ: "Вища освіта", 2013. - с. 479-502.
3. Розова О.В. Актуальні питання обліку витрат періоду / О.В. Рожева, І.Ю. Ковтун
// Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. - 2012. - С. 40.
4. ПСБО 16 "Витрати": затверджене Наказом Міністерства фінансів України від
31.12.99 р. № 318 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради
України. - Режим доступу: http: // rada. gov.ua/.
5. ПСБО 30 "Біологічні активи": затверджене Наказом Міністерства фінансів
України від 05.12.05 р .. № 1456/11736 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт
Верховної Ради України. - Режим доступу: http://rada.gov.ua/.
6. Хомяк Р.Л., Лемішевський В.І. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. Посібник.6-те вид., доп. І перероб. - Львів: Національний університет «Львівська
політехніка» (Інформаційно - видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту
післядипломної освіти), «Інтелект - Захід», 2013. – 1200 с.

УДК 657
Юлія Груй
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ
Реклама відіграє величезну роль у збереженні та зміцненні
позицій фірми на ринку.
Проте для того, щоб вона працювала, необхідно розробити
стратегію рекламної кампанії.
Не дивлячись на те, що розробка дає можливість фірмі
успішно справлятися зі своїми проблемами збуту, навіть більш
успішно конкурувати з іншими фірмами, є й деякі негативні ефекти
впливу на бізнес, зокрема рекламна кампанія:
- марнотратна;
- призводить до зростання витрат і цін;
- при розкиданих у часі, епізодичних рекламних кампаніях
недостатньо ефективна, навіть за умови її високої якості.
У зв’язку з цим актуальною є задача оптимізації витрат на
рекламну кампанію.
Останнім часом широкого застосування при розробці
рекламного бюджету отримали методи, засновані на використанні
математичних моделей прийняття рішень.
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Застосування цих методів зумовлено тим, що людина не
здатна оцінити та врахувати велику кількість факторів.
Тому актуальним стає застосування математичних методів
прийняття рішень, спеціальних програмних засобів і ЕОМ.
Одним з важливих підходів до управління взаємовідносинами
з клієнтами є концепція CRM (Customer Relationship Management).
Особливість її полягає в тому, що це стратегія організації
бізнесу, в якій взаємовідносини з клієнтом ставляться в центр
діяльності фірми.
В основі CRM-концепції знаходиться лояльний клієнт, який
представляє для кампанії велику цінність, де набагато важливіше
утримати даного клієнта, котрий є вірним своїм вподобанням
відносно товарів та послуг, ніж витрачати значні зусилля для
залучення нового.
Головна мета CRM – визначити найбільш «прибуткових»
клієнтів, навчитися ефективно працювати з ними, запобігти
їхньому переходу до конкурентів та збільшити дохід компанії.
Клієнт розглядається за весь період його взаємодії з
компанією.
Цей період називається життєвим циклом і являє собою
середній відрізок часу, протягом якого клієнт є споживачем
продукції компанії.
При цьому для залучення клієнта треба здійснити ряд витрат,
які в подальшому повинні окупитися за рахунок прибутку, який
приносить клієнт, купуючи товари.
Життєвий цикл товару можна розуміти як своєрідний
інвестиційний проект, де в якості початкових інвестиційних витрат
виступають різні маркетингові заходи із залучення, а доходом є
прибуток від продажу.
Таким чином, прибутковість конкретного сегменту для
компанії визначається із сукупності ряду факторів: розмір сегмента,
«вартість» залучення клієнта, його прибутковість та середній строк
життя.
Виходячи з концепції життєвого циклу клієнта основними
задачами, які стоять перед компанією в контексті взаємодії з
клієнтами, є сегментація її клієнтської бази, оцінка прибутковості
кожного отриманого сегмента, проведення заходів за створеним
«портфоліо» клієнтів та управління затратами, спрямованими на
залучення та утримання клієнтів.
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За допомогою CRM-системи можна швидко отримати
інформацію про клієнта, автоматизувати послідовні операції, які
виконуються співробітниками організації, автоматизовувати
документообіг, планувати та управляти продажами ,закупівлями і
доставками, управляти маркетинговими заходами і визначати їхню
результативність.
Результатами є не тільки оптимальний розподіл витрат, але й
оптимальна величина рекламного бюджету.
Це є актуальним питанням, адже будь-яке відхилення від
оптимальності приводить до неефективності: при меншому
бюджеті компанія недоодержує прибуток від продажів (тому що не
всі споживачі інформовані про товар), при більшому бюджеті
компанія просто викидає частину засобів на вітер (тому що всі
споживачі інформовані й додаткова реклама не потрібна).
УДК 519.86
Іванна Денюк
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Економіко-математичне моделювання визнається одним із
найбільш перспективних підходів, проте у проведених наукових
дослідженнях щодо оцінки інвестиційного потенціалу регіонів
існує значна методологічна прогалина. Окрім того, інтенсивність
досліджень даної тематики підтверджує наукову актуальність
проблеми і її важливе практичне значення.
Моделювання визначають як прийом наукового пізнання, що
ґрунтується на заміні об’єкта, явища, що вивчається, на їх аналог,
модель, яка має істотні прикмети оригіналу. Прийоми економікоматематичного моделювання застосовуються у випадках, коли слід
поєднати різнорідні характеристики явища або процесу в
формалізовану логічну модель. В оцінці інвестиційного потенціалу
регіонів моделювання має особливо широкі можливості, оскільки
отримати уявлення про майбутнє можна на основі ряду
економічних (точніше, економіко-математичних) моделей.
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Інвестиційний потенціал – це складна, динамічна категорія,
що відображає наявні ресурси, залучені у господарську діяльність
території та варіанти його використання з урахуванням
взаємозв’язків між його складовими. Дослідження інвестиційного
потенціалу регіону відбувається не тільки за кількісними
характеристиками, що визначають соціально-економічний рівень
його розвитку, а й за якісно орієнтованими його складовими .
Інвестиційний
потенціал
регіону
є
складним
і
багатоаспектним явищем, що характеризується значним набором
різнопланових параметрів, які важко піддаються формалізації і
оцінці. Серед них виділяють фактори впливу таких видів:
економічні, політичні, правові, соціальні, екологічні, геополітичні,
кримінальні. Об’єднання цих факторів у економічну модель
видається складним завданням з огляду не лише на їх змістовну
специфіку, а й зважаючи на особливості виміру і складнощі у
прогнозуванні. Моделювання за даним підходом грунтується на
основі використання таких математичних методів: механічного
згладжування короткострокових динамічних рядів, кореляційного і
регресійного аналізу. Використання математичного інструментарію
дозволило провести оцінку інвестиційної привабливості регіонів,
видів економічної діяльності та галузей промисловості України.
В аналізі, оцінці й прогнозуванні інвестиційного потенціалу
на рівні регіону одне із найважливіших питань, яке слід вирішити
на початковому етапі моделювання, є кількість та склад індикаторів
проектованої моделі. Ця проблема є нагальною, оскільки досі
практики і вчені не зійшлися на думці про склад системи
показників, що характеризують інвестиційний потенціал регіону.
Тому слід врахувати насамперед загальні вимоги до вхідних
параметрів моделі. Це дасть змогу оптимізувати їх склад і
підвищити надійність моделі, побудованої на їх основі.
Сформулюємо правила побудови системи індикаторів.
По-перше, система показників повинна чітко відображати
цілі моделювання, інтереси суб’єктів дослідження, формуватися
відповідно до ресурсних обмежень (часових, фінансових, трудових,
інформаційних та ін.), окреслених на вході системи.
По-друге, до системи не слід включати показники, що не
справляють істотного впливу на потенціал регіону, тобто такі, що
створюють слабкі сигнали про стан і перспективи його
інвестиційної
діяльності.
Це
зумовлено
неефективністю
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подальшого управління такими параметрами потенціалу, а отже, їх
не варто брати до уваги при дослідженні. Для характеристики
вагомості індикатора, що визначає доцільність його введення, слід
використовувати: оцінку статистичної значущості; ранжування
індикаторів; факторний аналіз, експертні висновки та ін. Для
підвищення достовірності висновку доцільно скористатися
кількома підходами оцінки значущості показників.
По-третє, обов’язковим є врахування особливостей поточної
економічної ситуації та специфічних особливостей регіону. Так,
нині досить ускладненим є застосування ряду інформативних
показників, що мають суттєві розбіжності для регіонів різних
пріоритетних видів економічної діяльності.
Важливо, що умова незалежності вхідних показників
економіко-математичної моделі завжди є обов’язковою до
виконання. Так, для побудови математичної моделі показники
повинні мати якомога більший рівень незалежності один від одного
(мультиколінеарність здатна суттєво спотворити кількісні
характеристики моделі, тому знижує її достовірність).

УДК 336.76
Анастасія Дерпак
Науковий керівник: Наталія Галазюк
Луцький національний технічний університет
РОЛЬ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ
ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ
Питання про економічну роль держави набуло сьогодні
ключового значення. Від його вирішення багато в чому
залежить подальша доля нашої країни.
Реформи, що здійснюються в країні, покликані змінити
характер участі держави в господарській діяльності,
зменшити частку державної власності, створити економічні
умови для забезпечення високої ділової активності. Будь-яка
масштабна акція потребує скрупульозної підготовки та
виваженості. Метою державного регулювання економіки є
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створення такої господарської системи, яка б орієнтувалася на
вибір найефективніших варіантів використання наявних
факторів виробництва та забезпечення сприятливих
соціально-економічних умов життєдіяльності.
Найважливішими
державними
пріоритетами
в
економічній політиці України повинні бути: прискорення
структурної перебудови економіки з метою розвитку
конкуренції; збільшення обсягу випуску продукції, що
користується попитом; модернізація і технічне переозброєння
підприємств, виробничих потужностей яких не вистачає для
створення замкнених циклів із виробництва особливо
важливих виробів виробничо-технічного призначення, товарів
народного споживання тощо. При обговоренні та визначенні
цих пріоритетів, безумовно, треба враховувати всю
сукупність специфічних особливостей країни, її традиції та
поточні умови, але передовсім потрібно звернути увагу на
загальні тенденції сучасного світового розвитку, на
становлення нової цивілізації, в ході чого суттєво змінюється
роль держави.
З огляду на закономірності глобалізації світу, появу
нових суб'єктів світової економіки та геополітики, нових
центрів сили, особливості їх взаємодії і балансу недоцільно
говорити про якесь неминуче послаблення ролі держави.
У нових умовах формуються і нові реалії, а отже,
виникає інше середовище для функціонування національних
держав.
Держава
стає
наймогутнішим
та
найвідповідальнішим суб'єктом представництва й захисту
національних інтересів країни перед лицем поки що єдиної
глобальної держави – консолідованого Заходу, а також
існуючих регіональних союзів та асоціацій і ТНК.
Стихійні протести проти сучасної глобалізації в її
нинішніх формах безглузді тому, що вона є об'єктивним
процесом. Але питання стосовно визначення платформи
розвитку глобалізації, співвідношення її з ідеями
багатополюсного світу, інтересами національних держав та
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окремих регіонів залишаються відкритими. Вважається, що на
виклики глобалізації відповідає головним чином бізнес,
породжуючи такі явища, як транснаціональні капітали, світові
фінансові ринки, транснаціональні корпорації і банки.
ТНК і національні держави зрівнюються за потенціалом
та ступенем впливу. Але стурбованість викликає те, що
сьогодні в рамках нового світового економічного порядку
закладаються основи, які підривають роль держав. Для
боротьби проти даних тенденцій, як правило, пропонується
створення транснаціональних політичних рухів та інститутів,
достатньо
впливових
для
обмеження
влади
транснаціональних корпорацій.
Від усвідомлення реалій цього нового світопорядку
залежить і місце держави в нових світових ієрархіях, і її
здатність захищати свій політичний та економічний
суверенітет, і можливість справляння впливу на міжнародні
та внутрішньополітичні процеси. Для України це особливо
актуально в зв'язку з її особливим геополітичним положенням
та своєрідністю історичного розвитку. Українська держава
повинна стати головним суб'єктом і гарантом національного
суверенітету,
національних
інтересів,
національного
розвитку.
Посилення ринкової орієнтації та ринкових тенденцій у
сфері ринкової економіки має здійснюватися водночас із
посиленням впливу держави в соціальній сфері. Будь-які
спроби перейти до ринкового саморегулювання у сфері
розподілу в країні з постсоціалістичною економікою є
згубними. За нинішньої соціально-політичної ситуації
економіка України має бути не сепаратистською, а унітарно
конструктивною з елементами регіонального самоврядування.
Отже, на сучасному етапі роль держави має бути
складовою індикативного планування і спрямовуватись
насамперед на стабілізацію виробництва, подолання інфляції,
запобігання подальшому зниженню життєвого рівня
населення.
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Для
того,
щоб
забезпечити
ефективну
роботу
сільськогосподарських підприємств необхідно вміти правильно
аналізувати витрати на виробництво продукції рослинництва. Тому
основним завданням аналізу витрат виробництва та собівартості
сільськогосподарської продукції є збирання, обробка, оцінка
статистичних даних, що характеризують розміри, склад і динаміку
витрат на виробництво продукції в агроформуваннях; визначення
рівня витрат виробництва і собівартості кожного виду і групи
однорідних продуктів як у цілому, так і за окремими статтями
витрат; вивчення і виявлення причин відмінностей у формуванні
рівня і складу витрат, аналіз структури витрат; дослідження
окремих чинників, які впливають на величину витрат виробництва і
собівартість продукції.
Вагомий внесок у дослідженні процесів аналізу витрат на
виробництво продукції рослинництва у сільськогосподарських
підприємствах зробили такі вчені, як
Метою даного дослідження є оцінка методик аналізу витрат
продукції рослинництва.
Основну увагу при аналізі слід приділити вивченню витрат на
виробництво продукції та виявленню можливостей раціонального
їх використання. При аналізі важливо дати оцінку досягнутому
рівню і виконанню плану по собівартості, з’ясувати вплив на неї
окремих факторів, виявити раціональні та нераціональні суми
витрат і на цій основі запропонувати шляхи підвищення
ефективності виробництва.
Аналіз економічної ефективності в сільськогосподарському
виробництві, на думку Яцкова М.І. [6] доцільно проводити за
структурно-логічною схемою.Вона передбачає логіко-практичну
послідовність дослідження даного процесу:
˗ дослідження умов виробництва, кількісного та якісного
складу факторів та їхспіввідношення;
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˗ дослідження ступеня використання землі, робочої сили,
основних і оборотних засобів, їхвпливу нарезультативність
виробництва, фінансові результати;
˗ зіставлення вартісних величин із факторами виробництва,
тобто оцінка використаннянаявнихфакторів виробництва;
˗ аналіз отриманих узагальнюючих даних, тобто кінцевої
результативності виробництва.
За даними дослідження Марченка В.В. різке зростання
собівартості продукції рослинництва зумовлено значним
підвищенням ціни на технічні засоби, паливно-мастильні матеріали,
мінеральні та органічні добрива, засоби захисту рослин,
енергоносії, а також оплату праці. Тому для кожного
сільськогосподарського підприємства є актуальним аналіз
виробництва продукції рослинництва з метою виявлення існуючого
стану та розробки планів на майбутнє [4].
На думку Ковальчука М.І. при аналізі собівартості продукції
господарства доцільно використовувати такі показники:
1) виробнича, у тому числі технологічна, собівартість
одиниці окремих видів продукції погалузяхгосподарства;
2) показники загального рівня витрат на одиницю вартості
валової продукції по господарствув цілому,по виробничих
підрозділах;
3) повна собівартість одиниці окремих видів реалізованої
продукції;
4) показники загального рівнявитрат на одиницю вартості
товарної продукції по господарствув цілому,по виробничих
підрозділах, по галузях (рослинництву і тваринництву);
5) показники загального рівня матеріальних витрат на
одиницю
вартості
валової
продукціїоренднихпідрозділів,
фермерських господарств;
6) цехова собівартість окремих видів продукції орендних
підрозділів і фермерськихгосподарств.
При аналізі основну увагу приділяють вивченню виробничої
собівартості, особливо в частині технологічних витрат, а також
показників
цехової
собівартості
продукції
по
внутрішньогосподарських підрозділах. Це дає
можливість
з’ясувати основні причини зміни собівартості і виявити резерви
зменшення витрат на виробництво [2].
Костецький Я.І. вважає, що основним завданням економіко75
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статистичного аналізу даних про витрати виробництва і
собівартість продукції є пошук резервів для збільшення доходності
й конкурентоспроможності продукції. При проведенні такого
аналізу необхідно оцінити ступінь зміни рівня собівартості у
динаміці та по території, порівняно з планом чи попереднім
періодом, вивчити ступінь впливу на неї окремих чинників і
встановити на цій основі резерви зниження собівартості. З цією
метою широко застосовуються різні статистичні методи аналізу
масових даних: прості та комбіновані групування, прийоми
розкладання складних відносних показників на прості, розрахунок
показників динаміки, індекси, дисперсійний і кореляційний аналіз
та ін. Оскільки собівартість безпосередньо залежить від загальної
величини витрат і обсягу продукції, собівартість одиниці продукції
має бути розглянута у зв’язку з витратами на 1 га земельної площі,
(у тваринництві на 1 голову худоби) і продуктивністю 1 га (1
голови). Далі вивчаються причини зміни витрат на 1 га (голову), а
також продуктивності землі та тварин [3].
Головіна Т.А. стверджує, що одним з головних елементів
системи
управління
діяльністю
сільськогосподарського
підприємства є аналіз якості продукції, що випускається. В умовах
ринкової економіки проводиться аналіз не лише внутрішньої
діяльності підприємства з питань якості, але і вивчається ринок
(ціни, знижки, умови договорів, ринкова політика, канали і методи
збуту, тенденції для вироблюваної продукції), об’єктивно
аналізуються наявні на ринку конкуруючі товари, світові
досягнення і напрями розвитку виробництва цього виду продукції.
При цьому у підприємства з'являється можливість оцінити
конкурентоспроможність своїх виробів і вжити відповідні заходи
по її підвищенню [1].
За дослідженням Утякаєвої Г.С. аналіз витрат на поліпшення
якості повинен розпочинатися із загальної оцінки виконання плану
по числу намічених заходів і виділених на ці цілі засобів. При
цьому слід розмежувати заходи, спрямовані на забезпечення якості
продукції, і заходи по підвищенню надійності, довговічності і
інших якісних параметрів продукції, що випускається. У звітному
періоді можуть бути впроваджені надпланові (додаткові) заходи,
тому як стверджує Утякаєва мабуть, правильна оцінка результатів
роботи підприємства і його підрозділів в цій області забезпечується
з урахуванням цих заходів [5].
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Отже, охарактеризувавши методики
аналізу витрат
виробництва і собівартості продукції рослинництва в сільському
господарстві слід відмітити, що склад цих витрат у більшості
випадків великий і тому їх планування за елементами затрат є надто
трудомістким аналітичним процесом. Тому, усі витрати попередньо
необхідно поділити на постійні і змінні, як це пропонує міжнародна
практика ведення бухгалтерського обліку.
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ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА
ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ
У сучасній українській мові відбуваються процеси, що
свідчать про значні лексичні запозичення та освоєння іншомовної
лексики.
У зв'язку зі зростанням політичних, економічних, культурних
зв'язків України із зарубіжними, зокрема англомовними, країнами
посилився доплив до української мови англійської лексики.
Особливе зростання кількості англізмів зумовлене політичними й
економічними реформами в Україні, які викликали потребу в
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номінації нових явищ і процесів у новій державі. Формування в
Україні ринкових відносин, організація нових виробничих,
комерційних і маркетингових структур, вихід підприємств на
зовнішній ринок зумовлюють дедалі активніше оперування поряд з
тими поняттями й термінами, що були властиві плановій економіці
й частина з яких не втратила актуальності й у наші дні, новими
категоріями й термінами, котрі притаманні економіці вільного
підприємництва.
Сьогодні українська фінансово-економічна думка, дедалі
природніше вписуючись у світові інтеграційні процеси, потрапляє й
під англомовні термінологічні впливи, запозичуючи разом з
відповідними поняттями та категоріями їхню словесну форму й
входячи, як донедавна в російськомовне, тепер у англомовне поле
залежності.
Складні процеси в українській лексико-семантичній системі,
що відбуваються внаслідок інтенсивного припливу англізмів,
потребують наукового аналізу й узагальнення.
Власне питання доцільності чи недоцільності використання
іншомовних елементів особливо актуальне в терміносистемах,
оскільки саме термінологія є надзвичайно чутливою до
зовнішнього впливу й дуже часто її становлення супроводжується
запозиченням термінів як номінантів спеціальних понять певних
галузей знань. На сучасному етапі розвитку національних
терміносистем очевидним є той факт, що «неусталеність власних
термінологічних традицій примушує ... більше запозичати, ніж
творити самим». Саме тому сьогодні в різних галузях фінансовоекономічної терміно-системи ми маємо велику кількість
англомовних запозичень. Так, наприклад, буденними вже стали
терміни: бюджет, аванс, дефіцит, баланс, кредит, офшор, актив.
Однак такі терміни, як: кліринг, тайминг, індосамент, аутсорсинг,
інжиніринг, трейдер та багато інших традиційно потребують спеціальних словникових тлумачень.
Отже: однією з актуальних проблем сучасного українського
термінознавства
залишається
встановлення
оптимального
співвідношення
між
національним
і
міжнародним
у
термінотворенні. Перед тим, як уводити чужомовну одиницю до
системи української мови, варто спробувати пошукати серед
національних термінів такий, який зміг би правильно відобразити
зміст нового запозиченого поняття або ж утворити синонім із
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власне-національних мовних ресурсів і саме такий термін
використовувати як нормативний. Залишати ж запозичену
термінологічну одиницю варто лишень тоді, коли жоден із
варіантів не підходить. Таким чином, використовуючи досвід
світових мов-продуцентів і власне-український історичний досвід,
національні терміносистеми можна зробити максимально
досконалими.
Загалом запозичення в термінології - це природне явище,
об'єктивний і неминучий фактор її формування, однак доцільним
воно може бути лишень за умови відповідності комунікативним потребам суспільства й збереження національної специфіки
терміносистеми. Вочевидь, що домінантним у термінотворенні має
бути використання питомих ресурсів на загальнонародній основі, а
співвідношення
між
національним
і
міжнародним
у
термінологічних системах варто встановлювати в доцільних
пропорціях.
Процес співвідношення національних і чужомовних
компонентів у системі української фінансово-економічної
термінології особливо відчутний сьогодні, коли динаміка
запозичення англомовних термінологічних одиниць як спеціальних
назв нових явищ і понять значно активізувалася. Водночас
спостерігаємо й тенденцію
до
надмірного захоплення
запозиченнями англомовного походження у фінансово-економічній
термінології, невиправдане використання іншомовних лексем за
умови функціонування в мові автохтонних відповідників із тим
самим значенням. Тож необхідність фахової оцінки доцільності
засвоєння англізмів у фінансово-економічній терміносистемі
української мови є на часі.
1. Кияк Т. Р. Мовна політика. Світовий досвід, українські реалії / Т. Р. Кияк //
Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні
науки (мовознавство). – Кіровоград, 2008. – Вип. 75 (2). – С. 199–204.
2. Панько Т. І. Українське термінознавство / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П.
Мацюк. – Л. : Світ, 1994. – 216 с.
3. Селігей П. О. Що нам робити із запозиченнями? Ч. 2 / П. Селігей // Українська
мова. – 2007. – № 4. – С. 16–32.
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УДК 657
Софія Зінчук
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДОВГОСТРОКОВИХ
БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ
До довгострокових біологічних активів належать біологічні
активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або
додаткові біологічні активи або в інший спосіб приносити
економічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12 місяців (або
операційний цикл, якщо він більше 12 місяців), та біологічні активи
що створюються протягом періоду більшого, ніж один рік, за
винятком тварин на вирощуванні та відгодівлі.
Методичні і теоретичні засади бухгалтерського обліку
довгострокових біологічних активів в умовах удосконалення
вітчизняної облікової системи, її гармонізації з міжнародними
стандартами обліку і звітності досліджували провідні ученіекономісти:
С.Ф.
Голов,
В.М.
Жук,
Г.Г.
Кірейцев,
М.М. Коцупатрий, М.Г. Михайлов, В.І. Моссаковський,
М.Ф Огійчук та ін.
Не дивлячись на вагомі результати проведених наукових
досліджень, донині залишається ряд теоретичних і практичних
проблем в обліку довгострокових біологічних активів аграрних
підприємств, які потребують ґрунтовного вивчення.
Так, актуальним є уточнення об’єктів обліку витрат при
вирощуванні незрілих біологічних активів, потребує удосконалення
кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку господарських
операцій переведення незрілих біологічних активів до складу
довгострокових, недостатньо дослідженою залишається проблема
формування капітальних інвестицій на відновлення вказаних вище
активів.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про довгострокові біологічні активи, про одержані від їх
біологічних перетворень додаткові біологічні активи і
сільськогосподарську продукцію, визначаються Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи».
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Рахунок 16 бухгалтерського обліку «Довгострокові біологічні
активи» призначеноo для обліку й узагальнення інфoрмації про
наявність та рух власниx або отриманих на умовах фінансовoї
оренди довгострокових біологічних активів.
За дебетoм рахунку 16 відображається надходжeння
довгострокових біологічних активів, за кредитoм - їх вибуття.
Джерелами надходження довгострокових біологічних активів
на підприємство є:
1) придбання за плату у постачальників (кореспонденція
рахунків: Дт 155 Кт 631 і Дт 16 Кт 155);
2) переведення зі складу поточних біологічних активів до
основного стада робочої і продуктивної худоби (кореспонденція
рахунків: Дт 155 Кт 21 «Поточні біологічні активи»; Дт 16 Кт 155);
3) безоплатне одержання від юридичних і фізичних осіб
(кореспонденція рахунків: Дт 16 Кт 424) і одержання як внеску до
статутного капіталу використання ((кореспонденція рахунків: Дт
155 Кт 46 Дт 16 Кт 155) (Дт 16 Кт 424);
4) закладка (вирощування) багаторічних насаджень.
Витрати на закладку і вирощування багаторічних насаджень
формують вартість незрілих довгострокових біологічних активів
(субрахунки 165, 166).
Незрілі довгострокові біологічні активи до досягнення
продуктивного віку можуть оцінюватись за сумою витрат,
понесених на їх закладку і вирощування (кореспонденція рахунків:
Дт 155 Кт 20, 66, 65) та ін. Віднесено на вартість незрілих
довгострокових біологічних активів суму понесених витрат,
пов’язаних із закладанням саду (кореспонденція рахунків: Дт 166
Кт 155).
Синтетичний облік ведеться в журналі-ордері №4А с.-г. і
відомості 4.2 с.-г.
В результаті проведеного дослідження встановлено, що в
сучасних умовах розвитку аграрного сектору методичні засади
обліку довгострокових біологічних активів рослинництва,
впроваджених П(С)БО 30 «Біологічні активи», не набули
розповсюдження.
Це
спричинено
складною
процедурою
розрахунку
справедливої вартості таких активів, що зумовлює зростання
навантаження на працівників бухгалтерії і підвищення
матеріальних витрат. А також не врегульованістю питання щодо
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методичних підходів до формування джерел капітальних інвестицій
на відновлення довгострокових біологічних активів рослинництва,
оцінених за справедливою вартістю.
УДК 519.86
Тетяна Зубач
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ПСИХОЛОГІЇ
Моделювання в психології – це метод теоретичного
дослідження психологічних явищ (процесів, станів, властивостей)
за допомогою їхніх реальних, фізичних або ідеальних,
абстрагованих аналогів, моделей (часто – математичних).
Під «моделлю» розуміють систему об’єктів або знаків, що
відтворюють деякі сутнісні властивості системи-оригіналу.
Присутність відношення часткової подібності («гомоморфізм») дає
змогу використовувати модель як замінника або представника
досліджуваної системи. Відносна простота моделі робить таку
заміну досить наочною.
Створені спрощені моделі системи – дійовий засіб перевірки
істинності та повноти теоретичних уявлень у різних галузях
наукового знання і, зокрема, в психології.
Перші спроби використання методу моделювання в
психології пов’язані з вивченням психофізичних залежностей та
процесів пам’яті. Систематичне застосування моделювання було
характерним для гештальтпсихології, яка намагалася знайти
фізичні аналоги формування цілісних структур (гаштальтів) у
природних процесах утворення кристалів, в утворенні
негеометричних конфігурацій та ін. Широке використання цього
методу в психології почалося в 50-ті роки XX ст., коли виникнення
кібернетики зробило можливим моделювання різних аспектів
цілеспрямованої діяльності живих істот. Цей розвиток був деякою
мірою попереджений у працях П.К.Анохіна та М.О .Бернштейна,
які створили моделі складних фізіологічних функціональних систем
людини, що містили всі основні компоненти подальших
кібернетичних моделей її поведінки.
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Надалі за короткий строк з’явилися математичні моделі
навчання, інформаційні моделі пам’яті, сприймання та уваги.
Моделювання було поширене також на найскладніші види
інтелектуальної діяльності, такі як гра та розв’язування
різноманітних задач (А.Ньюелл, Г.Саймон).
Досить перспективним у сучасній когнітивній психології
вважається розуміння психічних процесів за аналогією з процесами
обчислювання, ряд учених вважають подібність між організацією
пізнавальної сфери людини й структурою блоків обчислювального
пристрою своєрідною «комп’ютерною метафорою», яка може
плідно використовуватися у психологічних дослідженнях вищих
пізнавальних функцій людини – інтелекту, систем прийняття
рішень тощо.
Представлені способи застосування методу моделювання
реалізують лише одну з його технік – моделювання за аналогією.
Саме ця техніка є найбільш спорідненою з кібернетичним та
комп’ютерним баченням логіки взаємопереходів та взаємозв’язків
явищ.
Моделювання
як
відтворення
логіки
пізнання
використовується для теоретизації як сутності досліджуваного
предмета, так і способів та засобів його пізнання та перетворення.
Ця техніка моделювання спрямована на поступове відновлення
динамічних характеристик існування предмета у їхньому розвитку,
а також – на побудову адекватного засобу пізнання відтвореної
логіки розгортання сутності явища. «Подвійна рефлексія» –
основний механізм цієї техніки моделювання – потребує особливої
підготовленості дослідника до роботи з методом.
Реконструювання в психології застосовується як метод
теоретичного дослідження психологічних явищ та полягає у
змістовій та структурній перебудові явища, на яке спрямована
дослідницька дія психолога.
Поліфункціональність даного методу визначається не тільки
різноманіттям його предметних адресатів, а й багатством технік, які
можуть застосовуватися в межах методу. Вихідним моментом
реконструювання є якісна диференціація «когнітивних просторів»,
яким належать досліджувані явища і стосовно яких дослідник має
запровадити даний метод. Якщо обрані явища належать до одного
або споріднених «когнітивних просторів», то можливе
використання техніки «пряма реконструкція»; за умови різнорідних
83

Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України

просторів дослідник застосовує опосередковану реконструкцію, але
тут обов’язково обирається третє (узагальнене за змістом щодо
перших двох) явище як опосередкована ланка.
Якісна диференціація досліджуваних явищ здійснюється
також за ознакою «змістової завершеності» або «когнітивної
цілісності».
Залежно від цілей та завдань дослідження застосовується
креативна, або відтворююча, реконструкція, таким чином «новий
зміст» постає більш диференційованим, структурованим та
завершеним, або відповідним «вихідному змісту» за рівнем
завершеності та наповненості.
Загалом метод реконструювання може застосовуватися не
тільки як засіб теоретизації, а й як засіб аналізу, інтерпретації та
тлумачення даних психологічного дослідження.
УДК 658.5
Ірина Іванова
Науковий керівник: Леся Іщук
Луцький національний технічних університет
ПРОБЛЕМА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ:
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
Загалом банкрутство є регулятором ринкової економіки,
основне призначення якого полягає у «відсіюванні» неефективних,
неплатоспроможних та збиткових суб’єктів підприємницької
діяльності. Незважаючи на це, можна констатувати, що рівень
банкрутства в Україні є досить високим.
Причини
банкрутства
підприємств
можуть
бути
найрізноманітнішими, вони спричиняються неплатоспроможністю
підприємства,
а
основними
причинами
виникнення
неплатоспроможності є:
 зменшення національного доходу;
 зростання інфляції, безробіття;
 нестабільність податкової системи;
 зниження рівня реальних доходів населення, суттєве
зниження попиту;
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 нестабільність фінансового, валютного ринків;
 політична нестабільність;
 негативні демографічні процеси;
 неефективний маркетинг, менеджмент;
 низький рівень використання основних фондів;
 суттєва перевитрата інвестиційних ресурсів;
 недосягнення запланованих обсягів прибутку по
реалізованих проектах;
 неефективна фінансова стратегія;
 низька ліквідність активів;
 надмірна частка позикового капіталу;
 зростання дебіторської заборгованості та ін. [3].
Отже, наявність значної кількості невирішених проблем щодо
банкрутства підприємств в Україні є причиною її низького
рейтингу щодо ведення бізнесу в світі і, як наслідок, недостатньої
інвестиційної привабливості українських підприємств. Крім того,
наявність проблем у сфері регулювання банкрутства підприємств
тягне за собою негативні соціально-економічні наслідки для країни
в цілому, саме тому вони потребують негайного вирішення та
подолання.
1. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом» від 30.06.1999 р.
2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua
3. Фурман Т.Ю., Прокопович Н.І. «Причини банкрутства та механізми його
запобігання на підприємстві». – Режим доступу: http://www.rusnauka.com

УДК 371.3
Альона Іськова
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ВІЗУАЛЬНИЙ КОНТАКТ
Нерідко, дивлячись на людину, ми встановлюємо з нею
візуальний контакт.
Такий контакт є однією з форм невербальної комунікації.
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За допомогою візуального контакту можна отримати деяку
інформацію про іншу людину.
Перш за все, погляд може виражати інтерес до даної ситуації
або ж, навпаки, його відсутність.
Автори романів про закоханих нерідко пишуть про те, що
«вони не зводили один з одного очей».
Неуважний погляд або погляд в бік свідчать про нестачу
уваги до кого-небудь або до чого-небудь.
Однак часом небажання людини дивитися в очі іншій
пов’язано з тим, що вона повинна повідомити їй неприємні новини.
Недостатність візуального контакту може також говорити про
сором’язливості індивіда або його боязкість.
Оскільки погляд несе значну емоційне навантаження, існують
певні неписані правила щодо того, як і коли ним користуватися.
Багато що обумовлено культурними традиціями тієї чи іншої
країни.
Так, в Європі та Північній Америці прямий погляд в очі іншій
людині висловлює прагнення до щирості, довірливості.
В Азії, наприклад, в Японії і Кореї прямий погляд може
інтерпретуватися як показник агресивності.
В Японії не прийнято пильно дивитися на співрозмовника співрозмовники дивляться, в основному, на ікебану.
У Чечні, відповідно до традиції, жінки уникають візуального
контакту при зустрічі з незнайомим чоловіком.
Пильний погляд в очі іншій людині може використовуватися
також як знак агресії або домінування.
Візуальний контакт може також полегшити взаємодію людей
при виконанні спільної задачі.
Нерідко виступаючі за одну команду спортсмени,
обмінявшись лише поглядами, успішно узгоджують подальші
спільні дії.
Часто візуальний контакт поєднується з вербальним
взаємодією - бесідою.
Коли дві людини розмовляють, час від часу вони дивляться
один одному в очі.
За даними англійського психолога Аргайла, питома вага
часу, що приділяється такому погляду з кожного боку, зазвичай
коливається від 25 до 75% часу тривалості розмови, хоча повний
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діапазон, зафіксований в його лабораторії, коливається від нуля до
ста відсотків.
Дані досліджень свідчать, що є індивідуальні відмінності в
прагненні людей до візуальних контактів.
Екстраверти більше часу дивляться на взаємодіє з ними
людини, ніж інтроверти, і їхні погляди більш тривалі.
Люди з високим рівнем потреби в приналежності приділяють
більше часу погляду на інших людей, але тільки тоді, коли в основі
ситуації лежить дружба або співробітництво. Якщо ситуація має
змагальний характер, такі індивіди менше дивляться на своїх
суперників.
Проте в подібній ситуації індивіди з високим рівнем потреби
в домінуванні приділяють більше часу погляду на інших людей.
Є відмінності між чоловіками і жінками в прагненні до
візуальних контактів.
Жінки більш схильні до пильного погляду, ніж чоловіки,
особливо розмовляючи з іншими жінками.
Екслайн також виявив, що люди, схильні до абстрактного
мислення, більше дивляться на інших під час взаємодії, ніж люди,
які мислять конкретними образами. Перші мають більше здібностей
до інтеграції сприймаються факторів і менш схильні іноді
приводить в розгубленість властивостям візуального контакту.
В цілому, як зазначає американський психолог Паттерсон,
пильний погляд, який використовується в цілях візуального
контакту, виконує наступні п’ять функцій:
1) інформаційне забезпечення;
2) регулювання взаємодії;
3) вираз інтимності;
4) прояв соціального контролю;
5) полегшення виконання завдання.
Таким чином, пильний погляд з метою візуального контакту є
настільки значущою стороною комунікації, як і використання слів.

87

Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України

УДК 657
Катерина Каленюк
Науковий керівник: Наталія Тлучкевич
Луцький національний технічний університет
ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ:
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Основними негативними аспектами щодо обліку виробничих
запасів на підприємстві є:
невисокий рівень оперативності
інформаційного забезпечення управління виробничими запасами
підприємства; невідповідний рівень контролю та оперативного
регулювання процесів утворення запасів; обмеженість контролю
використання виробничих запасів.
Розв’язання цих питань зумовить вихід на якісно новий
рівень побудови обліку запасів, значно підвищить їх роль в
управлінні підприємством.
Необхідною передумовою раціональної організації обліку
виробничих запасів на підприємстві є раціональна організація
складського господарства; розробка номенклатури запасів;
наявність інструкції з обліку виробничих запасів; правильне
групування (класифікація) запасів; розробка норм витрачання
запасів.
Для удосконалення аналітичного обліку нами пропонується
розробити аналітику до рахунку 201 «Сировина і матеріали»
(таблиця 1). Значно поліпшити організацію обліку виробничих
запасів можна, удосконалюючи процес документування, тобто
ширше використовуючи накопичувальні документи (лімітнозабірні і комплектування карти, відомості й ін.), картки складського
обліку як витратний документ по відпущених матеріалах
(бездокументальну систему оформлення витрат матеріалів).
Покращення постачання ресурсів сприяє впорядкуванню
первинної
документації,
широке
впровадження
типових
уніфікованих форм, підвищення рівня автоматизації обліковообчислювальних робіт, забезпечення чіткого порядку приймання,
зберігання й витрат сировини, матеріалів, комплектуючих виробів і
т.п.
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Таблиця 1

Група
(субрахунок)

Підгрупа
(під
субрахунок)

1

2

3

4

202 Купівельні
напівфабрикати

201 Сировина і
матеріали

Субаналітичні та
аналітичні рахунки

20 Виробничі запаси

Клас
(рахунок)

Робочий план рахунків до
рахунка 20 „Виробничі запаси‖

201.01
Матеріал 1

201.02
Матеріал 2

202.01
Комплектуючі

202.02
Напівфабрикати

201.011
201.012
201.021
201.022
202.011 Куповані
комплектуючі
202.012 Комплектуючі
власного виробництва
202.021 Напівфабрикати
куповані
202.022 Напівфабрикати
власного виробництва

Приналежність
до аналітичного
рахунку
5
201.0111
201.0112
201.0121
201.0122
201.0211
201.0212
201.0221
201.0222
202.0111
202.0112
202.0121
202.0122
202.0211
202.0212
202.0221
202.0222

Для забезпечення зберігання виробничих запасів, приймання,
зберігання й відпущення цінностей важливе значення має наявність
на підприємстві в достатній кількості складських приміщень,
оснащених ваговими і вимірювальними приладами й іншими
пристосуваннями.
Необхідно також
впроваджувати ефективні
форми
попереднього й поточного контролю за дотриманням норм запасів і
витрат матеріальних ресурсів, приділяти більше уваги підвищенню
вірогідності
оперативного
обліку
руху
напівфабрикатів,
комплектуючих виробів, деталей і вузлів у виробництві.
Важливою проблемою, яку необхідно вирішити на
підприємстві, є нормування виробничих запасів.
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При усталеній практиці нормування виробничих запасів,
розрахунку потреби в них, обліку витрат у виробництві вихідні дані
для розрахунку норм виробничих запасів не завжди відображають
фактичних величин споживання матеріалів на підприємстві. Усе це
призводить до того, що величини запасів постійно ростуть.
УДК 371.3
Катерина Капасюк
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
МОВЛЕННЯ ЯК ФОРМА СПІЛКУВАННЯ
Мова – суто людський засіб спілкування в духовному і
практичному житті людини і є системою знаків для передавання,
приймання і використання інформації. Мова (зовнішня і внутрішня)
– це спосіб існування мислення. Людська мова, на відміну від мови
знакової взаємодії тварин, оперує поняттями.
Мовлення – це акт вживання людиною мови для спілкування.
Мовне спілкування між людьми завжди здійснюється якоюсь
мовою і підкоряється її законам. Ці закони визначають лад мовного
спілкування, їхнє порушення утруднює спілкування.
Функції мови:
 емоційно-виразна;
 впливу;
 повідомлення.
Мова людини виконує емоційно-виразну функцію, що
відмінна від неосмисленої виразної реакції тварини. Виразний
компонент людської мови несе семантичний зміст і сприяє більш
повній і глибокій передачі думки.
Функція впливу людської мови полягає в її здатності
спонукати інших людей до дії. Сила такого впливу залежить від
змісту і виразності мови. Найбільш наочно функція впливу мови
виявляється в наказі, вимозі, проханні, що зобов’язують або
спонукують співрозмовника зробити певний вчинок.
Функція повідомлення є проявом основного призначення
мови – передавати інформацію. Вона полягає в передачі думок,
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виражених словами, фразами, невербальними засобами, іншим
людям. Завдяки мові люди сприймають і усвідомлюють
інформацію, що повідомляється їм. Функція повідомлення яскраво
виражається в таких формах мови, як пояснення, виклад,
роз’яснення.
Мовленнєва поведінка проявляється в манері, характері
мовленнєвих дій, включаючи соматичну активність. Мовленнєва
поведінка, як і інші види соціальної діяльності перебуває під
контролем суспільства. Перш за все, вона підпорядкована
загальноприйнятим
нормам
літературного
мовлення
–
орфоепічним, лексичним, фразеологічним, морфологічним,
синтаксичним.
Культура мовленнєвої поведінки зумовлена доцільним
вибором і організацією мовленнєвих засобів, які в кожній
конкретній ситуації спілкування при дотриманні лінгвістичних і
етичних норм дозволяють ефективно вирішувати комунікативні
задачі.
Суттєвими ознаками культури поведінки будь-якої людини, а
тим більше соціального педагога, є використання системи
національно-специфічних стереотипів, стійких форм спілкування,
призначених для встановлення і підтримання контактів.
В процесі спілкування соціальний педагог покликаний
створювати відповідну комунікативну обстановку, яка б
стимулювала мовленнєву активність учня.
Важливо не вишукувати помилки чи неточності у
висловлюваннях, а виражати дійсний інтерес до обміну
інформацією, підкреслювати достоїнства, не наполягати на
негайних відповідях, дати можливість подумати, не перебивати.
Важливою характеристикою вербальної і невербальної
поведінки є стиль мовлення. В соціолінгвістиці, як відомо,
розрізняють дві основні його різновидності: офіційний і
неофіційний.
Функціональні стилі мовленнєвої поведінки відрізняються
один від одного вибором лексики і експресивних засобів.
Соціальний педагог повинен володіти гнучкістю переходу від
одного стилю до другого, враховуючи конкретну ситуацію
спілкування.
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Безперечно, для вироблення індивідуального стилю
мовленнєвої поведінки фахівця соціальної роботи необхідний
досить тривалий період часу.
Імпровізаційність – невід’ємний елемент мовленнєвої
поведінки фахівця. Форми мовленнєвої імпровізації можуть бути
найрізноманітнішими, починаючи із питання, жарту, який знімає
нервову напругу, і закінчуючи монологом, необхідність якого
диктується конкретною потребою.
Крім
імпровізаційності,
діалогічності
важливою
є
експресивність, яка дозволяє посилити виразність слова. Культура
мовленнєвої поведінки передбачає осмислення своїх експресивних
проявів, їх критичну самооцінку і свідоме використання
можливостей мови у спілкуванні.
Відмічено, що у багатьох людей проявляється стереотипність
емоційного самовираження, що небажаним.
Експресивність
мовленнєвої
поведінки
зумовлена
використання виразних засобів різних рівнів. На лексикосемантичному рівні вона залежить від вибору слів. Вираженню
емоцій при цьому сприяють вигуки, частки, сполучники.
УДК 657:42
Анна Кирилюк
Науковий керівник: Сергій Зеленко
Луцький національний технічний університет
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ
ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ
Система бухгалтерського обліку та економічного контролю за
витратами в сучасних підприємствах не може повноцінно існувати
без належного їхнього нормативно-правового забезпечення. Таке
забезпечення формувалось протягом двох останніх десятиріч і воно
перебуває в процесі постійних змін, які супроводжуються
політичними, економічними, інтеграційними, соціальними та
іншими чинниками. Облік логістичних витрат не є винятком.
Нормативна база обліку логістичних витрат одне з ключових
питань майже всіх зацікавлених в логістиці. Дослідженням даної
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теми займалося ряд вітчизняних вчених. До них належать:
Крикавський Є.В., Гаджинський А.М, Кальченко А.Г.,
Пономарьова Ю.В. та інші. Проте скільки досліджень не
проводилося б до суті поняття дійти важко, оскільки
посередницьких нормативних документів багато, а одного, який би
відповідав саме за облік логістичних витрат наразі немає.
У забезпеченні нормального функціонування економічної
системи важлива роль належить державі. В сучасних умовах будьяка держава здійснює регулювання національної економіки з
різним ступенем державного втручання. Перехід України на
ринкові форми господарювання зумовив гостру потребу у
створенні сприятливої правової бази для розвитку національного
підприємництва.
Закони регулюють найбільш важливі суспільні відносини і
мають найбільшої юридичну чинність. Виокремити один якийсь
головний правовий регулятор неможливо. Правове регулювання
логістичної діяльності підприємства здійснюється: цивільнопроцесуальним
кодексом,
ЗУ«Про
зовнішньоекономічну
діяльність», КЗпП України, Кодексом адміністративного
судочинства, ЗУ «Про транспортно-експедиційну діяльність»,
Господарсько-процесуальним кодекс, ЗУ«Про транспорт», Законом
України «Про транзит вантажів», Законом України «Про
господарські товариства»,Законом України «Про перевезення
небезпечних вантажів», Законом України «Про захист прав
споживачів», Конституцією України, Податковим кодексом
України.
Пропонуємо ознайомитись зі змістом деяких з них:
1) Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
[5] регулюються всі види ЗЕД в Україні, включаючи зовнішню
торгівлю,
економічне,
науково-технічне
співробітництво,
спеціалізацію та кооперацію в галузі виробництва, науки і техніки,
економічні
зв'язки
в
галузі
будівництва,
транспорту,
експедиторських, страхових, розрахункових, кредитних та інших
банківських операцій, надання різноманітних послуг;
2) Закон
України
«Про
транспортно-експедиційну
діяльність» [6] визначає правові та організаційні засади
транспортно-експедиторської діяльності в Україні і спрямований на
створення умов для її розвитку та вдосконалення
3) Закон України «Про транспорт» визначає правові,
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економічні,
організаційні та соціальні основи діяльності
транспорту;
Якщо говорити про нормативно-правове забезпечення обліку
логістичних витрат, то потрібно сказати, що в жодному документі
не згадується про те як правильно обліковувати дані витрати в
бухгалтерському обліку. Проте провівши дослідження ми
встановили, що облік логістичних витрат на підприємстві доцільно
вести і керуватись такими нормативними документами як:
НП(С)БО 1, ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність»,
Податковий кодекс України, План рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань, і господарських операцій
підприємств і організацій, Інструкція про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань, і
господарських операцій підприємств і організацій;Інструкція про
застосування форм товарно-транспортних накладних;П(С)БО 16
«Витрати».
Детальніше з поданими нормативними актами можна
ознайомимось нижче:
1) П(С)БО 16 «Витрати»[2] регулює норми та правила
ведення обліку витрат на підприємстві;
2) НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»[1]
визначає мету, склад і принципи підготовки фінансової звітності та
вимоги до визнання і розкриття її елементів, зміст і форму балансу
та Звіту про фінансові результати та загальні вимоги до розкриття
їх статей;
3) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» визначає правові засади регулювання,
організації, ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності в Україні;
4) Податковий кодекс України [3]регулює відносини, що
виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає
вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні,
та порядок їх адміністрування, 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;
5) Інструкція про застосування форм товарно-транспортних
накладних[4]встановлює єдиний порядок застосування форм
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товарно-транспортних накладних для оформлення перевезення
продукції автомобільним транспортом
Проаналізувавши, нормативно-правові акти щодо обліку
логістичних витрат і логістичної діяльності в цілому потрібно
сказати, що держава здійснює пильний нагляд за дотриманням
законодавства, про що свідчить вищезгаданий перелік нормативних
актів. Проте на нашу думку, даного нормативного забезпечення для
організації обліку логістичних витрат не вистачає. Адже в жодному
документі нема згадки про те,як правильно відображати логістичні
витрати в обліку, які рахунки застосовувати, які первинні
документи оформляти та які показники формувати у фінансовій
звітності.
Для ефективної роботи підприємства, а також для
правильного обліку логістичних витрат ми пропонуємо кожному
підприємству самостійно на основі даних нормативних документах
створити Положення про організацію обліку логістичних витрат, де
зазначити найголовніші пункти такі як: відповідальних осіб, план
документообороту, бухгалтерські рахунки, основні проводки,
створити власну управлінську форму звітності та ін..
1. НП(С)БО 1«Загальні вимоги до фінансової звітності» №73 від 07.02. 2013 року
Електронний ресурс: nibu.factor.ua;
2. П (С)БО 16 «Витрати» N 627 (z1242-13) від 27.06.2013р. Електронний ресурс:
http://zakon4.rada.gov.ua;
3. Податковий кодекс України № 263-VIII від 18.03.2015 р. Електронний ресурс:
http://zakon4.rada.gov.ua;
4. Інструкція про застосування форм товарно-транспортних накладних № 154
28.04.2005 Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua;
5. ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» N 960-XII (960-12) від
16.04.91Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua;
6. Закон України «Про транспортно-експедиційну діяльність» N 5060-VI (5060-17)
від 05.07.2012 Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua
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НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ
ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Для кожного виробничого підприємства готова продукція
відіграє важливу роль у складі його оборотних активів та займає
домінуючу позицію у здійсненні його діяльності. Тому
відображення в обліку цієї продукції та операцій з нею є
надзвичайно актуальним.
Поліпшення організації обліку готової продукції є основним
способом досягнення соціальної та економічної ефективності
діяльності підприємства. Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси», готова
продукція належить до запасів. Готовою продукцію вважаються
конкретні вироби, що пройшли всі стадії технологічної обробки на
підприємстві, відповідають встановленим стандартам чи технічним
умовам, прийняті відділом технічного контролю і здані на склад
або безпосередньо замовнику [1].
Проблемні питання організації обліку готової продукції
розглянуто в працях М.С. Пушкаря, Ф.Ф. Бутинця, Н.М. Малюги,
Н.В. Чебанова, М.І., Должанського, В.П. Завгороднього,
О.В. Лишиленка та інших вітчизняних вчених-економістів.
Облік готової продукції здійснюється на основі первинних
документів – актів, накладних, відомостей випуску продукції;
документів, що засвідчують якість. З використанням комп'ютерної
техніки на багатьох виробничих підприємствах прийнято вести
облік реалізації готової продукції без застосування узагальнюючих
документів. Виняток становить формування оборотно-сальдової
відомості за рахунком 26 «Готова продукція». Цей документ
характеризує інформацію щодо оборотів і залишків готової
продукції [2. с.651].
Однак, на нашу думку, цього недостатньо, тому доцільно на
підставі первинних документів складати реєстри документів з
реалізації готової продукції. Реєстри необхідно формувати за
напрямками реалізації, видами продукції, покупцями та
замовниками. Щоденне заповнення цих реєстрів дасть змогу
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здійснювати оперативний контроль за реалізацією продукції,
застосуванням цін та їх змінами, надходженням виручки.
Існує ряд проблем з автоматизації обліку, а саме: мала
кількість підприємств, які мають доступ до глобальної мережі;
незначна кількість власників кредитних карток; низький розвиток
постачання реалізованої готової продукції через мережу; низька
платоспроможність населення, недовіра до фінансово-кредитних
нових технологій бізнесу, фізично і морально застарілі
інформаційні системи, різноманітний набір програм та окремих
автоматизованих робочих місць не в змозі забезпечити керівників
оперативною й достовірною інформацією, яка необхідна для
прийняття управлінських рішень.
Також існують певні проблемні моменти щодо відображення
в обліку процесу оплати відвантаженої продукції, наданих послуг.
Адже майже кожному підприємству доводилося продавати
продукцію чи виконану роботу з відстрочкою платежу та боротися
з неплатежами. Підприємству необхідно знати, які юридичні засоби
використовувати для отримання своїх грошей, як правильно
організувати роботу зі стягнення дебіторської заборгованості [3,
с. 5].
Отже, актуальною залишається проблема дослідження
можливостей програмного забезпечення для автоматизації
бухгалтерського обліку і створення внутрішньої мережі з'єднаних
між собою автоматизованих робочих місць для прийняття на
підставі обробленої інформації ефективних управлінських рішень.
Також однією з складових ефективної організації обліку наявності
та руху готової продукції є високий рівень використання облікової
інформації для оцінки якісних та кількісних характеристик готової
продукції.
Вирішення зазначених проблем дозволить ефективно
здійснювати бухгалтерський облік готової продукції та її
собівартості, підвищить ефективність виробництва, і тим самим
підтримає
конкурентоспроможність
виробленої
продукції,
нарощуючи економічний потенціал підприємства.
1.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: затв. Наказом
Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246; зі змінами та доп.
2.Бухгалтерський облік та оподаткування: [навч. посібник / за ред. Р.Л. Хом’яка,
В.І.Лемішовського]. – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2008. – 1112 с.
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3.Голов С.Ф. Чи перешкоджає П(С)БО 16 «Витрати» економічній роботі на
підприємстві? / С.Ф. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 5. –
С. 3–10.
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НЕФЕКТИВНІ МОДЕЛІ СПІЛКУВАННЯ ПЕДАГОГА З
УЧНЯМИ
Характерним і показовим є спілкування педагога з учнями на
уроках. Саме тут найпомітнішими стають усі його позитивні і
негативні сторони.
Російський педагог Віктор Кан-Калик (1946-1993) описав
декілька типових моделей спілкування, які містять певні недоліки і
помилки:
Модель першу умовно називають «Монблан», тому що
педагог підноситься над аудиторією, як гірська вершина. Він
відірваний від студентів, мало цікавиться особистістю студента та
своїми взаєминами з ним. Спілкування зводиться лише до
повідомлення інформації. Подібна модель формалізує всю систему
навчально-виховного процесу, формує в студентів пасивну позицію
у педагогічній взаємодії.
Модель друга – «Китайська стіна». Характеризує таке
спілкування педагога зі студентом, коли педагог намагається
підкреслити свою зверхність, виявляє зневажливе ставлення до
нього.
Модель третя – «Локатор». За цієї моделі переважає
вибірковість викладача в організації взаємовідносин зі студентами.
Він зосереджує свою увагу або на групі слабких або, навпаки,
сильних студентів. Внаслідок цього не створюється цілісна й
безперервна система спілкування.
Модель четверта – «Робот». Вона характеризує поведінку
педагога, який цілеспрямовано й послідовно діє на підставі певної
програми, незважаючи на обставини, що вимагають змін у
спілкуванні.
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Модель п’ята – «Я сам». Сутність цієї моделі організації
педагогічної взаємодії полягає в тому, що викладач постає в ролі
головної дійової особи, нерідко гальмуючи цим усі вияви ініціативи
з боку студентів.
Модель шоста – «Гамлет» – характеризує дії викладача, для
якого властиві постійні сумніви: чи правильно його зрозуміють, чи
адекватно відреагують на те чи те зауваження тощо.
Модель сьома – «Друг». Тут викладач може втратити діловий
контакт у спілкуванні.
Модель восьма – «Глухар» характеризує педагога, який під
час взаємодії зі студентами чує лише себе, не спрямований на
студента, не усвідомлює його переживань та потреб у ситуації
контакту.
Кожний конфлікт у педагогічній практиці – гостра ситуація,
яка, однак, завдяки підвищеній емоційності може сприяти
усвідомленню моральних законів.
Отже, важливо подивитися на конфлікт як на спонтанно
виниклі або спеціально створювані суперечності у стосунках між
викладачем та студентами, які за умови конструктивного
розв’язання приводять до позитивних змін у стосунках його
учасників, їхнього розвитку і розвитку всього колективу.
Конфлікт виникає не одразу, початком його буває інцидент,
непорозуміння, коли ще немає відкритого протистояння, наявні
лише невдоволення, нестриманість студентів.
Але це не можна обходити увагою, бо нерідко студенти
трактують таку ситуацію як конфлікт. Якщо викладач не
усвідомить цього і вчасно не внесе коректив у ситуацію, вона може
набути деструктивного характеру.
Належно продумані, делікатні превентивні дії знімають
напругу, відкривають простір для позитивних емоцій.
Часто ефективним буває компроміс, взаємний аналіз ситуації.
Реальний механізм налагодження нормальних відносин
полягає в запобіганні конфліктним ситуаціям завдяки правильній
психологічній тактиці у спілкуванні зі студентами, навіть
«зарядженими» на протистояння.
Погашенню, усуненню конфліктів сприяє переключення
уваги з проблем, які спровокували його ділові чи інші питання
щодо яких відсутній різнобій поглядів. Навіть за найнапруженішої
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ситуації викладач мав би пам’ятати мудрість: «Перш ніж грюкати
дверима, подумай, як зайдеш знову до аудиторії!».
Позитивне, тобто повноцінне, спілкування може бути різним,
однак важливо, щоб у ньому не було типових помилок і стереотипів
каральної педагогіки.
Якщо педагог позбавлений цих стереотипів, то навіть
несприятливі риси характеру (якщо вони не сягають розмірів
акцентуації) не завадять йому налагодити плідний контакт із
вихованцями.
Запорукою продуктивного стилю спілкування педагога є його
спрямованість на дитину, захопленість своєю справою, професійне
володіння організаторською технікою, делікатність у стосунках.
УДК 519.86
Уляна Кльоц
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В
МАРКЕТИНГУ
В умовах ринкової економіки маркетинг є одним з основних
напрямів сучасного підприємництва і займає особливе місце в
повсякденній роботі підприємств, фірм, компаній і т.д.
У цій галузі економічної діяльності тісно пов’язані між собою
багато економічні та соціальні аспекти життя суспільства і держави.
Тому при математичному моделюванні прикладних задач
маркетингу необхідно враховувати всі особливості економікоматематичного моделювання соціально-економічних систем і
процесів
Маркетинг, будучи ринковою концепцією управління,
націлений на всебічне вивчення ринку, пристосування виробництва
до його вимог, вплив на ринок і споживачів в інтересах своєї фірми,
компанії.
Саме ці завдання, а також аналітичні, виробничі,
розподільно-збутові й управлінські функції маркетингу визначають
основні методи дослідження маркетингу, а саме:
1. Математичне програмування – застосовується при
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вирішенні таких проблем маркетингу, як розробка найбільш
вигідного асортименту при обмежених ресурсах, розрахунок
оптимального розміру товарних запасів, планування маршрутів
руху збутових агентів, та ін
2. Теорії ймовірностей – мова може йти про наступне: робити
чи ні будь-який товар, розширювати чи реорганізовувати
виробництво, виходити на ринок чи ні і т.д.
3. Теорії масового обговорення – дають можливість вивчити
складаються закономірності, пов’язані з наявністю потоку заявок на
обслуговування, і дотримати необхідну черговість їх виконання з
урахуванням пріоритету обслуговування.
4. Теорія зв’язку – дозволяє управляти товарними запасами
(надходженнями і відвантаженнями), процесами виробництва і
збуту (ув’язка виробничих потужностей з можливостями збуту).
5. Балансові методи і моделі – дозволяють визначати
збалансованість товарної пропозиції і попиту.
Перераховані методи економіко-математичного моделювання
не вичерпують, звичайно, всього арсеналу засобів, що
застосовуються при моделюванні прикладних задач маркетингу,
але вони мають досить широке поширення.
Статичні та динамічні балансові моделі широко
застосовуються для математичного моделювання економічних
систем і процесів, в тому числі і в задачах маркетингу.
В основі цих моделей лежить балансовий метод, тобто
взаємне зіставлення наявних матеріальних, трудових і фінансових
ресурсів і потреб в них.
Необхідність маркетингового дослідження зумовлена
потребою зниження ризику прийняття неправильного рішення за
рахунок кращого знання і розуміння стану та динаміки факторів
оточуючого середовища.
Прогнози і результати оцінки потенціалу (попиту) сегмента
або товарного ринку загалом, як результат маркетингового
дослідження, є ключовою інформацією для прийняття рішень про
розміри інвестицій і виробничих потужностей з формування
маркетингового комплексу.
Разом із тим, перед маркетингом постають певні труднощі під
час використання основних методів прогнозування попиту.
Сьогодні стає все більш яскраво вираженим певне запізнення
в розвитку теорії і методології основ стратегічної взаємодії в
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ринковій системі порівняно з часом виникнення відповідних
проблем.
Відбувається швидке знецінення досвіду й ускладнення
управлінських проблем, що пов’язано з виникненням принципово
нових задач, обумовлених взаємозалежністю ринків.
У цих умовах математична модель не в змозі передбачити
вплив зміни, який спочатку не було у ній враховано.
Математична модель поки що не може пристосуватися до
глибоких змін середовища.
Виник і збільшується розрив між складністю і новизною
задач та маркетинговими прийомами, напрацьованими в минулому.
Підвищується ймовірність стратегічних несподіванок.
Практика показує, що сьогодні більшість українських
підприємств не в змозі самостійно розв’язати всі проблеми,
пов’язані з організацією підрозділу, що виконує маркетингові
дослідження.
Тому для створення на виробництві структури, яка
досліджуватиме ринок, доцільним є залучення незалежних
консультантів (спеціаліста або фірми), що володіють спеціальним
інструментарієм і знають специфіку підприємств галузі.
УДК 657
Андрій Ковальчук
Науковий керівник: Наталія Тлучкевич
Луцький національний технічний університет
ЕВОЛЮЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ
Бухгалтерський облік в історичному аспекті – це пошук
доцільних відповідей на облікові питання. Для того, щоб зрозуміти і
збагнути всю сутність бухгалтерії, необхідно вивчити її історію.
Тільки глибокі знання поступового розвитку обліку навчають
заслужено цінувати його переваги та значення для господарського
життя. За допомогою історії є можливість проникнути в економічне
життя минулих століть. Господарські явища, правові відносини, рух
цінностей, які належать підприємству, відображають за допомогою
слів та цифр – бухгалтерських записів. Бухгалтерія, таким чином, є
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дзеркалом, яке відображає частину явищ культурного розвитку
народів світу.
Розвиток кожної науки, її успіхи і невдачі залежать від того, які
вчені її розвивають. В науці про бухгалтерський облік були люди які
по силі розуму можуть посісти почесне місце серед таких вчених як
Гелен, Декарт, Ньютон, Ломоносов, одним із них був італійський
чернець Лука Пачолі (1445-1515) який трактував бухгалтерський
облік як прикладну математичну дисципліну.
Стародавній Рим дав світовий термін „дебітор‖, який виник і
був введений римлянами в IV ст. до н.е. В стародавні часи
прорахунком дебіторської заборгованості був рахунок контокоренту,
на якому фіксувалась не тільки дебіторська заборгованість, але і
кредиторська. Про такий рахунок найдавніші згадки зустрічаються в
іудейських записах, зокрема, у Біблії.
Винаходом Стародавньої Греції були монети, які стали
універсальним еквівалентом в обміні і вартісним вимірником в
обліку. Поява грошей позитивно вплинула на розвиток обліку.
Спочатку вони виступали як самостійний об’єкт обліку, пізніше – як
кошти в розрахунках, а кінцевим етапом було те, що вони почали
відігравати функцію міри вартості. Цікавим є те, що в Стародавній
Греції земля займає значне місце у сільському та кредитному
господарствах. При цьому необхідно відмітити, що в кредитному та
торговельно-купецькому господарствах вона розглядається як товар.
Деграндж Е. і Дзаппа Дж. у VIII ст. н.е. почали розглядати
дебіторську заборгованість як один із показників, що характеризує
фінансовий стан підприємств, – показник кредитоспроможності,
платоспроможності й виконання зобов’язань перед державою та
іншими підприємствами, що є досить суттєвим. З цього моменту
виникає сучасне трактування поняття „дебіторська заборгованість‖.
За часів еллінізму більшість записів Зенона містили рахунки:
центральний грошовий (каса) та „аналітичні‖ матеріальні рахунки
запасів (хліб, вино та інше). [3, 217].
Слід зауважити, що розуміння даного поняття у різних авторів
різне. Так І.І.Поклад (1967р.) до оборотних активів відносив
сировину, матеріали, паливо, незавершене виробництво, готову
продукцію, грошові кошти, товари, дебіторську заборгованість;
Б.І.Гаврилов під оборотними активами розумів предмети праці, а
Н.Є. Чембер відносив до оборотних активів матеріали, паливо,
запасні частини, МШП, грошові кошти, кошти в розрахунках
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(дебіторську заборгованість) [3, с. 220].
Розглядаючи класифікацію рахунків, видно, що досить
тривалий час багато науковців та практиків облік дебіторської та
кредиторської заборгованості на рахунках поєднували. Баррем
передбачав дві групи рахунків, серед яких виділялись приватні
рахунки – кореспондентів – дебіторів та кредиторів. За Барремом
дебіторська та кредиторська заборгованість виникають в тому
випадку, коли обмін не завершений або коли його не було. Але
Коррон А. поділяв всі приватні рахунки на свої (дебіторів) та його –
їх (кредитори). Класифікація рахунків Де Ла Порта передбачала три
групи рахунків, до третьої належали рахунки кореспондентів
(рахунки Розрахунків, які показували дебіторську та кредиторську
заборгованість). [4, с.218].
Рахунки оборотних активів виділяються у одного з бухгалтерів
XIXст., який надав чисто економічну інтерпретацію теорії обліку,
Р.П.Коффі (1833). У Коффі кожному виду матеріальних цінностей
відповідає певний рахунок. Всі рахунки поділяються на дві групи: з
обліку реальних та раціональних (фіктивних) цінностей. Перша
група поділяється на рахунки особові (дебіторів та кредиторів) –
борги розглядаються як різновид реальних цінностей та рахунки
матеріальних цінностей. Останні розбивались на рахунки основних
та оборотних засобів. Друга група включала рахунок Капіталу та всі
результативні рахунки [4, с.219].
Поділ активів на основні та оборотні прийшов в практику
бухгалтерського обліку через судову сферу наприкінці XIXст. або
початку XXст. Вперше зазначені терміни з’явилися, поза сумнівом, у
судових звітах Англії. Пізніше у декількох судових справах також
торкались методів оцінки фіксованих (необоротних) і оборотних
активів.
Виходячи з наведеного можна зробити висновок про те, що на
різних етапах розвитку облікової практики та теорії не однакове
значення приділялось складовим оборотних активів. Саме поняття
„дебіторська заборгованість‖ виникло значно пізніше після поняття
оборотних активів. Неможливо уявити будь-яку сферу діяльності
підприємства без здійснення розрахунків, тому його виникнення
зумовлювалося появою боргу ще у далекі часи і використовується як
невід ємна частина розрахунків між господарськими суб’єктами і по
сьогодні.
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УДК 657
Віталій Кравчак
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
СУТНІСТЬ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ
ПРОДУКЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЯКІ
ВПЛИВАЮТЬ НА ЙОГО ЗМІНУ
Обсяг реалізованої продукції є одним із основних показників
діяльності підприємства, оскільки саме від нього залежить
величина отриманого прибутку та подальша перспектива розвитку
та процвітання підприємства.
Прибуток – це грошовий вираз чистого доходу підприємства,
отриманого від усіх видів його діяльності й зумовлений різницею
між його сукупним доходом і сукупними витратами.
Прибуток відіграє основну роль в діяльності будь-якого
підприємства, оскільки є кінцевою метою його діяльності. Кожне
підприємство спрямовує чималі зусилля для зростання величини
прибутку, шляхом збільшення доходів та зменшення витрат.
Основну частину прибутку підприємства одержують від
реалізації готової продукції, яка виступає головним елементом
підприємницької діяльності. Для того, щоб величина прибутку
завжди була високою, необхідно здійснювати пошук факторів, які
впливають на його динаміку.
Так, різні вчені виділяють різні фактори впливу на величину
прибутку від реалізації готової продукції. Зокрема Іщенко Н.А.
зазначає, що прибуток від реалізації продукції залежить від таких
факторів: обсягу реалізації продукції, її структури, собівартості і
рівня середньореалізаційних цін [2].
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Осадча О.О. наголошує, що зміна прибутку відбувається за
рахунок зміни кількості (обсягу) реалізованої продукції, її
структури, відпускних цін, питомих змінних витрат і постійних
витрат підприємства [3].
Окрім вищезазначених науковців є і ряд інших, які
пропонують різні методики та моделі факторного аналізу прибутку
підприємства [1].
Зокрема, Андрійчук В.Г. відокремлює три найважливіші
фактори, що впливають на масу прибутку підприємства або його
окремої галузі: обсяг реалізації, рівень повної собівартості і середня
ціна реалізації.
Цал-Цалко Ю.С. зупиняється на чотирьохфакторній індексній
моделі, яка пов’язана з даними обліку та фінансової звітності і яка
дає можливість визначити причини зміни прибутку в динаміці
залежно від впливу цін, витрат, обсягів і структури реалізації.
Автори Митрофанова Г.В., Кравченко Г.О. та Барабаш Н.С.
розглядають чотирьохфакторну мультиплікативну модель аналізу
прибутку підприємства. Для побудови цієї моделі застосовуються
чинники другого порядку, до яких належать: капітал; оборотність
активів; мультиплікатор капіталу; чиста рентабельність фінансовогосподарської діяльності підприємства.
Вчені Гордополов В. та Гордополова Н. пропонують
факторну модель, яка дасть можливість оцінити вплив зміни
середніх залишків оборотних активів, оборотності оборотних
активів, чистої рентабельності фінансово-господарської діяльності,
фондовіддачі, фондозабезпеченості та продуктивності праці
працівників на зміну прибутку підприємства.
Отже, проаналізувавши вищенаведені дані та дослідивши
думки різних вчених, ми вважаємо, що прибуток від реалізації
продукції залежить від трьох основних факторів, а саме: обсяг
реалізації, ціна одиниці продукції та собівартість одиниці.
1. Бондаренко В.В. Методичне забезпечення аналізу фінансових результатів
[Електронний ресурс] / В.В. Бондаренко // Управління розвитком. – 2014. – №
10. – С. 131-133. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2014_10_50.pdf
2. Іщенко Н.А. Факторний аналіз формування прибутку підприємства
[Електронний ресурс] / Н.А. Іщенко // Наукові праці Кіровоградського
національного технічного університету. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. –
С. 210-214. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npkntu_e_2010_17_35.pdf
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3. Осадча О.О. Управлінський облік в контексті аналізу формування прибутку від
операційної діяльності [Електронний ресурс] / О.О. Осадча. // Економічні науки.
– Cерія «Облік і фінанси». – 2013. – Вип. 10(1). – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(1)__52.pdf

УДК 336.6
Олена Крищук
Науковий керівник: Оксана Полінкевич
Луцький національний технічний університет
ОБЛІКОВО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АКЦІОНЕРНИХ
ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ
В нашій країні на протязі останніх декількох років почала
активно відновлюватися сукупність господарських товариств, серед
яких особливе місце займають акціонерні товариства.
Організаційно-правову форму
акціонерного товариства має
переважна більшість великих і середніх підприємств, банків,
страхових організацій, інвестиційних фондів тощо. Таким чином,
можна сміло сказати , що в наш час акціонерні товариства
відіграють досить важливу роль в економіці країни, маючи певний
вплив на формування товарних і фінансових ринків та інші важливі
економічні процеси. Звернувши увагу на зростання даної форми
господарювання в Україні та те, що Закон України ―Про
господарські товариства‖ вже не був ефективним щодо
врегулювання проблем, які виникали у процесі корпоративного
управління товариствами, Верховна Рада України 19 вересня 2008
року прийняла новий Закон України «Про акціонерні товариства»
[3]. Передумовою виникнення даного закону стала потреба
кардинального реформування системи правового регулювання
діяльності акціонерних товариств та прийняття нового окремого
закону, який би регулював дані питання .
Беручи до уваги питання сутності, створення та правового
регулювання діяльності господарських товариств у науковій,
навчальній та популярній літературі порушено цілу низку
досліджень. Дані питання розглянуто в працях Гайдуцького П.І.,
Глібка С.В., Вінник О., Кібенко О.Р., Коссака В.М., Пилипенка
А.Я., Яроцького В.Л. та інших.
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Загальні відомості про господарські товариства – містяться у
гл. 8 ЦК України. Правові відносини, що виникають під час
діяльності акціонерних товариств, регулюються Законом України
―Про акціонерні товариства‖[1].
Закон України ―Про акціонерні товариства‖, в порівнянні із
його попередником, а саме Законом України ―Про господарські
товариства‖, усуває усі неточності законодавства що стосується
корпоративного управління, а також вирішує проблеми
забезпечення інтересів акціонерних товариств, акціонерів,
кредиторів, працівників та держави в цілому. Одним з головних
завдань закону є посилення захисту прав акціонерів. Цей принцип
міститься, практично, у всіх статтях. Як показує попередній досвід,
нечітке формулювання цієї норми Законом України ―Про
господарські товариства‖ призвело до численних зловживань та
порушень прав і інтересів акціонерів, у тому числі і держави в
цілому. Крім того, законом врегульовано ряд інших проблем у
діяльності акціонерних товариств:
- здійснюється поділ товариств за типом на приватні та
публічні;
- забезпечується право акціонера на отримання інформації
про діяльність акціонерного товариства;
- простежується відхід від практики виплати дивідендів
продукцією товариства;
- значно розширене коло повноважень виконавчих органів АТ
і наглядової ради, підвищена їх відповідальність перед
акціонерами;
- порядок формування органів управління гарантує реально
реалізувати своє право на участь в управлінні навіть акціонерам з
незначними пакетами акцій;
- встановлено порядок визначення вартості акцій, із
врахуванням ринкової [2].
Отже, Закон України «Про акціонерні товариства» детально
визначає правовий статус акціонерного товариства, регулює процес
реалізації акціонерами прав і обов’язків, удосконалює взаємодію
акціонерів між собою та з товариством в цілому. Даний закон є
важливим аспектом правового регулювання створення та діяльності
акціонерних товариств, що на сьогодні ще не вичерпав себе у
ефективному врегулюванні питань що стосуються будь якого етапу
функціонування акціонерних товариств.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ПОЛІТОЛОГІЇ
Метод математичного моделювання в політології пов’язаний
з побудовою штучних, ідеальних, уявних об’єктів, ситуацій, що має
відносини і елементи, схожі з відносинами і елементами реальних
процесів, зокрема, політичних.
Застосовуються різні моделі при дослідженні політичних
процесів, залежно від завдання, мети, об’єкту і предмету, наявності
емпіричних даних та інших чинників. Об’єктами дослідження в
конкретній політичній ситуації можуть бути великі соціальні групи,
політичні інститути, політична комунікація, політичні лідери.
Кожен з цих об’єктів вимагає свого дослідницького інструментарію
і методів моделювання.
Заслуговує особливої уваги математичне моделювання в
рамках теорії ігор та їх застосування в політичній економіці та
політології, відомими є праці таких вчених, як В. Райкер, М. Олсон,
Дж. Бьюкенен, Г. Таллок. Г. Хотелінг, Е. Довнс, Т. Персон,
Г. Табеліні, Д. Aceмоглу, Д. Робінсон.
Особливе місце в політологічних дослідженнях займають
формальні математичні моделі, що дозволяють надати цьому виду
гуманітарних досліджень суто наукову форму, характерну для
досліджень в галузі природничих наук. Математичні моделі можна
умовно поділити на три взаємозв’язані групи:
1) детерміновані моделі, представлені у формі рівнянь і
нерівностей, що описують поведінку системи, що вивчається;
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2) моделі оптимізації, що містять вираз, який потрібно
максимізувати або мінімізувати при певних обмеженнях;
3) імовірнісні моделі, які також виражаються у формі рівнянь
і нерівностей, але мають імовірнісний сенс, тобто пошук рішення
заснований на максимізації середнього значення корисності
Класифікують моделі за їх походженням на штучні і
природні. Перші створюються цілеспрямовано для розв’язання
конкретних завдань, другі формуються як результат певного
процесу.
В політичному моделюванні цікавим і перспективним є метод
аналізу ієрархій, розроблений американським вченим Т. Сааті.
Необхідно відзначити появу нового напрямку в політичній науці —
комп’ютерного моделювання, яке займає почесне місце при
вивченні феноменів і чинників розвитку політичного процесу
Виділяють три головні причини спонукання сучасних
науковців до моделювання в політології/
Перша причина полягає в тому, що «значна частина подій в
політичному житті є очікуваною, тому її появу можна
передбачити». Математичні моделі якраз і допомагають виразити
подібні неформальні прогнози.
По-друге, формальна модель допомагає подолати вільні
формулювання допущень неформальної моделі і дати точний і
здатний до перевірки прогноз.
По-третє, перевагою формальних моделей є їх здатність
систематично оперувати до сутності більш високого рівня
складності. Математика спочатку застосовувалася як засіб
логічного висновку і систематичного оперування поняттями.
Сутність процесу моделювання полягає в проведені деяких
операцій над отриманими виразами. У математичному моделювані,
твикористовуються такі операції, як побудова системи рівнянь,
побудова лінійних рівнянь і нерівностей, використання
властивостей опуклих множин в геометричному методі,
максимізація (мінімізація) величин, застосування завдання
оптимізації й цільової функції. При побудові математичних
моделей, в основному, використовуються лінійне моделювання,
теорія ігор, методи теорії графів, динамічне моделювання. Проте
найчастіше дослідники при розв’язанні завдань щодо вивчення
політичного об’єкту, зупиняються на формуванні моделі, не
здійснюючи особливих операцій з її вивчення.
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Математичне моделювання дозволяє визначати механізми
розвитку політичного процесу, допомагає орієнтуватися в
складному електоральному процесі, а також знаходити зв'язки між
елементами процесу, недоступні іншим методам вивчення
політичного процесу. Методика політичного моделювання,
розроблена Сааті, може використовуватися, наприклад, в ході
політичних
переговорів.
За
допомогою
математичного
моделювання проводяться дослідження суспільно-політичної
ситуації і формулюються стратегії політичної поведінки.
Використання математичного моделювання в політології
робить необхідним глибоке осмислення даного методу, пізнання
об’єктивних закономірностей функціонування і розвитку
суспільства, що дає можливість отримати різні форми організації
навчального
процесу
і
забезпечують
міждисциплінарне
дослідження актуальних суспільно-політичних предметів.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ПСИХОЛОГІЇ
Математична психологія – це розділ теоретичної психології,
який використовує для побудови теорій і моделей математичний
апарат.
Моделювання психіки – метод дослідження психічних станів,
властивостей і процесів, який полягає у побудові моделей
психічних явищ, вивченні функціонування цих моделей і
використання отриманих результатів для передбачення і пояснення
емпіричних фактів.
За повнотою відображення об’єкта у моделі можна виділити
слід, класи і підкласи моделей психіки: знакові (образні, вербальні,
математичні), програмні (жорстко алгоритмічні, евристичні, блоксхемні), речові (біонічні). Така послідовність моделей відображає
поступовий перехід від описової імітації результатів і функцій
психічної діяльності до речовій імітації її структури та механізмів.
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Моделювання як метод застосовується у тому випадку, коли
дослідження явища, що цікавить вченого, шляхом простого
спостереження, опитування або експерименту ускладнене або
неможливе через складність або важкодоступність. Тоді вдаються
до створення штучної моделі феномену, що вивчається, що
повторює його основні параметри і передбачувані властивості. На
цій моделі детально досліджують це явище і роблять висновки про
його природу.
У психології розрізняють основні і допоміжні методи. До
основних методів відносяться: спостереження, бесіда, експеримент.
До допоміжних методів належать усі інші методи: оцінок, анкет,
тестів, самоспостереження, інтерв’ю, аналізу продуктів і т. д. Таке
ділення має відносний характер, бо в ситуаціях конкретного
дослідження тих або інших проявів психіки, вивчення її
закономірностей, допоміжні методи можуть стати основними, а
основні – допоміжними.
Сучасний рівень знань про психічної діяльності дозволяє
широко розгорнути дослідження лише на перших щаблях
наближення моделі до об’єкта, тому найбільш розроблені в даний
час знакові (математичних) і програмні (евристичні) моделі. З їх
допомогою вдалося імітувати деякі аспекти таких процесів і
властивостей психіки, як сприйняття, пам’ять, здатність до
навчання, логічне мислення.
УДК 336.6
Наталія Легкобит
Науковий керівник: Оксана Полінкевич
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ
УКРАЇНИ
Дана стаття присвячена перспективам та проблемам розвитку
фондового ринку України. У складний для України період
ефективно функціонуючий фондовий ринок міг би стати
фундаментом для забезпечення економічної стабільності та
проведення структурних реформ. На сьогодні фондовий ринок все
ще перебуває у стадії становлення.
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Проблемам становлення та розвитку фондового ринку
присвячено багато праць вітчизняних науковців. Дослідження
теоретико-методологічних засад та різних аспектів теорії і практики
стосовно даної проблематики було висвітлено в численних працях
вчених, таких як Н. Бєдіна , В. Огородник, А. Калач, О. Квасова та
ін. Однак, зазначені дослідження охоплюють період часу розвитку
вітчизняного фондового ринку, що закінчується до 2008 року, тобто
до початку світової фінансової кризи [1].
За 20 років його існування спільними зусиллями держави та
учасників ринку створена інфраструктура ринку, розроблена
законодавча база, ведеться наполеглива просвітницька робота серед
внутрішніх інвесторів щодо можливостей інвестування на
фондовому ринку України.
Рівень розвитку фондового ринку є важливим індикатором
конкурентоспроможності економіки будь-якої країни, в тому числі і
України.
Слабка розвиненість ринку цінних паперів України значно
знижує конкурентоспроможність держави в отриманні інвестицій з
міжнародних ринків капіталу та акумуляції коштів внутрішніх
інвесторів і в цілому зростанню економічної безпеки країни.
Прийняття Закону України «Про акціонерні товариства»
дещо посилило захист прав акціонерів, усуваючи існуючі недоліки
законодавства в сфері корпоративного управління, проте
незавершеність формування системи корпоративних відносин
відповідно до вимог цього Закону робить можливим подальше
виникнення корпоративних конфліктів та порушення прав
акціонерів [3].
На нашу думку, проблеми розвитку фондового ринку
України, переважна їх більшість, мають організаційних характер.
Однією з головних проблем розвитку фондового ринку є
недосконалість законодавства у сфері регулювання діяльності на
ринку цінних паперів, через що спостерігаються численні
порушення прав інвесторів. Законодавча неврегульованість
зумовлює низький рівень корпоративного управління в акціонерних
товариствах та порушення у сфері реєстрації прав власності.
Отже, створення ефективного правового механізму захисту
прав інвесторів в контексті судової реформи є невід'ємною умовою
подальшого розвитку фондового ринку. Необхідно прийняти Закон
про деривативи з метою створення правових засад формування
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ринку деривативів, а також внести зміни до Податкового кодексу
щодо оподаткування операцій з цінними паперами з метою
виправлення помилок та усунення суперечливих норм. Також серед
проблем розвитку фондового ринку доцільно зазначити відсутність
належної державної підтримки, оскільки роль держави полягає
переважно у створенні зайвої регуляторної структури замість
необхідного сприяння розвитку інвестиційної складової ринку
цінних паперів.
1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/
2. Яцюк Г.В. Модернізація торгівельної інфраструктури ринку цінних паперів /
Г.В. Яцюк // Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки
розвитку: зб. тез всеукр. наук.-практ. конф. – К.: Криниця, 2013 – C. 170-172.
3. Бутенко Д.С. Розвиток інструментів біржового фондового ринку як необхідна
умова забезпечення конкурентоспроможності торгівельної інфраструктури
національного фондового ринку / Д. С. Бутенко // Фінансова інфраструктура
України: проблеми та напрямки розвитку: зб. тез всеукр. наук.-практ. конф. – К.:
Криниця, 2013 – C. 117–120.

УДК 657
Тетяна Ліщук
Науковий керівник: Віталій Чудовець
Луцький національний технічний університет
ОБЛІК БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ
З 1 січня 2003 року набрав чинності міжнародний стандарт
бухгалтерського обліку «Сільське господарство». В Україні
аналогічне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (далі
П(С)БО) 30 «Біологічні активи» набирає чинності з 1 січня
2007 року. Запропоновано новий порядок обліку в сільському
господарстві, який не має широкого застосування в світовій
практиці, а в Україні це робиться вперше [3].
Серед вчених і практиків відбувається широка дискусія з
питань ведення обліку біологічних активів і сільськогосподарської
продукції. В ній приймали активну участь В.М. Пархоменко,
В.М. Гаврилюк, М.Ф. Огійчук, В.М. Жук та інші вчені. [2]
В методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку
біологічних активів зазначено, що біологічний актив визнається
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активом, якщо:
· підприємству перейшли ризики й вигоди, пов’язані з правом
власності на біологічний актив;
· підприємство здійснює управління біологічним активом та
контроль за його використанням;
· є впевненість, що підприємство отримає в майбутньому
економічні вигоди, пов’язані з його
використанням у
сільськогосподарській діяльності;
· вартість біологічного активу може бути достовірно
визначена [4].
Відповідно до П(с)БО 30 «Біологічні активи» поточні
біологічні активи (ПБА) – біологічні активи, здатні давати
сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні
активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом
періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на
вирощуванні та відгодівлі [7].
Зважаючи на те, що рослини і тварини за своєю суттю зовсім
різні активи, в обліку їх потрібно розмежовувати, логічно
показувати у балансі окремо і не маніпулювати і відповідними
записами на рахунках бухгалтерського обліку з метою складання
фінансової звітності.
За П(С)БО 30 поточні біологічні активи, справедливу вартість
яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, визнаються
та відображаються за первісною вартістю, крім поточних
біологічних активів рослинництва,
які визнаються і
відображаються на 23 рахунку «Незавершене виробництво».
Додаткові біологічні активи тваринництва (приплід тварин)
відразу визнаються біологічними активами і обліковуються на
відповідних субрахунках 212 або 213 рахунку 21 «Поточні
біологічні активи».
Додаткові біологічні активи рослинництва (саджанці)
розглядаються як сільськогосподарська продукція і обліковуються
на рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва».
Рослинництво і тваринництво – основні галузі в
сільськогосподарському виробництві, інформація по кожній з них є
суттєвою і необхідною для прийняття управлінських рішень, а їх
оцінка може бути достовірно визначена. Отже, є можливість і
необхідність відображати у фінансовій звітності окремо поточні
біологічні активи рослинництва і тваринництва замість
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узагальненої статті «Поточні біологічні активи», яка передбачена
чинною формою №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)».
У балансі сільськогосподарського підприємства станом на 31
грудня стаття «Поточні біологічні активи рослинництва»
відображатиме суму незавершеного виробництва рослинництва,
яка переходить на наступний рік. Незавершене виробництво у
тваринництві на кінець року може бути лише в незначних сумах в
окремих випадках – вартість меду, залишеного у вуликах для
годівлі бджіл.
За економічним змістом і технологією вирощування рослин і
тварин зовсім різні цінності, а тому в обліку і звітності вони мають
бути розмежовані. Рослини логічно обліковувати на рахунку 23
«Виробництво» у складі незавершеного виробництва, а тварини –
на рахунку 21, якому дати назву «Тварини на вирощуванні та
відгодівлі».
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «біологічні активи»,
затверджений наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 р.
№ 790. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/
2. Вишневський М. Облік біологічних активів/М. Вишневський// - 2008.- № 67
(1147).-С.15-23
3. Кравчук Т.І. Облік поточних біологічних активів рослинництва /
Т.І. Кравчук//http:udau.edu.ya/
4. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів,
затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2006р. № 1315 //
Податки та бухгалтерський облік. – 2010. – №5(185). – С.60-82.
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ПОПЕРЕДЖЕННІ
ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ
У сучасному світі особливо гостро постає проблема
економічних криз локального та глобального характеру.
Бухгалтерський облік є унікальним інститутом, що забезпечує
порозуміння та керованість у соціально-економічних середовищах
різних рівнів. Тому в розвинутих країнах ця спеціальність є
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необхідною складовою розв’язання глобальних проблем і посідає
важливе місце в наукових дослідженнях.
Нашої метоє є необхідність розвіяти сумніви щодо
збереження в галузі вітчизняних економічних наук окремої
спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» і її здатності
самостійно науково виділяти та вирішувати економічні проблеми
не тільки на рівні підприємства, але, і в ширшому вимірі
Питання про роль бухгалтерського обліку в умовах
економічних криз досліджували такі вчені, як С. А. Діпіази та
Р. Дж. Екклза,
Я. В. Соколов ,
В. Ф. Палій,
В. Г. Швець,
В. В. Сопко, М. Л. П’ятов.
Дослідження
вартісного
вимірювання
об’єктів
бухгалтерського обліку здійснювалися вже з моменту виникнення
подвійної бухгалтерії. У процесі їх проведення постійно
змінювалися розуміння і значимість самої оцінки. У сучасній
Україні домінують погляди на оцінку як на методичний інструмент
вартісного вираження господарських процесів і явищ. На думку
професора В. Ф. Палія, «оцінка об’єктів бухгалтерського обліку –
найбільш важливий фактор, що забезпечує достовірність
бухгалтерського обліку та звітності» . Професор В. Г. Швець під
оцінкою розуміє «спосіб вартісного вимірювання господарських
засобів, джерел їх утворення», а професор В. В. Сопко вважає, що
«вартісна оцінка господарських фактів – явищ і процесів – є
передумовою їх запису в системі бухгалтерських доказів –
документів, реєстрів (рахунків) та звітності. Вартісна оцінка в
бухгалтерському обліку виступає загальним вимірником, який дає
змогу узагальнити всі господарські факти: явища та процеси як
сукупності.
Інституційна сутність розвитку методології облікової оцінки
останнім часом набуває більш чітких та очевидних рис. Це
зумовлено процесом переведення національних систем обліку на
міжнародні стандарти, де домінують підходи до оцінки за
справедливою вартістю. Поява справедливої вартості як вершини
розвитку методології оцінки в МСФЗ спонукає до перегляду
теоретичного базису вартісного вимірювання фактів та явищ
господарювання в бухгалтерському обліку.
Реалізація місії бухгалтерського обліку в попередженні
економічних криз базується на врахуванні інтересів інститутів, що
відображають
максимально
широкий
спектр
соціально117
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економічного середовища. Вона націлює наукову спільноту
бухгалтерів на необхідності відображення в МСФЗ інтересів різних
інститутів не стільки для відстоювання інтересів «слабких», скільки
для дотримання закону діалектики єдності та боротьби
протилежностей в МСФЗ. «Глобальний» інститут нав’язує світові
через МСФЗ пріоритетність оцінки власного бізнесу, власних
активів. Проте потенційно такі можливості є також в урядів країн із
зростаючою економікою, світової професійної громадськості
малого, середнього та великого реального бізнесу. Нова теоретична
база пояснює та мотивує розвиток методології облікової оцінки в
інтересах різних інститутів з метою поступового нівелювання
протиріччя між ними в узгоджених МСФЗ.
Залучення бухгалтерської науки до вирішення проблем
попередження та подолання економічних криз першочергово
пов’язано з розвитком саме методології оцінки. Дієвість
методології оцінки, її позитивний вплив на соціально-економічне
середовище забезпечуються діалектичною єдністю і боротьбою
протилежних інститутів та їх організацій.
УДК 336.6
Наталія Лопухович
Науковий керівник: Оксана Полінкевич
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Побудова в Україні економіки відкритого типу, різних форм
власності та джерел отримання доходів, постійна потреба держави
в отриманні фінансових ресурсів і невідповідність існуючої
податкової системи вимогам часу зумовили необхідність
реформування податкового законодавства. Мале підприємництво є
засобом існування та стимулом самовдосконалення для мільйонів
людей як в Україні, так і в цілому світі.
Проблеми досліджували, аналізували та шукали шляхи
вирішення такі вітчизняні науковці, як О.Д. Кирилов, Т.М. Чернякова,
Н.Б. Буряк, С.В. Лукаш, М.І. Небава, В.Л. Андрущенко,
О.І. Барановський, В.М. Литвин, П.В. Мельник, С.В. Онишко.
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Сучасна податкова система України зберігає низку суттєвих
недоліків, які є системними. По-перше, витрати платників на
виконання вимого податкового законодавства залишаються
надмірно високими. По-друге, відсутність стабільного регулювання
оподаткування, та не прозорість нормативно-правової бази. Потретє, багаторазове оподаткування, високі ставки деяких податків,
переважно фіскальний характер податкової системи створюють
несприятливі умови для підприємництва та стримують економічну
активність [1].
Також можна назвати ті проблеми, які впливають на
справляння податку на прибуток, такі як:
– наявність двох паралельних обліків – бухгалтерського та
податкового: їх взаємозв’язок на сьогодні є однією з
найважливіших проблем, котра вже багато років обговорюється
обліковцями;
– безсистемне надання економічно необґрунтованих пільг по
податку на прибуток;
– надмірне податкове навантаження;
– складний порядок визначення податку, що створює
проблеми для платників та контролюючих органів, значні
можливості ухилення;
– бажання платників сплатити до бюджету якнайменшу суму
податків;
– складність адміністрування та контролю за сплатою даного
виду податку тощо [2].
У межах податкової реформи необхідно здійснити такі
заходи:
- систематизувати нормативно-правову базу щодо чинної
системи оподаткування доходів суб’єктів малого підприємництва;
- усунути недоліки спрощеної системи оподаткування, тобто
потрібно відмінити сплату певних
податків та зборів, за винятком єдиного або фіксованого
податку;
- вирішити проблеми, пов’язані з нерівномірністю розподілу
та надмірністю податкового навантаження на підприємницьку
діяльність;
- переймати позитивний досвід країн ЄС, пов'язаний з
«м’якою» підтримкою малого підприємництва у формі
консультаційних послуг, поєднаних із загальним зниженням
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податкового тиску у формі податкових пільг [2].
Також
можна
стверджувати,
що
вдосконалення
оприбуткування підприємств є досить важливим на сьогодні. І
одним з кроків вирішення цього питання було впровадження
Податкового кодексу України. Але на разі вирішені не всі питання і
в подальшому будуть впроваджені інші зміни: скасування
податкового обліку і використання бухгалтерського; підвищення
стабільності і прозорості податкового законодавства; активне
введення в дію системи електронної звітності.
На нашу думку, для успішної реалізації реформ у сфері
підтримки малого бізнесу в Україні не останню роль відіграватиме
ставлення до малих та середніх підприємств з боку владних
структур і державних службовців, а також усвідомлення того, що
саме
вони
є
найважливішими
суб'єктами
ринкового
господарювання й без більшості подібних підприємств неможливо
активізувати діяльність інших економічних суб'єктів ринку.
1. Буряк Н.Б. Шляхи удосконалення спрощеної системи оподаткування в Україні /
Н.Б. Буряк, С.В. Лукаш // Інноваційна економіка. – 2011. – № 22. – С. 219-222.
2. Жукова Т. А. Особливості оподаткування прибутку підприємств у зв’язку з
прийняттям податкового кодексу України / Т.А. Жукова, Г.М. Левченко / Вісник
СумДУ: Економіка. – 2012. – № 2. – С. 58-67.

УДК 657
Наталія Лясковська
Науковий керівник: Ірина Бабіч
Луцький національний технічний університет
ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКИХ
РАХУНКІВ
Групування та поточне відображення інформації про стан та
рух активів, власного капіталу та зобов'язань у бухгалтерському
обліку відбуваються за допомогою рахунків. На рахунках
здійснюється
систематичний
запис,
тобто
групування
господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, за
якого дані у хронологічному запису приводять у певний порядок, у
систему економічної однорідності об'єктів обліку.
Внутрішній і зовнішній менеджмент підприємства потребує
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своєчасної та всебічної інформації про склад та рух засобів і джерел
їх формування, господарські процеси та фінансові результати
діяльності.
Це зумовлює необхідність використання в бухгалтерському
обліку значної кількості рахунків, які відрізняються за своїм
економічним змістом, призначенням та структурою, за обсягами
узагальнення інформації. Так, рахунок "Основні засоби",
призначений для обліку стану та руху основних засобів, рахунок
"Каса" — для обліку коштів, які є в касі.
Всі рахунки, які використовуються в обліку, за тією чи іншою
ознакою можна поєднати в однорідну групу. Тому з метою
правильного розуміння й обґрунтованого використання всі рахунки
класифікують за певними ознаками.
Під класифікацією рахунків розуміють їх групування за
певними однорідними ознаками. Вперше класифікацію рахунків
зробив Доменіко Манчині в 1540 р. Він розділив їх на живі
(розрахунки з фізичними і юридичними особами) та мертві (ті, що
відображають матеріальні та грошові цінності). Класифікація
рахунків — це одночасно їх перелік, необхідний для відображення
господарської діяльності.
Тут вирішальне значення має відповідь на запитання: формує
бухгалтер рахунки "за своєю примхою" (Л. Пачолі) чи лише описує
ті господарські явища, з якими постійно й об'єктивно має справу
(Ж. Дюмарже).
Класифікація рахунків сприяє вивченню змісту і будови
рахунків. Знаючи загальні, істотні та відмітні ознаки окремих груп
рахунків, легше визначити для чого призначений та як
використовується той або інший рахунок у бухгалтерському обліку.
Класифікація рахунків є неодмінною умовою при складанні
Плану рахунків, тобто визначенні переліку (номенклатури)
рахунків, які застосовуються на підприємстві.
Класифікація рахунків бухгалтерського обліку має
відповідати таким принципам:
- повноти (господарські засоби та джерела їх утворення,
господарські процеси та результати діяльності мають повною
мірою відображатися на рахунках);
- ідентифікації діяльності (рахунки бухгалтерського обліку
відображають стан та рух активів, власного капіталу і зобов'язань
підприємства й особливості його діяльності);
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- істотності (рахунки бухгалтерського обліку розміщують за
ступенем впливу на обсяг і структуру активів і джерел, стадій
кругообороту капіталу та результатів діяльності);
- мобільності (рахунки бухгалтерського обліку за умови
набуття певних ознак легко можуть бути віднесені до тих чи інших
груп, моделей об'єднання чи поділу).
Класифікація рахунків бухгалтерського обліку базується на
економічній класифікації засобів, джерел і процесів, є єдиною та
будується за ознаками змісту, призначення та структури рахунків.
Крім того, рахунки класифікують за ознаками: відношення до
балансу (активні, пасивні, забалансові); за ступенем деталізації
інформації (синтетичні, субрахунки, аналітичні); відношення до
інших рахунків (постійні або реальні та тимчасові або номінальні).
За основними ознаками рахунки бухгалтерського обліку
класифікують:
- за економічним змістом;
- за призначенням і структурою.
Класифікація рахунків за економічним змістом встановлює,
що саме обліковується на даному рахунку, які конкретні об'єкти
відображаються на ньому залежно від їхнього економічного змісту.
Ця класифікація спрямована на встановлення номенклатури
бухгалтерських рахунків, необхідної та достатньої для
відображення господарської діяльності економічного суб'єкта.
Класифікація рахунків за призначенням і структурою показує,
для одержання якої інформації призначені ті або інші рахунки та
яка їхня структура, тобто зміст дебету і кредиту та характер
залишку (сальдо). Однакові за структурою рахунки можуть
відображати різні за економічним змістом господарські засоби і
процеси.
Обидві класифікації рахунків — це науково обґрунтовані
групування, вони взаємопов'язані й доповнюють одна одну,
полегшують теоретичне вивчення змісту рахунків і їх використання
у практичній роботі.
1. А. Нечитайло. Теорія бухгалтерського обліку. - СПБ.: Питер, 2005
2. Бабаєв Ю. А. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів, які
навчаються за спеціальністю 060500 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» /
Ю. А. Бабаєв, В. А. Бородін, М. Д. Амоглобелі; Під ред. проф. Ю. А. Бабаєва. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005
3. Пачолі Л. Трактат про рахунки і записи / За ред. Соколова Я. В. М.: Фінанси і
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УДК 336.7
Катерина Марценюк
Науковий керівник: Наталія Мостовенко
Луцький національний технічний університет
СУТНІСТЬ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ БЕЗПЕКИ
Грошово-кредитна безпека – це такий стан грошово-кредитної
системи країни, який характеризується економічним зростанням,
стійкістю грошової одиниці, стабільністю її купівельної
спроможності та таким рівнем інфляції, що сприяє зростанню
реальних доходів населення.
Оцінка ролі грошово–кредитної безпеки в системі
національної економічної безпеки визначається критеріями та
показниками, що її характеризують. На законодавчому рівні до
таких показників відносять: питому вагу готівки поза банками
різницю між процентними ставками за кредитами та процентними
ставками за депозитами; рівень середньозваженої процентної
ставки за кредитами відносно індексу споживчих цін; частка
споживчих кредитів, наданих домогосподарствам в загальному
обсязі наданих кредитів; питома вага довгострокових кредитів у
загальному обсязі кредитів; загальний обсяг вивезення фінансових
ресурсів за межі країни [1].
Нині основними загрозами грошово-кредитної сфери є:
– обмежувальний характер грошово-кредитної політики, її
спрямованість переважно на мінімізацію інфляції, а не на потреби
економічного зростання;
– невисокий рівень монетизації економіки. Монетизація
економіки пов’язана з реальними економічними й соціальними
процесами, що відбуваються в країні [2, с. 44];
– надмірна питома вага готівки у грошовій масі;
– високий та непрогнозований рівень інфляції;
– незбалансованість грошового і товарного ринків, що
призводить до виникнення великих обсягів кредиторської та
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дебіторської заборгованостей;
– значна швидкість обороту грошової маси, спровокована
інфляційними очікуваннями;
– недостатній вплив облікової ставки НБУ на вартість
кредитів комерційних банків [3, c. 38].
Суттєвим індикатором для оцінки стану грошово-кредитної
сфери є рівень доларизації грошового обігу, адже високе значення
цього показника свідчитиме про залежність економіки держави від
коливань курсу іноземної валюти. Рівень інфляції є також
визначальним показником щодо рівня забезпечення внутрішньої
стабільності країни. Інфляція проявляється у зростанні цін, що
викликає знецінення коштів суб’єктів господарювання та
населення. Саме тому, метою центральних банків є дотримання
інфляційних орієнтирів. Важливим інструментом грошовокредитної політики Центрального банку для регулювання курсу
валют є управління золотовалютними резервами, тому, на нашу
думку, необхідним є врахування такого індикатора як рівень
забезпечення грошової бази золотовалютними резервами, згідно з
яким резерви повинні бути достатніми для попередження різкої
девальвації чи ревальвації національної грошової одиниці.
Безпека грошово-кредитного сектора є самостійним
структурним елементом в системі фінансової безпеки держави,
оскільки в грошово-кредитній сфері існують чинники, що
становлять їй загрозу. Саме фінансова природа кризових явищ та їх
монетарний характер обумовлюють необхідність оцінки сучасного
рівня грошово-кредитної безпеки держави, яка здійснюється на
основі аналізу макроекономічної та фінансової ситуації, аналізу
процесів, що відбуваються на грошово-кредитному ринку.
Таким чином, зростає необхідність у запровадженні
комплексу заходів, скерованих на усунення недоліків у грошовокредитній сфері. А розробка єдиної стратегії забезпечення
фінансової безпеки грошово-кредитного ринку вимагає визначення
її пріоритетних напрямків.
1. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України:
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р.
№1277 [Електронний ресурс] // Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України. – Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua
2. Горбатюк Л.А. Підвищення рівня монетизації як важливий фактор макроекономічної
стабільності України / Л.А. Горбатюк, М.І. Диба // Вісник КЕФ КНЕУ ім. В. Гетьмана. –
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2011. – № 2. – С. 42–51.
3. Сухоруков А.І. Проблеми фінансової безпеки України / А.І. Сухоруков – К. : НІПМБ,
2004. – 117 с.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЛОГІСТИЦІ
Математичні моделі активно використовують у сфері
логістики, а саме при виборі методу розробки оптимальних рішень.
Вони застосовуються в управлінні логістикою для підвищення
якості прийнятих рішень.
В логістиці широко застосовуються два види математичного
моделювання: аналітичне та імітаційне.
Аналітичне моделювання – це математичний прийом
дослідження логістичних систем, що дозволяє отримувати точні
рішення. Аналітичне моделювання здійснюється в наступному
порядку: 1. Формулюються математичні закони, що зв’язують
об’єкти системи. Ці закони записуються у вигляді деяких
функціональних співвідношень (алгебраїчних, диференціальних
тощо); 2. Рішення рівнянь, отримання теоретичних результатів; 3.
Зіставлення отриманих теоретичних результатів з практикою
(перевірка на адекватність).
Іншим видом математичного моделювання в логістиці є
імітаційне моделювання. Імітаційне моделювання – це процес
створення моделі та її експериментальне застосування для
визначення змін реальної ситуації.
Логістичні системи функціонують в умовах невизначеності
навколишнього середовища. При управлінні матеріальними
потоками повинні враховуватися фактори, багато з яких носять
випадковий характер.
Імітаційне моделювання включає в себе два основних
процеси: перший – конструювання моделі реальної системи, другий
– постановка експериментів на цій моделі.
При цьому можуть переслідуватися наступні цілі:
125

Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України

1. Зрозуміти поведінку логістичної системи;
2. Вибрати стратегію, що забезпечує найбільш ефективне
функціонування логістичної системи.
Спеціалісти з маркетингу можуть створити моделі для
імітації очікуваного обсягу збуту у зв’язку зі зміною цін або як
результат активної реклами продукції.
Імітація використовується в ситуаціях надто складних для
таких математичних методів як лінійне програмування.
Моделі лінійного програмування застосовують для
визначення оптимального розподілу дефіцитних ресурсів при
наявності дефіцитних потреб.
Подамо
характеристику
методів
моделювання,
які
застосовують в логістиці
Теорія ігор – метод моделювання, що використовується для
оцінки впливу прийнятого рішення на конкурентів. Ігрові моделі
використовуються для прогнозування реакції конкурентів на зміну
ціни, нові кампанії підтримки збуту, пропозиції щодо додаткового
обслуговування, модифікацію та освоєння нової продукції. Якщо,
наприклад, за допомогою теорії ігор керівництво встановить, що
при підвищенні цін конкуренти не зроблять те ж саме, воно,
напевно, відмовиться від цього кроку, щоб не опинитися у
невигідному становищі в конкурентній боротьбі.
Швидкі зміни ринкових ситуацій роблять неможливими точні
прогнози реакції конкурентів на зміни тактики фірми. Ця обставина
стримує застосування теорії ігор. І все ж таки теорія ігор дозволяє
визначити найбільш важливі фактори або перемінні, які можуть
вплинути на ситуацію і тим самим підвищити ефективність
рішення в умовах конкурентної боротьби.
Теорія черг або модель оптимального обслуговування
використовується для визначення оптимального числа каналів
обслуговування.До ситуацій, в яких знаходять використання моделі
теорії черг, можна віднести телефонні дзвінки з метою
резервування місця, очікування майстрів по ремонту обладнання
або очікування клієнтами банку вільного касира.
Таким чином, проблема полягає у порівнянні витрат на
додаткові канали обслуговування (більше касирів, більше
службовців, що займаються попереднім продажем квитків на
літаки) і втрат, яких можна зазнати, якщо не зробити цього.
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Моделі лінійного програмування застосовують для
визначення оптимального розподілу дефіцитних ресурсів при
наявності дефіцитних потреб.
До вибору моделі математичного моделювання в логістиці
необхідно підходити творчо, залежно від обставин, наявних
ресурсів,
термінів,
виду
проблеми
тощо.
Потрібно
експериментувати, комбінувати різні методи, а інколи просто
довіритися власному здоровому глузду.
УДК 657
Юлія Матеюк
Науковий керівник: Ірина Бабіч
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО
ОБЛІКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Із зміною влади, та переходом України в нові економічнополітичні відносини з іншими державами, постала необхідність у
нових підходах до ведення обліку на підприємствах.
З’явилась гостра необхідність у прийнять швидких та
зважених рішень, що до подальшої діяльності підприємства. Це
зумовлено великою конкуренцією як на зовнішніх, так і на
внутрішніх ринках, що в свою чергу посприяло виникнення
управлінського обліку на підприємствах.
По суті управлінський облік спрямований на пришвидшення
обміну необхідної інформації між внутрішніми підрозділами
підприємства та відображенню і звітуванню керівництву щодо
економічного стану та потужності даного підприємства.
Але слід зазначити, що управлінський облік, який
використовується на території України, суттєво відрізняється від
того який існує у більш економічно потужніших країнах, це, в свою
чергу, робить вітчизняні підприємства більш вразливими при
конкуруванні з аналогічними іноземними підприємствами.
Головною причиною цього є слабка і недосконала
законодавча база яка існує на цей час. Також слід відмітити
дефіцит кваліфікованих кадрів, що відіграє не менш важливу роль у
розвитку управлінського обліку на сучасних підприємствах.
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На нашу думку, для вирішення цих проблем, слід:
1) скористатися досвідом закордонних країн, і перейняти від
них те нормативно-законодавче забезпечення, що підтвердило себе
у дії;
2) зменшити дефіцит кваліфікованих кадрів шляхом
залученням їх з-за кордону та стимулювання підвищення
кваліфікації вітчизняних спеціалістів завдяки новим державним
програмам.
Ми вважаємо, що виконання цих двох умов підвищить
конкурентну спроможність вітчизняних підприємств, що, в свою
чергу, сприятиме поліпшенню економіки країни в цілому.
УДК 657
Вікторія Мацюк
Науковий керівник: Віталій Чудовець
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ
АКТИВІВ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Поряд з використанням матеріальних необоротних активів
жодне підприємство не обходиться без використання у виробничій
діяльності різних об’єктів нематеріальних активів. Сьогодні
успішно функціонуючі суб’єкти господарювання розуміють
необхідність поєднання в бізнесі матеріальної та нематеріальної
складових.
Нематеріальні активи – це об’єкти права інтелектуальної
власності, які визнані законодавством, що належать підприємству,
використовуються протягом тривалого періоду часу, приносить
доход, мають грошову оцінку.
Що ж стосується теоретичної основи, то і в специфічної
літературі питання щодо нематеріальних активів знаходять своє
досить слабке висвітлення. А саме: недостатнє дослідження
економічної сутності нематеріальних активів (зокрема, реєстрації
торгової марки, авторського права; патентування промислового
зразка, винаходу), недостатня розробленість наукової класифікації,
відсутність методики обліку окремих операцій з нематеріальними
активами, невирішеність питань організації носіїв інформації,
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поділу на балансовий і позабалансовий облік, амортизаційної
політики, також не знайшли свого належного висвітлення і питання
аналізу нематеріальних активів.
Слід зазначити, що значну увагу вивченню питань обліку і
контролю нематеріальних активів присвячували свої дослідження
І.А. Бігдан, І.І. Криштопа, С.Ф. Легенчук, Н.М. Малюга,
О.В. Михайлов, Т.В. Польова, Н.А. Трофімова, А.А. Турченко,
С.В. Шульга та ін. Але проблема обліку цієї групи активів містить
ще багато дискусійного і невирішеного в теорії обліку.
Вирішення вище перелічених проблем сприятиме усуненню
прогалин не лише в теорії та практиці відображення
нематеріальних
активів,
а
й
удосконаленню
системи
бухгалтерського обліку та контролю загалом.
1. Алексєєва А. Нематеріальні активи: бухгалтерський і податковий облік
амортизації / А. Алексєєва // Все про бухгалтерський облік. – 2010. - №37. С. 29-35.
2. Журавська І. Нематеріальні активи та їх податковий облік / І. Журавська //
Вісник податкової служби України. – 2010. - №34. - С. 11-15.
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ФОРМУВАННЯ «ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ» ЯК ОСНОВИ
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ В УКРАЇНІ
На рубежі ХХ–ХХІ ст. відбуваються суттєві трансформаційні
процеси у усіх сферах життя людства, зокрема посилюється
транснаціоналізації,
інтенсифікуються процеси вертикальноінтегрованої корпоратизації, посилюються позиції інноваційних
стратегії у політиці урядів окремих країн, що значно прискорює
формування економіки знань.
На думку Ніколенко Т.І. , активізація процесів перетворення
знання в безпосередньо продуктивну силу розвитку економіки і
суспільства зумовила, особливо в другій половині ХХ ст.,
розширення як досліджень у цій сфері, так і практичних кроків [1,
с. 466]. Парадигмою у економічній науці є силогізм - через знання
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можна створити і розвивати економіку – конкурентоспроможну і
здатну забезпечувати сучасний рівень життя населення. Нині
відбувається перехід від постіндустріального суспільства до іншої
фази розвитку – суспільства інформації, суспільства знань,
свідченням чого є зростаючі витрати на інновації, і відповідно
збільшення частки інтелектуального продукту у складі ВВП (у
розвинених країнах до 60-70%) [2].
Постає потреба в осмисленні та реалізації шляхів формування
людини з «інноваційним типом мислення, інноваційним типом
культури, з готовністю до інноваційного типу діяльності, що стане
адекватною відповіддю на перехід цивілізації до інноваційного
типу розвитку»[3]. Провідні світові
країни вже визнали
пріоритетність розвитку науки і освіти, як гаранта поступального
руху в майбутньому, побудови конкурентної економіки,
задоволення постійно зростаючих потреб людей. Поступово та
невпинно відбувається перехід на новий рівень розуміння
реальності, що характеризується формуванням «економіки знань».
Дедалі частіше користуються спеціальними термінами «нова
економіка» або Е-економіка для опису економіки знань. У
широкому розумінні, економіка знань – це економіка, де основною
рушійною силою прогресу є знання, зосереджені у людському
капіталі та інформаційному навколишньому середовищі [4].
Людина розглядається не лише як фактор виробництва (праця), але
й як його результат. Процес розвитку такої економіки полягає в
акумулюванні резерву здібностей і набору потреб людини. Знання в
сучасній економіці знань виконують дві основні функції:
- по-перше, знання можуть бути реалізовані в продуктах,
послугах, або сприяти створенню нових або вдосконаленню старих
технологій виробництва, втілюючи в собі виробничу функцію;
- по-друге, знання мають відтворювальною функцією, яка
виявляється у відтворенні внутрішнього інтелектуального
потенціалу особи та його творчої діяльності, що сприяє росту
кваліфікації, а також відтворенні колективного внутрішньо
фірмового інтелектуального потенціалу тощо.
Глобалізація породжує конкуренцію за знання, тому часові
лаги між суспільством знань і незнань спричиняє розрив між
багатством і бідністю. Існує певна відмінність між інформаційним
суспільством та суспільством знань. Інформація за своєю суттю є
не структурованою, хаотичною. Натомість знання – це форма
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існування і систематизація результатів пізнавальної діяльності
людини; інформація на найвищому рівні організації. Використання
знань, отриманих в процесі комплексного підходу, можливо навіть
на стику кількох галузей науки призведе до синергетичного ефекту,
коли їх взаємодія істотно перевершує ефект кожного окремого
компонента у вигляді їх простої суми.
1. Ніколенко Т.І. Особливості фінансування інноваційних процесів в освіті та
науці / Т.І. Ніколенко // Наука та освіта в сучасному університеті в контексті
міжнародного співробітництва: збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф.,
23-25 травня 2011р. – Маріуполь, 2011. – С. 465-467.
2. Сорока М .В. Значення розвитку економіки знань для України [Електронний
ресурс] / - Режим доступа http://www.confcontact.com/2009kach/
3. Козлова О.Г., Миленкова Р.В. Соціальні трансформації: інноваційна культура
особистості в мінливому світі[Електронний ресурс] / - Режим доступа
http://uchni.com.ua/ekonomika/
4. Сахненко О.І., Максимова М.М. Економіка знань та заходи державної
підтримки
[Електронний
ресурс]
/
Режим
доступа
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/6/
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ВІДМІННІСТЬ ПОНЯТЬ «ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ» ТА
«ЛІКВІДНІСТЬ» ПІДПРИЄМСТВА У ПРОЦЕСІ АНАЛІЗУ
Одним із завдань менеджменту підприємства в процесі його
функціонування є забезпечення стійкого фінансового стану, що
дозволяє ефективно функціонувати на ринку, бути привабливим
для інвесторів та надійним кредитором. Досягти цього неможливо
без здійснення аналізу та забезпечення ліквідності та
платоспроможності підприємства. Вчені по-різному трактують ці
поняття і немає єдиного підходу до визначення відмінностей між
ними, що призводить до підміни понять і існування розбіжностей у
методиці та формулах, що використовуються для їх розрахунку.
На нашу думку, ліквідність – це здатність активів
трансформуватись у грошові кошти (приймати грошову форму) у
найкоротший час без втрати своєї поточної вартості та з
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найменшими транзакційними витратами.
Тобто, при визначенні ліквідності необхідно враховувати:
час, необхідний для перетворення активів у грошові кошти; суму,
яку можна отримати від продажу активів; додаткові витрати, які
необхідно понести, щоб продати актив.
Чим швидше можна перетворити активи у грошову форму,
тим більш ліквідними вони є. Важливою умовою при цьому є
існування сталої кон’юнктури ринку, оскільки вона суттєво може
вплинути на ліквідність активів.
При визначенні ліквідності необхідно зважати на наступні
аспекти:
1. Оскільки оборотні активи є наймобільнішою частиною
майна підприємства, то необхідно безпосередньо розглядати
можливість погашення короткострокових зобов’язань саме за їх
рахунок.
2. При визначенні ліквідності необхідно брати до уваги всі
короткострокові зобов’язання, в тому числі прострочені.
До основних факторів, що впливають на ліквідність активів
відносяться: структура активів за швидкістю їх трансформації у
грошові кошти; структура поточних зобов’язань за терміном їх
погашення; розмір прибутку підприємства; швидкість обертання
оборотних активів; забезпеченість підприємства оборотними
активами в цілому та за елементами.
Отже,
ліквідність
підприємства,
на
відміну
від
платоспроможності, визначається наявністю оборотних засобів в
розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових
зобов’язань, хоча б з порушенням строків погашення, передбачених
контрактами.
Платоспроможність залежить від ступеня ліквідності, але є
більш мінливим поняттям, оскільки залежить від здатності
розрахуватись за своїми зобов’язаннями саме у визначений момент
часу [1]. Якщо діяльність підприємства є стабільною, у нього
формується стійка структура активів та пасивів, що дозволяє
забезпечити його ліквідність. Але платоспроможність при цьому
може бути порушена, якщо надійшов строк оплати зобов’язань, а у
підприємства через затримку платежів немає грошових коштів для
цього. Тобто, якщо затримка платежів носить короткостроковий
характер та не є систематичним явищем, тимчасово порушується
платоспроможність, але підприємство залишається ліквідним.
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Якщо така ситуація стає перманентною, в кінцевому випадку це
призводить і до порушення ліквідності.
При аналізі платоспроможності необхідно звертати увагу на
наступні аспекти: наявність грошових коштів на рахунках в банку
та в касі; збитковість діяльності підприємства; порівняння обсягів
дебіторської та кредиторської заборгованості за термінами
погашення; існування простроченої дебіторської та кредиторської
заборгованості, в тому числі за кредитами.
Таким чином, стан платоспроможності підприємства не
обмежується кількістю грошових коштів на рахунках підприємства,
але обумовлюється ним. Вона характеризується не тільки здатністю
підприємства розраховуватись за зобов’язаннями, але й генерувати
грошові потоки, які за обсягами та термінами відповідають
платіжним потребам підприємства, які полягають не тільки у
погашенні боргів, але й реалізації інвестиційної діяльності та
здійсненні
розширеного
відтворення.
Забезпечувати
платоспроможність можна як за рахунок власних, так і залучених
коштів. Крім того, платоспроможність необхідно розглядати у
динаміці, а не як моментний показник.
1. Банк В. Р. Финансовый анализ [текст]: [учеб. пособие] / В.Р. Банк, С.В. Банк,
Л.В. Тараскина - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 344 с.
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СТАН ІННОВАЦІЙННОГО РОЗВИТКУ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Гальмування процесів розвитку промислового сектора на
інноваційній основі зумовлене цілою низкою системних проблем,
зокрема у сфері енергозбереження, матеріаломісткості та
застарілості технологічної бази промислових підприємств.
В основі інноваційної діяльності підприємств знаходиться
процес впровадження інновацій у виробництво. Аналізуючи
динаміку активності промислових підприємств, що займалися
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впровадженням інновацій протягом 2000-2013 років, можна
побачити, що пік активності припадає на 2000-2002 роки
(максимальна частка 14,8%). Після 2002 року відбувається різке
зменшення активності до 2005 року (мінімальна частка 8,2%). Далі
активність промислових підприємств поступово збільшується і у
2013 році досягає значення 13,6% [1].
Динаміка питомої ваги реалізованої інноваційної продукції в
обсязі промислової показує, що найбільші частки були в
2001-2002 (7%) та 2006-2007 (6,7%) роках. Після 2007 року частка
реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової почала
зменшуватися і в 2013 році склала 3,3%. Найбільша кількість
освоєної інноваційної продукції припадала на 2002 рік і становила
22847 видів продукції. Станом на 2013 рік освоєно лише 3138 видів
продукції. Нині підприємства приділяють більше уваги
виробничому проектуванню та іншим видам підготовки
виробництва та маркетинговим заходам.
Найбільше уваги впровадженню нових технологічних
процесів приділялось у 2011 році і становило 2510 процесів, а
найменше їх впроваджувалось в 2002 році (1142 процеси) У
2013 році це значення становить 1576 процесів. В Україні
поступово зменшується кількість наукових організацій, що
займаються інноваціями. Найбільша їх кількість була зафіксована у
2005 році (1510 організацій), а в 2013 році їх кількість становила
1143 організації. Чисельність науковців зменшується, і у 2013 році
цей показник становив 77853 особи, проти 120773 осіб у 2000 році
[1].
Фінансування
інноваційної
діяльності
промислових
підприємств державним бюджетом за 2000-2013 роки швидкими
темпами зменшується, і найбільше значення було у 2008 році
(336,9 млн. грн.) і в 2013 році цей показник опустився до 24,7 млн.
грн.. Значно збільшується фінансування іноземними інвесторами яке
до 2013 року досягло 1253,2 млн. грн.. Власні кошти підприємств
знаходяться на стабільному рівні. Найбільше значення яких було у
2007 році (7999,6 млн. грн.), а найменше 2000 році - 1399,3 млн. грн.
На основі аналізу структури джерел фінансування виявлено, що
більшість витрат підприємств покриваються власними коштами, що
свідчить про те що підприємства в яких є обмежені власні кошти
практично не можуть здійснювати активну інноваційну діяльність.
Позитивною тенденцією є збільшення питомої ваги підприємств, які
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реалізовували інноваційну продукцію за межі України (з 16,3 до
24,4%), а також зростання обсягів її реалізації протягом останніх
восьми років (з 3158,5 млн. грн. до 23633 млн. грн.) [1]. Найвища
результативність інноваційної діяльності промислових підприємств
спостерігається в машинобудуванні, металургії, харчовій, хімічній та
нафтохімічній промисловості.
Для стимулювання інноваційної діяльності у промисловій
галузі необхідні: мотивація працівників; запобігання міграції
вчених; законодавчі зміни у галузі інноваційної діяльності щодо
пільг і стимулів; розширення джерел фінансування; тісна співпраця
з іноземними підприємствами, обмін досвідом; розширення
практики надання інноваційним підприємствам середньострокових
кредитів із зниженням процентної ставки [4, с.5].
Отже проблема активізації інноваційної діяльності
промислових підприємств України залишається актуальною. Аналіз
стану інноваційного розвитку промислових підприємств засвідчив
тісний зв’язок отриманих результатів із періодами стабільності
економічної системи та здійснюваною економічною політикою у
сфері підтримки інноваційного розвитку.
1. Інноваційна діяльність промислових підприємств у 2013 році. Державний
комітет статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Омельчак Г.В. Концептуальні основи розвитку інноваційного потенціалу
підприємств / Г.В. Омельчак // Держава та регіони. Сер.: Економіка та
підприємництво . – 2014. – № 2. – С. 113-118.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В СОЦІОЛОГІЇ
Моделювання соціальних процесів переслідує безліч різних
цілей і завдань. Моделювання дозволяє визначити оптимальні
розміри, а також передбачити поведінку системи (наприклад,
системи соціального захисту багатодітних сімей в умовах ринкових
відносин).
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У процесі моделювання аналізується цілий ряд факторів, в
результаті яких обґрунтовуються різні рівні життя. У вітчизняній і
зарубіжній практиці прийнято розрізняти чотири рівня життя:
 прожитковий мінімум;
 достатній;
 соціально необхідний;
 соціально комфортний.
Кожен з рівнів життя містить у собі ряд показників, тому при
моделюванні
розраховуються
можливості
їх
здійснення
(економічні,
організаційні,
духовні
тощо),
визначаються
передбачувані терміни реалізації, їх прогнозне бачення.
Моделювання в соціології – це метод дослідження соціальних
явищ і процесів на їх моделях, тобто опосередковане вивчення
соціальних об’єктів, у процесі якого вони відтворюються в
допоміжній системі (моделі), яка замінює в пізнавальному процесі
оригінал і дозволяє отримувати нове знання про предмет
дослідження.
Є два підходи до побудови моделі суспільних процесів:
локальний і глобальний. У локальному випадку розглядається
поведінка декількох індивідів (особистостей) або груп і на основі їх
локальної взаємодії показується загальний розвиток суспільства.
Описуються об’єкти дослідження: людина, сім’я, група. Задаються
можливі стану об’єктів, перерахуються фактори внутрішнього та
зовнішнього впливу і визначаються правила, за якими об’єкти
моделювання розвиваються і взаємодіють один з одним і з
зовнішнім середовищем.
При глобальному підході розглядається весь соціум (етнос,
держава, все людство), досліджуються загальні для всіх
характеристики (наприклад політична система). Як правило, при
глобальному підході досліджуються великі проміжки часу (кілька
десятків або сотень років), так як на динаміці соціуму менш
позначається поведінка окремої людини, партії і т.п. Для вивчення
вибирається об’єкт дослідження, виділяється його структура
(елементи, функціональні залежності, визначається інтервал часу
століття, тисячоліття).
Використання комп’ютерного моделювання в соціальних
науках досить нова ідея, хоча перші роботи в цьому напрямку були
здійснені в 1960-х, а широке використання комп’ютерів почалося в
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1990-х. Ця ідея має величезний потенціал тому, що моделювання
являє собою чудовий шлях прогнозування та розуміння соціальних
процесів.
Процес комп’ютерного моделювання соціальних процесів
включає в себе наступні етапи:
1.
ознайомлення з соціологічною теорією, на основі якої
будується модель;
2.
пошук основних елементів структури об’єкта,
взаємозв’язків, керуючих факторів;
3.
побудова інформаційної моделі та аналітичних схем на
основі соціологічної теорії об’єкта моделювання;
4.
теоретичне вивчення готової інформаційної моделі і
побудова математичної моделі (вибір математичного апарату,
формалізація структури, взаємозв’язків та елементів);
5.
побудова комп’ютерної реалізації математичної моделі
(вибір методу комп’ютерного моделювання та алгоритму
моделювання);
6.
практичне вивчення готової комп’ютерної моделі
(робота з комп’ютерними моделями як з об’єктами дослідження:
введення початкових даних, отримання результатів у вигляді
графіків і діаграм, аналіз та інтерпретація отриманих даних, зміна
початкових умов на основі наявних результатів для знаходження
оптимального рішення);
7.
у результаті аналізу комп’ютерної моделі приходимо до
висновку про адекватність побудованої моделі модельованого
соціального процесу. Далі приймається рішення: або змінити
структуру побудованої моделі з метою її вдосконалення та
покращення, або зробити додатковий аналіз соціологічного об’єкта,
або зібрати відсутні відомості про соціальний процес.
Таким чином, можна зробити висновок, що моделювання є
складовою частиною процесу розробки соціального проекту. У
відриві від проектування моделювання втрачає свій практичний
сенс. Соціальне моделювання дозволяє враховувати різні варіанти
руху і розвитку соціальних систем. Вироблення вірних прогнозів
дозволяє зробити більш досконалим управління, ефективним –
проектування.
У сучасних умовах уміння передбачати і прогнозувати
майбутнє, а отже, і впливати на соціальні процеси стає також одним
з найцінніших якостей молодого фахівця.
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СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОДАЖУ ЯК ОБ’ЄКТА
ОБЛІКУ
В умовах ринкової економіки продаж товарів стає
невід’ємною частиною діяльності суб’єктів господарювання. Часто
процес продажу ототожнюють з процесами реалізації та збуту
проте між ними існують розбіжності.
Питання, пов’язані з визначенням поняття продажу,
досліджували значна кількість як вітчизняних, так і зарубіжних
вчених.
Так, Борисов А.Б. під продажем розуміє передачу товару
іншій особі в обмін на гроші. Подібне пояснення мають Яремко В.,
Сліпушко О. В їхньому розумінні продавати – віддавати якийнебудь товар в обмін на гроші або на інший товар; реалізувати [1].
Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. тлумачать продаж як
передавання права власності на майно, продукцію, роботи, послуги,
нематеріальні активи, цінні папери, валютні цінності, інші види
фінансових ресурсів та матеріальних цінностей іншим юридичним і
фізичним особам шляхом укладання угод купівлі-продажу чи
виміни на певну еквівалентну суму коштів, інших цінностей у
матеріальній і нематеріальній формах, боргових зобов'язань у
вартісному вираженні [2].
Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устинко О.А., Юрій С.І. під
продажем розуміють збут товарів, продукції (робіт, послуг)
виробником споживачеві. При цьому продаж (реалізація)
вважається завершальною стадією кругообороту капіталу, на якій
його товарна форма змінюється на грошову.
Згідно Податкового кодексу України продажем товарів є
будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівліпродажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільноправовими договорами, які передбачають передачу прав власності
на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її
надання, а також операції з безоплатного надання товарів. Не
вважаються продажем товарів операції з надання товарів у межах
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договорів комісії (консигнації), поруки, схову (відповідального
зберігання), доручення, довірчого управління, оперативного лізингу
(оренди), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають
передачі прав власності на такі товари.
Термін «продаж» є західним та підкреслює сучасний підхід
до організації торгівлі в компанії, застосування ефективних
методів, націленість на конкретний результат. У радянські часи
замість терміну «продаж» у СРСР користувалися терміном «збут».
У сучасному розумінні продаж вважається нерозривно
пов'язаним з маркетингом, є його складовою частиною, «переднім
фронтом», служить логічним продовженням, практичним
результатом та підтвердженням правильності маркетингової роботи
компанії.
Згідно інших джерел, продажем може називатися оплатна
передача майна однією особою у власність іншій особі.
Розроблені також численні класифікації продажу. Наприклад
— оптовий та роздрібний продаж, прямий продаж, багаторівневий
(мережний) продаж, «довгий» продаж, мобільний продаж, продаж
товарів та послуг і т. д.
Отже, продаж товарів є важливою частиною діяльності
суб’єктів господарювання. часто саме продаж забезпечує значну
частину прибутку. Тому дослідження суті поняття «продаж» та
розгляд його відмінностей від подібних понять є досить
актуальним.
Формулювання поняття «продаж» в різних наукових
джерелах відрізняється, що може спричинити складнощі в його
розумінні. Тому доречно вказати, що продаж – це складова частина
збуту, особисте ділове спілкування продавця і покупця щодо якості
й ціни товару, спрямоване на передачу продавцем товару покупцеві
за грошову плату.
1. Борисов А.Б. Большой экономический словарь/А.Б. Борисов// – М.: Книжный
мир, 2001. – 895 с.
2. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник/ А.Г. Загородній//
– Львів: Видавництво Національного університету ―Львівська політехніка―,
2005. – 714 с.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ТУРИЗМІ
Туризм виступає однією з найбільш динамічних та
перспективних галузей світової економіки. Туристична галузь важливий чинник підвищення якості життя в Україні, утворення
додаткових робочих місць, поповнення валютних запасів держави
та підвищення її авторитету на міжнародній арені.
Актуальною
проблемою
ефективного
використання
математичних моделей в даній області є недостатньо вивчені
особливості розвитку туристичного ринку, його кон’юктури та
динаміки. Аналіз математичних методів та інформаційних
технологій, які використовуються у світовій практиці для
дослідження, оптимізації та управління туризмом свідчить про те,
що у цій галузі дійсно існує низка задач, розв’язування яких
потребує сучасного формулювання та розробки нових методів і
засобів математичного моделювання.
Сучасна індустрія туризму - одна з найбільш швидко
прогресуючих галузей світового господарства, розглядається і як
самостійний вид економічної діяльності, і як міжгалузевий
комплекс. Завдання планування і управління туристичним бізнесом
формулюється на основі різних областей знання - економіки,
менеджменту, математики, і може бути описана за допомогою
системи взаємопов'язаних моделей. Можливості застосування
оптимізаційного та імітаційного моделювання в області планування
та менеджменту туризму та рекреації.
Значною
проблемою
в
ефективному
використанні
математичних моделей в даній області є недостатня математична
підготовка осіб, що приймають рішення (ОПР), і відсутність у них
навичок пошуку та обробки інформації, яка необхідна для
вирішення існуючого кола задач. Для вирішення задач управління
підприємством туристичної галузі, особи, що приймають рішення,
потребують підтримки і фактичної інформації, заснованої на
використанні досягнень в моделюванні та сучасних інформаційних
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технологій, в тому числі систем підтримки прийняття рішень
(СППР).
Математичні моделі переважно використовуються для того,
щоб передбачити наслідки рішень, запропонованих ОПР або
знайдених СППР, а також, роблять можливими оптимізацію та
імітаційне моделювання розвитку та функціонування об'єктів
туристичного бізнесу так, щоб могли бути оцінені можливі
альтернативні варіанти управління в даній галузі. Для цього
необхідна розробка ряду моделей на різних системних рівнях:
моделі оптимального розміщення регіонального туризму (модель
туристських маршрутів; модель автотуризму, багатокритеріальна
дискретна модель вибору проектів розвитку рекреаційного регіону),
локальні моделі (розподіл рекреаційних послуг в місті,
резервування номерів готелів і пансіонатів та інші).
Значущим питанням математичного моделювання в туризмі є
питання досягнення рівноваги (насичення) в явищах, оскільки
рівновага означає досягнення стабільних цін, при яких
врівноважується попит і пропозиція. Якщо прийняти гіпотезу про
можливість досягнення рівноваги, то доведеться шукати для
моделей форму рівнянь з асимптотичним наближенням до деякої
лінії насичення. За останні роки туризм і ціни (на авіаперевезення,
готелі і ін.) зазнали значної трансформації, спостерігається стійкий
тренд зростання, і тому до туризму доки неправомірним буде
застосування терміну «насичення».
Під час моделювання туризму необхідно врахувати також
такі особливості: послуга в туризмі несе в собі специфічні
властивості місцевості, національний колорит, складає мету
подорожі, вона має бути безпечною для життя, здоров’я споживача,
довкілля і не заподіювати шкоду майну споживача. Для визначення
найбільш ефективного напряму туристичних послуг за регіонами
України використовуються такі моделі:
1. Мінімізація суспільних витрат та інвестицій
2.Максимізація бюджетних доходів регіонів.
3. Мінімізація дисбалансу зайнятих у туризмі і трудових
ресурсів підмножини районів, в яких рівень зайнятості нижчий від
заданого.
Ще одним із засобів моделювання процесів розвитку туризму
є використання дифузних моделей. Дані моделі визначають місця
розміщення нових туристичних центрів, оцінюють вплив таких
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центрів на існуючу кон’юнктуру туристичного ринку з
урахуванням конкурентних чинників, процесів адаптації,
субституції та стохастичних процесів розвитку його структури.
УДК 519.86
Ірина Новосад
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ
Відомо, що добре структуровані проблеми мають
різноманітні рішення, елементи яких, а також зв’язки між
ними,добре вивчені і можуть бути виражені кількісно. Оптимальне
рішення для таких проблем може бути знайдене за допомогою
методів дослідження операцій і економіко-математичних моделей.
Наведемо приклади: вибір оптимального варіанту розвитку і
реконструкції
підприємства,
розрахунок
оптимального
завантаження виробничих потужностей, розробка оптимальних
режимів технологічнихпроцесів.
Слабо структуровані проблеми, найчастіше, пов’язані з
виробленням довгострокових курсів дій, кожен з яких зачіпає
багато аспектів діяльності організації і реалізується поетапно. Це
може бути, визначення стратегії технічного переозброєння
виробництва, вдосконалення організації управління і тому подібне.
Вони вирішуються за допомогою методів системного аналізу, які
поєднують в собі складні математичні розрахунки з великим
об’ємом суб’єктивних думок керівників і фахівців.
Дослідженням даної теми займались: Мескон М.Х., Альберт
М., Саймон Р., Трояновський В.М., Шарапов О.Д., Беспалов Б.А.
Потрібно відзначити, що теорія рішень зародилася у роки Другої
світової війни і була пов’язана з методом дослідження операцій.
Р. Саймон є найбільш яскравим представником теорії рішень.
Він розробив її на основі сучасних досліджень в області економіки,
математики і психології. На його думку, моделювання людської
діяльності відкриває нові можливості для гнучкішої і
раціональнішої адаптації людей, а також організацій в змінних
умовах. Теорія рішень направлена на створення логічної і
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всеосяжної концептуальної схеми, яка спирається на різні науки і
факти дійсності, а також на дозвіл технічних завдань.
Запропонована Р. Саймоном концепція рішень виявилася вельми
життєздатною. Визначаються нові сфери її вживання.
Можна виділити такі етапи процесу прийняття і реалізації
рішення:
1. Виникнення проблеми.
2. Осмислення проблеми.
3. Пошук рішення.
4. Ухвалення рішення.
5. Реалізація рішення.
6. Оцінка результату.
На
етапі
формулювання
управлінського
завдання
використовуються математичні моделі залежно від вмісту
управлінських проблем. Враховуючи те, що моделі у багатьох
випадках відображають реальну дійсність лише в першому
наближенні, на даному етапі велике місце займають методи теорії
вірогідності, статистичні моделі.
На етапі вибору методів рішення задачі, знаходження
варіантів рішення, розробки конкретного проекту можуть
використовуватися методи математичного програмування і теорії
ігор. Вибір найкращого варіанту з декількох альтернатив не завжди
обов’язковий, рішення може однозначно залежати від того, яке
значення мають вхідні параметри. В цьому випадку застосовуються
методи матричної алгебри і математичного аналізу.
Моделювання полягає в тому, що створюється модель, тобто
щось схоже на реальну систему і зберігаючі істотні властивості її як
оригінала. Математичні моделі характеризують реальну систему
символічними рівняннями або нерівностями. Використання
математичних методів для підготовки рішень складається з
декількох етапів. Передусім визначається круг проблем, що
підлягають рішенню, причому має бути чітко сформульована мета
рішення. Після цього розбивається на складові частини – постійні і
змінні величини. Потім потрібно формалізувати завдання і
побудувати модель, яка виражає якісний вміст явищ через кількісні
характеристики. Побудову цільової функції
і обмеження
представляють дві складені частини так званих оптимальних
моделей.
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Моделювання може охоплювати всі види аналітичних дій, що
здійснюються при безпосередній підготовці рішень. Кожен вид
моделювання – це спосіб, метод можливого відображення
соціально-економічних процесів і відшукання на основі певних
критеріїв і оцінок оптимального варіанту рішення.
Отже, виходячи з вище наданої інформації ми можемо
сказати, що моделювання дозволяє заздалегідь передбачати хід
подій і тенденції розвитку, властиві керованій системі, з’ясувати
умови її існування і встановити режим діяльності з врахуванням
впливу різних чинників.
Часто думають, що чим більша кількість чинників врахована
в моделі, тим краще сама модель, але насправді деталізована
модель не завжди доцільна, оскільки це надмірно ускладнює
модель і важче за нею аналізувати.
УДК 657
Тетяна Олійчук, Софія Марценюк
Науковий керівник: Лариса Савош
Луцький національний технічний університет
ПОРІВНЯННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ЗА
МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
У зв’язку з впровадженням ринкових відносин, інтеграції
України в Європу, розвитку міжнародних відносин виникла
необхідність змін та вдосконалення системи бухгалтерського
обліку. Досить новою категорією для сучасного обліку в Україні є
поняття «біологічні активи». 01 січня 2007 року було затверджено
та введено в дію положення (стандарт) бухгалтерського обліку
(П(С)БО) 30 «Біологічні активи», який орієнтований на МСБО 41
«Сільське господарство». Але, об’єкти які відносять до біологічних
активів є дуже різноманітними та мають різні класифікаційні
ознаки.
Питання
нормативно-правового
регулювання
бухгалтерського
обліку
сільськогосподарської
діяльності
розкривали у своїх дослідженнях С. Голов, Л.Г. Ловінська,
Н. Малюга, В. Пархоменко, В. Сопко, Н. Ткаченко, В.О. Шевчук та
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інші вітчизняні науковці.
Біологічний актив за НП(с)БО - тварина або рослина, яка у
процесі
біологічних
перетворень
здатна
давати
сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні
активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди [2].
Біологічний актив за М(с)БО - це жива тварина або
рослина[1].
За даними таблиці в НП(с)БО біологічні активи поділяються
на: поточні, довгострокові та незрілі. Розподіл біологічних активів
на групи також залежить від того коли будуть отримані економічні
вигоди від їх використання. Також в національних стандартах
кожна група біологічних активів обліковується на окремому
рахунку бухгалтерського обліку.
За міжнародними стандартами біологічні активи поділяються
на : споживчі біологічні активи та біологічні активи носії. До
першої групи належать зрілі активи, а до другої незрілі.
Під час порівняльного аналізу виявлено чимало розбіжностей
між МСБО 41 та П(С)БО 30. Так, МСБО 41 не враховує одну з
властивостей – отримання економічних вигід від використання
активу - при тлумаченні "біологічного активу". Виявляється, на
міжнародному рівні, відсутня прив’язаність біологічного активу до
активу взагалі і процесів, що його породжують. Хоча, доречним у
МСБО 41 вважаємо розподіл біологічних активів на дві групи –
споживні та біологічні. На нашу думку, це спрощує систему
ведення бухгалтерського обліку та полегшує роботу при визначенні
справедливої вартості.
Позитивним моментом у П(С)БО 30 є наявність класифікації
сільськогосподарської продукції та виділення додаткової продукції,
яка є просто необхідною у сільськогосподарській діяльності
підприємства.
Отже,
сьогодні
нормативно-правове
забезпечення
вітчизняного бухгалтерського обліку потребує розширення, тому,
використання на практиці українськими бухгалтерами МСБО
вважаємо не тільки необхідним, а й обов’язковим, хоча й це
вимагає певних доробок та вдосконалень.
1. Міжнародний стандарт фінансової звітності 41 «Сільське господарство».
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408

145

Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи".
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=293962&cat_id=293533
3. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні
активи", наказ Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 р. № 790
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z1456-05

УДК 65.298
Наталія Оселко
Науковий керівник: Тетяна Никитюк
Луцький національний технічний університет
МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КРЕДИТ ТА ЙОГО
РОЛЬ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Одним з основних завдань виробничих підприємств, які
націлені
на
довгострокову
діяльність,
є
створення
високоефективного виробництва, що випускає продукцію у
відповідності до міжнародних стандартів. Проте для більшості
підприємств України нині гостро постала проблема морального та
фізичного зносу основних фондів, який в більшості випадків
досягає критичних величин. Так, у деяких регіонах цей показник
сягає за 80%, що робить неможливим випуск конкурентноздатної
продукції підприємствами[1].
Інвестиційний кредит — це економічні відносини між
кредитором і позичальником з приводу фінансування інвестиційних
заходів на засадах повернення і, як правило, з виплатою відсотка[2].
На думку Волошиної О.В., необхідність інвестиційного кредиту
пов’язана з об’єктивною розбіжністю у часі руху матеріальних і
грошових потоків, що виникає в процесі відтворення суспільного
продукту[3]. Потреба в інвестиційному кредиті виникає через
різницю у величині і термінах повернення капіталу, авансованого у
виробництво, а також у зв’язку із необхідністю одночасної
інвестиції великих грошових коштів для розширення виробничого
процесу. Іноземний інвестиційний кредит перебуває у тісному
зв'язку з внутрішнім кредитом бере участь у зміні форм вартості,
забезпечує безперервність відтворення, обслуговуючи всі його
фази. Різночасність окремих фаз відтворення, розбіжність часу та
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місця входження в міжнародний оборот реалізованої вартості та
необхідних для цієї реалізації платіжних коштів, розбіжність
валютного обороту з рухом позичкового капіталу визначають
взаємозв'язок іноземного інвестиційного кредиту з виробництвом.
У світі функціонують компанії, які допомагають здійснити
масштабну модернізацію, розширення виробничих потужностей,
будівництво нових цехів або цілих заводів за рахунок
інвестиційних кредитів іноземних банків. Вони беруть на себе
управління інвестиційними проектами, координацію зусиль всіх
учасників проекту по досягненню головної цілі – успішної
реалізації інвестиційного проекту у вигляді високодохідного
виробництва. Однією з таких компаній є компанія European
Business Credits Ltd (Великобританія), яка пропонує підприємствам
комплексні послуги по реалізації середніх та великих інвестиційних
проектів від 15 до 100 млн. євро через організацію іноземного
кредитного фінансування поставок технологічного обладнання та
будівельних робіт[3]. Кредит
виділяється на 85% від суми
заявлених витрат інвестиційного проекту і спрямовується на
придбання обладнання в країнах ЄС. За рахунок кредиту можна
фінансувати будівельно-монтажні роботи та інші витрати.
На міжнародному фондовому ринку іноземний інвестиційний
кредит відіграє подвійну роль: з одного боку позитивна роль
полягає у прискоренні розвитку продуктивних сил шляхом
забезпечення безперервності процесу відтворення та його
розширення, а з іншого - негативна роль полягає в загостренні її
суперечності., оскільки веде до конкурентної боротьби країн за
ринки збуту, сфери застосування капіталу, джерела сировини, за
переваги в НТП тощо.
Отже, іноземний інвестиційний кредит в умовах глобальної
економіки сприяє взаємовигідному співробітництву країн, однак
провокує ріст конкурентної боротьби. Незважаючи на це, залучення
іноземних інвестиційних кредитів в українську економіку має
сьогодні стратегічний та тактичний інтерес з боку як України, так і
іноземних кредиторів.
1. Облік зносу та амортизації основних засобів [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://4grad.at.ua/publ/11-1-0-43.
2. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://readbookz.com/
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3. Волошина О.В. Іноземне інвестиційне кредитування як засіб модернізації та
розширення виробничих потужностей вітчизняних підприємств [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://magazine.faaf.org.ua/

УДК 519.86
Олена Патюк
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОЛОГІЇ
Математичне моделювання – метод дослідження процесів або
явищ шляхом створення їхніх математичних моделей і дослідження
цих моделей. Сутність його полягає в тому, що взаємозв’язок
досліджуваних явищ і факторів передається у формі конкретних
математичних символів, рівнянь. Математичне моделювання
дозволяє замінити реальний об’єкт його моделлю і потім вивчати
останню . Як і у випадку будь-якого моделювання, математична
модель не описує явище абсолютно адекватно, що залишає
актуальним питання про застосуванняотриманих таким шляхом
даних.
Екологія – наука про взаємодії живих організмів і їхніх
спільнот між собою і з навколишнім середовищем.
Екологія вивчає взаємовідносини організмів із довкіллям,
досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових
систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), виявляє
механізми підтримання їхньої стійкості у просторі й часі.
Одним з найважливіших завдань екології є пошук шляхів
оптимізації взаємин між людиною, з одного боку, й окремими
видами та популяціями, екосистемами – з другого. Під час
досліджень і реалізації практичних заходів у цьому напрямку
важливим є врахування екологічної значущості та реальної
господарської важливості кожного виду, популяції та екосистеми.
У зв’язку з цим збереження всіх видів, популяцій та екосистем на
нашій планеті вважається екологічно та економічно доцільним, а
концепція шкідливих видів є хибною.
Для отримання нових фактів та формування гіпотез і теорій
сучасна екологія використовує різноманітні наукові методи.
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Зокрема, за допомогою теоретичних методів досліджують моделі
природних об’єктів. Застосовують такі види моделей: словесні,
графічні, математичні, фізичні, геоінформаційні тощо. У
теоретичних методах виділяють моделювання й математичну
обробку даних (статистичний метод).
Основою моделювання є створення певної теорії щодо тієї чи
іншої біологічної системи, що містить правила, за якими
відбуваються зміни в аналізованих біологічних системах. Після
створення такої теорії задаються початкові параметри (тобто
визначається початковий стан системи). Потім, зазвичай з
використанням потужних комп’ютерів, робиться аналіз – як буде
змінюватися система у випадку дії правил висунутої теорії.
Результати співставляються з реальними фактами для існуючих
біологічних систем. Якщо відхилення від природних процесів є
незначними, то в теорію й модель вносять невеликі правки та
продовжують дослідження. Якщо ж відхилення є суттєвими, то
створену теорію відкидають і пропонують нову. Моделювання
широко використовується в тих ситуаціях, коли проведення
реального експерименту неможливе. Так, наприклад, досліджують
еволюційні процеси, зміни екосистем у планетарному масштабі
тощо.
У сучасних математичних моделях виділяють тактичні і
стратегічні моделі. Тактичні моделі розглядають окремі екосистеми
з метою прогнозування їхнього стану при різноманітних впливах.
Стратегічні моделі будуються в основному із дослідницькими
цілями для окреслення загальних властивостей екологічної
системи, таких як стабільність, усталеність, спроможність до
саморегуляції. Одним з важливих напрямків у цих дослідженнях є
математичне
моделювання
біологічних
популяцій.
Воно
застосовується для вирішення таких завдань як збереження
зникаючих і рідкісних видів, прогнозування чисельності
промислових популяцій і розробка оптимальних стратегій
промислу, вивчення впливу антропогенних факторів на чисельність
біологічних видів, і інших.
При
побудові
математичних
моделей в
екології
використовується досвід математичного моделювання механічних і
фізичних систем, але з урахуванням специфічних особливостей
біологічних систем: складнощі внутрішньої будови кожної
особини; залежності умов життєдіяльності організмів від багатьох
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чинників зовнішнього середовища; не замкнутості екологічних
систем; величезного діапазону зовнішніх характеристик, при яких
зберігається життєздатність систем.
У математичну модель закладаються біологічні уявлення,
гіпотези про кінетичні властивості процесів (швидкостях зростання,
розмноження, загибелі). Синтезуючи дану інформацію, модель
дозволяє вивчити якісно і кількісно просторово-часову структуру,
що формується в реальній або гіпотетичній системі, розкрити
причинно-наслідкові зв’язки.
Досліджуване явище настільки складне, що проаналізувати
його традиційними біологічними методами було б неможливо. У
свою чергу побудова і дослідження складних математичних
моделей вимагає розвитку нових математичних методів, служить
імпульсом розвитку математичної теорії.
УДК 519.86
Крістіна Пожарна
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА
ПРОГНОЗУВАННЯ В СПОРТИВНІЙ ІНДУСТРІЇ
У сучасній економіці спорту доволі часто використовується
математичний апарат - аналізуються графіки різних залежностей,
виводяться математичні формули, проводиться математична
обробка статистичних даних, розробляється комп’ютерне
моделювання економічних процесів.
Комп’ютерне моделювання математичного апарату часто
істотно знижує витрати підприємства під час здійснення
планування і прогнозування економічних заходів. Це здійснюється
за допомогою впровадження модельних експериментів і
оптимізаційних методів у вирішенні багатьох видів завдань.
Загальновідомо, що у основі вивчення економічних
пріоритетів і інших систем завжди лежить експеримент - реальний
чи модельний. Сенс реального експерименту - це вивчення
властивостей на практично діючому об’єкті.
Наприклад, реально діючий об’єкт - спортивна споруда на
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вигляді зимового Палацу спорту. Щоб з’ясувати оптимальну ціну
квитків на ігри чемпіонату з хокею, можна провести ряд
експериментів по наповнюваності глядацькій аудиторії, з різними
цінами квитків.
Побудова
моделей,
вивчення
властивостей
систем
називається моделюванням. Моделювання виявляється незамінним
інструментом і за побудові економічних прогнозів, тобто.
ймовірних суджень про стан будь-якого явища чи зміни системи у
майбутньому. Прогнозування є одним із форм передбачення
розвитку подій, що у економіці є найціннішим ресурсом.
Математична модель є спрощена модель оригіналу. Таке
спрощення відбувається через скорочення розмірності станів
вихідної системи. У той самий час сформована модель повинна
поводитися так, як і оригінал, тобто. між оригіналом і
математичною моделлю має бути взаємна відповідність.
Побудова економіко-математичних моделей включає у собе
кілька етапів:
 формування
економіко-математичної
моделі
починається з постановки завдання, що у свою чергу визначається
формуванням цілей моделювання;
 наступним етапом побудови моделі є синтез, тобто.
формування структури та опису параметрів моделі;
 етап аналізу моделі залежить від вивчення її властивостей
та поведінки у різних умов функціонування. І на цій стадії
виробляється вибір за розрахунок критеріїв ефективності кожної з
побудованих на етапі синтезу моделей.
Сучасні спортивні споруди є складними багатоцільовими
системами, куди входять спортивні арени, глядацькі комплекси,
системи зв’язку й безпеки, медичної допомоги, допоміжних служб.
Великі спортивні споруди можуть одночасно обслуговувати
десятки і навіть сотні тисяч вболівальників і спортсменів, надаючи
кожному клієнту відповідний набір сервісних послуг. Багато
уболівальників, відвідуючи спортивні споруди, створюють попит
на цілий ряд супутніх товарів та послуг - на напої, бутерброди,
піцу, спортивну пресу, сувеніри та ін.
Щоб задовольнити весь пропонований попит на відповідному
рівні, надати споживачам якісні товари та послуги, необхідно
врахувати чимало економічних й інші чинники на стадії
151

Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України

проектування спортивних споруд. Відповіді на це та інші питання
мають отримати під час маркетингових і проектно-дослідницьких
робіт. І вже тоді у процес активно включаються економікоматематичні методи, задіюється існуючий апарат математичного
моделювання і прогнозування.
Якщо проектування спортивної споруди виробляється без
економіко-математичної підтримки і врахування перелічених вище
економічних параметрів, то необхідні коригування згодом
доводиться робити вже на діючому об’єкті, що дуже збільшує
відповідні витрати.
Отже, у спортивної індустрії та інших галузях економіки
використовується дуже багато систем масового обслуговування,
кожна з яких містить різне число каналів обслуговування, має
власну продуктивність і організаційну структуру. Залежно від
зазначених характеристик система масового обслуговування має
певну ефективність функціонування. Коли якась система масового
обслуговування з часом перестає виконувати своє завдання, її
заміняють на більш ефективну, яка більше повно задовольняє
більше обсягів заявок.
УДК 657
Ірина Поліщук
Науковий керівник: Ірина Бабіч
Луцький національний технічний університет
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ
У процесі своєї діяльності підприємства вступають у
розрахункові відносини з постачальниками (за куплені у них
матеріали), з покупцями і замовниками (за реалізовану продукцію,
виконані роботи і послуги), із комерційними банками (за одержані
позички). Виокремлюючи розрахункові стосунки, пов’язані саме з
покупцями та замовниками, можемо вважати їх дебіторською
заборгованістю, проте в окремих випадках, а саме, коли
здійснюється фактично безвідсоткова позика контрагентам або
коли підприємств, реалізовуючи свою продукцію (товари, роботи,
послуги), не отримує відразу оплату, тобто відбувається
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кредитування покупців та замовників за надану їм продукцію і
протягом періоду від моменту реалізації до моменту надходження
платежу засоби підприємництва перебувають у вигляді
дебіторської заборгованості. Дебіторською заборгованістю також
вважають відстрочені платежі за користування майном в оренді,
платежі по розрахунках з робітниками, службовцями підприємства,
за комунальні послуги та інші, надані підприємством, фізичним та
юридичним особам, підприємству дебітору. Отже, дебіторська
заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на
певну дату, а також це безвідсоткова позика клієнтам на
відповідний зазначений період часу.
Основним і актуальним питанням нині є питання щодо
переваг між позитивним та негативним впливом дебіторської
заборгованості на діяльність підприємства загалом. Адже, якщо
реалістично поглянути на господарську діяльність підприємств, то
можна з упевненістю зауважити, що багато підприємств
знаходиться у складному стані як у фінансовому, так і в
конкурентному щодо інших підприємств.
Важливим фактором щодо дебіторської заборгованості є те,
що її рівень визначається підприємством за умови розрахунків зі
своїми клієнтами. Якщо ці умови є жорсткими, то зменшується
обсяг продажу товарів через те, що покупці не мають змоги
придбати товар у кредит і відповідно зменшується величина
дебіторської заборгованості за рахунками клієнтів. З іншого боку,
якщо розрахункові умови послаблюються, тоді з’являється більше
замовників, зростає товарообіг і сума дебіторської заборгованості.
Саме за допомогою розрахункових умов можемо визначити
переваги та недоліки дебіторської заборгованості.
Дослідженнями особливостей ведення обліку розрахунків з
покупцями та замовниками встановлено, що кожне підприємство
чи організація може обрати свою облікову політику дебіторської
заборгованості, що досить суттєво впливає на величину показників
фінансового стану та результати діяльності підприємства.
Упродовж певного часу в економіці України відбуваються
надзвичайно
складні
процеси
реформування
системи
бухгалтерського обліку, зумовлені зміною загального економічного
середовища, побудовою інформаційного суспільства та інтеграцією
країни до Європейського Союзу. Трансформація даних
вітчизняного обліку в міжнародний формат – складна справа,
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одним із проблемних питань якої є узгодженість положень МСФЗ
та П(С)БО.
Таким чином, за допомогою правильної фінансової політики,
управління дебіторською заборгованістю підприємства дасть змогу
підвищити її оборотність, поліпшити якість заборгованості,
збільшити її обсяги, що водночас буде корисним для підприємства.
Потрібно
зазначити,
що
нині
корисність
дебіторської
заборгованості є необхідним чинником для успішного розвитку
підприємства.
УДК 65.298
Ірина Присяжнюк
Науковий керівник: Тетяна Никитюк
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ У УМОВАХ
ПОГЛИБЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Сучасний стан господарського розвитку України можна
характеризувати як напружений. Така непроста ситуація зумовлена
цілим рядом несприятливих факторів, зокрема військовими діями
на
Сході,
посткризовим
періодом
світової
економіки,
нестабільність національної валюти, необхідністю проведення
економічних реформ та відсутність чіткої державної програми у їх
реалізації тощо. Для виправлення ситуації необхідним є створення
механізмів прискорення розвитку реального сектору виробництва,
які б стимулювали нарощування обсягів виробництва,
підвищували його
ефективність та сприяли
оновленню
матеріально-технічної бази.
Однак, реальне становище свідчать, що процес розвитку
малого та середнього підприємництва в Україні перебуває в
критичному стані. Збереження нинішніх показників технічного
рівня і темпів оновлення виробничих потужностей ресурсо- та
наукомісткості виробництва, продуктивності капіталу і праці,
динаміки інвестицій та інновацій становить загрозу не тільки для
майбутнього промислового потенціалу України, але й для її
національної безпеки в умовах глобалізації сучасного світового
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господарства.
В економіці України роль промислового виробництва є
суттєвою. На думку Бурлай Т., в цьому секторі виробляється
близько 40% загальноукраїнського випуску товарів і послуг, 80% їх
експорту, сконцентровано приблизно 1/3 основних засобів
виробництва і зайнятих в економіці. При всій складності
сьогоднішньої ситуації промислове виробництво є одним з
основних джерел оплати праці найманих працівників, прибутків
підприємств, податкових і валютних надходжень держави [1, с.7].
Кількість зареєстрованих юридичних осіб України за даними
Держкомстату (без урахування АР Крим )[2] подано на рис.1.

Рис. 1. Динаміка кількості підприємств в Україні у
2013-2015 рр.
Як видно, у 2015 році кількість новостворених підприємств
значно скоротилась, що може свідчити про нагромадження значних
труднощів при створенні та функціонуванні приватного
підприємництва в Україні.
До основних чинників, які гальмують розвиток приватного
підприємництва в Україні можна віднести:
– організаційно-правові труднощі відкриття та ведення
бізнесу;
– неоднозначність та суперечливість чинної нормативноправової бази;
– недоступність кредитних ресурсів як для започаткування,
так і для ведення бізнесу чи його відновлення;
– недостатні
зв’язки
з міжнародними фінансовими
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організаціями по залученню інвестицій і гарантій;
– декларативний
характер
державної
підтримки
підприємства;
– несприятлива податкова політика;
– доволі громіздка система бухгалтерського обліку та
звітності;
– обмежені можливості для захисту від протиправних
посягань та рейдерства;
– криза неплатежів та проблеми з формуванням нових
взаємозв’язків каналів збуту;
– недостатність професійних знань та досвіду тих, хто
займається малим та середнім бізнесом тощо.
Нині особливо важливою умовою для розвитку приватного
підприємництва є створення привабливого інвестиційного
середовища для вітчизняних та іноземних інвесторів. Україна має
великі можливості для активної діяльності інвесторів - значний
споживчий ринок, вигідне геополітичне розташування, багаті
природні ресурси, кваліфіковану й водночас дешеву робочу силу,
потужну наукову базу. Однак макроекономічне середовище дуже
несприятливе для інвестицій - високі реальні процентні ставки,
високі податкові ставки, суперечливе і невідповідне сучасності
господарське законодавство, тонізація економіки тощо.
Для збільшення кількості товарів та послуг, які продукує
національна економіка необхідна державна стратегії залучення
інвестицій в приватний бізнес Україні. Для цього слід створити
стабільну і сприятливу правову основу для залучення іноземних
інвестицій. Водночас необхідний захист молодого національного
виробника від конкуренції іноземних фірм. Україна повинна
формувати вигідну митну політику, сприяти імпорту сировини, а не
готових товарів. Також необхідно вміло організовувати власне
виробництво продукції, щоб уникати залежності від аналогічного
імпорту.
Таким чином, лише за розробки ефективної якісної моделі
розвитку вітчизняних підприємств з наголосом на розвитку малого
та середнього підприємництва зможе збільшити виробництво
національних товарів та послуг. Такі покращення сприятимуть
економічному зростанню, поліпшенню рівня життя та зниженню
безробіття та покращення загального соціально-економічного
становища країни в цілому.
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Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В
БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ
Становлення ринкової економіки в Україні супроводжується
процесом розбудови вітчизняної фінансово-кредитної системи.
Основою фінансово-кредитної системи є банківська система, яка
безпосередньо охоплює всі ланки єдиного господарського
механізму держави.
Необхідно створити ефективні засоби, на основі широкого
застосування економіко-математичних методів і моделей, для
проведення комплексного аналізу процесів формування показників,
що характеризують основні сторони банківської діяльності,
дослідження їх взаємозалежності та залежності від дії чинників
невизначеного
конкурентного
зовнішнього
економічного
середовища, прогнозування варіантів їх зміни та формування
оптимальних стратегій управління ними.
Одним із основних завдань є оптимізація внутрішнього
функціонування. За таких умов особливо важливого значення
набуває розгляд комерційного банку як цілісної складної
динамічної системи, що працює у нестабільній економіці
перехідного типу та застосування економіко-математичних методів
і моделей для дослідження процесів, що протікають у банку, оцінки
ефективності його роботи, виявлення напрямків і способів
вдосконалення управління банківською діяльністю.
Математичне моделювання управлінських процесів у
банківській системі передбачає вибір найбільш раціонального
математичного методу для розв’язування задачі. Модель повинна
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враховувати стільки елементів і зв’язків, щоб досить точно
відобразити фінансову реальність, а результати рішень були
корисні керівникові, що приймає планові рішення, і вирішуватися
доступними фінансистові математичними методами, програмними і
комп’ютерними засобами у прийнятний термін.
Сучасні методики діагностики фінансового стану банку
базуються на вивченні, систематизації та опрацюванні великого
обсягу інформації, що міститься в офіційній банківської звітності.
Крім того, алгоритми розрахунків показників досить громіздкі і не
завжди очевидні, тому підсумкові дані не можуть повною мірою
доступно і наочно характеризувати фінансову стійкість кредитної
організації.
В даний час широкого поширення в області моделювання
кредитної організації набув метод нейронних мереж. Дана
технологія характеризується здатністю до моделювання нелінійних
процесів та високою адаптивністю. Нейронні мережі надають
абсолютно нові багатообіцяючі можливості для банків і інших
фінансових інститутів, яким за родом своєї діяльності доводиться
вирішувати задачі в умовах невеликих початкових знань про
середовище. Принципова відмінність штучних нейронних мереж
від звичайних програмних систем, зокрема експертних, полягає у
тому, що вони не вимагають програмування, а налаштовуються
самі. Найбільш цінна властивість нейронних мереж полягає в їх
здатності навчатися на множині прикладів в тих випадках, коли не
відомі закономірності розвитку ситуації і які б не були залежності
між вхідними і вихідними даними, що особливо важливо при
моделюванні у банківській сфері. Таким чином, нейронні мережі
здатні успішно вирішувати задачі, опираючись на неповну,
спотворену, внутрішньо суперечливу вхідну інформацію.
Але в той же час, спроби моделювання банківської діяльності
за допомогою нейронних мереж вимагають великої кількості даних
і характеризуються складністю побудови самих мереж. Динаміка у
цьому випадку відображається великою кількістю показників. Це
звужує можливості аналізу і прогнозування. Але найбільш важка
частина створення та застосування нейронних мереж – часте
збирання даних та складність його забезпечення.
У банківській сфері традиційними є використання
стохастичних і детермінованих моделей, а також моделей на основі
теорії нечітких множин. Комбінація цих підходів дозволяє
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побудувати найбільш адекватну модель діяльності банку на основі
стохастичних моделей.
Цікавим прикладом моделювання кредитної організації
можна вважати модель, в якій банк розглядається, як сукупність
фінансових ресурсів і їх потоків, які взаємно впливають одні на
одних, залежать від поточних ринкових умов та розвиваються
відповідно до змін зовнішніх і внутрішніх умов. Грошові запаси і
фінансові потоки ресурсів представляються у вигляді векторів на
вході і виході операторних ланок. У даній моделі врахований
широкий круг економічних показників діяльності банку. Переваги
розробки полягають в можливості оперативно розглянути множини
різних варіантів розвитку банку, в наочній і швидкій оцінці впливу
ряду видів ризиків на динаміку розвитку і на кінцевий фінансовий
результат.
УДК 657
Ольга Романович
Науковий керівник: Ірина Бабіч
Луцький національний технічний університет
СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ
ТЕРМІНОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ
ЯК СКЛАДОВОЇ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ
ТЕРМІНОСИСТЕМИ
У сучасній лінгвістиці важливе місце займають проблеми
спеціальної лексики, функціонування систем англійських термінів у
різних областях науки. Фахова мова сфери економіки, яка
обслуговує цілу низку відповідних наук, продовжує привертати
увагу дослідників в аспекті виявлення основних структурних і
семантичних характеристик термінологічних одиниць. Вже є значні
напрацювання науковців в окремих галузях економіки з питань,
пов’язаних з формуванням і функціонуванням англійських термінів
маркетингу, фінансів, кредитно-банківської справи (М.В.
Бєлозьоров, О.І. Гутиряк, А.В. Грицьків, О.І. Дуда, З.Б. Куделько,
О.М. Лотка). Результати цих досліджень використовуються
методистами та викладачами економічних навчальних закладів для
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створення лексичних мінімумів відповідних сфер. Проте
недостатньо вивченим залишається питання термінологічної
підсистеми бухгалтерського обліку та взаємовпливу галузевих
підсистем у складі термінології загальноекономічної галузі.
Термінологія економічних дисциплін, як складова лексичного
мінімуму, для необхідного та достатнього оволодіння студентами
англійською мовою, потребує дослідження з метою вироблення
ефективних технологій навчання студентів немовних закладів
освіти. Добраний термінологічний мінімум є необхідною
передумовою для правильної організації лексики в навчальних
цілях. Термінологічний мінімум – відібрана на основі спеціальних
критеріїв сукупність лексичних одиниць економічної галузі,
засвоєння яких забезпечує виконання програмних цільових
настанов, і повний список яких є обов’язковим вихідним
орієнтиром для підготовки навчальних словників-мінімумів та
інших дидактичних матеріалів, що використовуються для навчання
термінології та контролю за її засвоєнням.
Розглядаючи термінологічну підсистеми бухгалтерського
обліку і аудиту, в основу аналізу ми покладаємо критерій цінності
термінів. Критерій цінності витікає з тлумачення ряду окреслених
нами принципів:
 Принцип стилістичної обмеженості забезпечує включення
до мінімуму загальноекономічних термінів, що вживаються в
досліджуваній системі (supply, demand, price, production…), а також
вузькоспеціальних термінів, котрі становлять термінологію сфери
обліку (assets, auditing, budget, ledger, liabilities,…).
 Застосування принципів семантичної цінності забезпечує
об’єктивний аналіз найбільш вживаних важливих термінів, що
відображають основні поняття облікової галузі (balance, revenues,
value, cost…).
 Згідно з принципом словотвірної цінності до словника
включаються первинні основи, засвоєння яких створюють
передумови самостійної семантизації великої кількості невідомих
складних і похідних термінів, а також стійких термінологічних
сполучень(product, pay, quote, economic, fund,..).
 Принцип зразковості забезпечує включення до мінімуму
найбільш вживаних термінів, що ілюструють основні словотворчі
моделі та зразки їх перекладу українською мовою, за аналогією з
якими можуть бути семантизовані численні терміни, що не були
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включені до словника (advance payment, Income taxes payable,
Interest-bearing liabilities, asset and liability management, Profit Center
Accounting).
Нашим завданням є з’ясувати місце англійської термінології
обліку і аудиту у термінологічному середовищі сучасної
англійської загальноекономічної мови.
Пiсля необхiдної систематизації та аналізу було сформовано
робочий варiант ядра термiнологiї бухгалтерського обліку і аудиту.
За своєю структурою термінологічне ядро обліку і аудиту ми
розподілили на однослiвні терміни, двочленні словосполучення,
тобто термiни, до складу яких входять два повнозначних слова та
тричленні і більше словосполучення. До однослівних термінів ми
відносимо: аccounting, аssets, balance,budget, сapital, credit, debіt,
earnings, income, gross, profit, іnvoice, indices, value, liabilities, net,
ratio, revenue, totals.
Двочленні словосполучення, тобто термiни, до складу яких
входять два повнозначних слова, належать, головним чином, до
таких структурних типiв: General ledger (G/L), Accounting entries,
Book value, Balance Sheet, Income Statement, Cost accounting, Costs
of overhead (overhead costs; overhead charges), Cumulative balance,
Accrual basis, Fiscal Audit, Fiscal year, Invoice receipt, Payroll
accruals, Payroll overheads, Payroll tax, Retained earnings, Yield
method.
Серед тричленних словосполучень термінологічного ядра
обліку переважають структурні типи: Cash Flow Statement, Dividend
Per Share, Earnings Per Share (EPS), Earnings Before Interest, Gross
Domestic Product, International accounting standards (IAS),
International accounting system (IAS), Long-term assets, Profit and
Loss Account. Термiнiв, що складаються з чотирьох та п’яти слів і
які варто віднести до термінологічного ядра обліку, виявилось
найменше: Generally applied accounting principles (GAAP), IASB –
international accounting standards board.
Такий розподiл термiнiв за лексичною довжиною дає
підставу для висновку, що серед термiнiв-словосполучень обліку
найбiльшу частку складають двохслiвнi.
Тривалий час існувала думка, що первісною сферою
функціонування терміна є вузькоспеціалізована сфера спілкування
спеціалістів тієї чи іншої галузі науки. Однак сфера
функціонування облікової термінології на сьогодні надзвичайно
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широка. Термiнологiя обліку має широкi та розгалуженi семантичнi
зв’язки з сумiжними термiнологiями. Ряд термiнів є межовими як в
однiй, так i в другiй термiнологiї. Через межовi термiни
здiйснюється взаємодiя рiзних термiнологій. Семантичне оточення
певної термiнологiї складається з термiнологiй, стосовно яких вона
виступає або як реципiєнт, або як донор. Порівняльний аналіз
термінів бухгалтерського обліку і аудиту з одного боку та податків,
банківської діяльності, економіки підприємства, фінансів,
макроекономіки, мікроекономіки, інформаційних технологій з
іншого боку дозволяє зробити загальний висновок про те, що в
більшості випадків термінологія бухгалтерського обліку і аудиту
виступає донором, а інші сфери є реципiєнтами: Dividend Per Share
(облік, фінанси, економіка підприємства); Cost – (облік,
маркетинг, фінанси, економіка підприємства);Net income –
(облік, економіка підприємства). Статистичний аналіз даного
явища є предметом нашого подальшого дослідження.
Підсумовуючи вище викладене, можна сказати, що:
термінологічне ядро, яке буде формувати основу термінологічного
мінімуму бухгалтерського обліку і аудиту складається з термінів,
які мають найбільшу системну вартість і одночасно є
найпростішими структурно; існує статистична залежність – із
збільшенням семантичної продуктивності термінів їхня структурна
складність і довжина зменшується; одиниці середньої довжини
функціонують для створення найбiльш важливих i часто вживаних
термiнiв, а більшої – термiнiв для вираження особливо складних,
але рiдше вживаних понять.
УДК 339.9
Катерина Савош, Світлана Гаврилюк
Науковий керівник: Лариса Савош
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ КОНРОЛЮ ДОХОДІВ
Запорукою успішного функціонування підприємств в
ринковому середовищі є формування ефективної системи
стратегічного менеджменту, надійною основою якої є раціональна
організація обліку і контролю доходів від операційної діяльності на
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підприємстві.
Проблемами вивчення аспектів контролю доходів від
операційної діяльності в бухгалтерській науці приділялось велике
значення. Такі вчені як Ф.Ф. Бутинець, В.Д. Базилевича,
Н.С. Вітвицька, С.Ф. Голов, В. Дерій, В. Завгородній,
О.І. Задорожна, В.С. Лень, М.В. Кужельний, Н.П. Кондраков,
О.В. Лишиленко, Д.М. Марченко, О.І. Олійничук, В. Сопко та інші
в своїх працях висвітлили різні важливі аспекти питання
операційного доходу, його класифікації, обліку та контролю.
Організація системи внутрішнього контролю здійснюється на
підприємстві з метою незалежної перевірки виконання
працівниками своїх посадових обов’язків.
Процеси становлення та розвитку ринкової економіки
висувають перед керівниками підприємств ряд питань, що
стосуються організаційних та методологічних підходів щодо
вдосконалення методів керівництва, можливість застосування яких
найефективніше впливала б на результати управління. Вирішення
проблем оптимізації процесів управління насамперед пов'язане з
організацією ефективної системи внутрішньогосподарського
контролю [1].
Організаційна побудова системи внутрішньогосподарського
контролю на різних підприємствах може мати свої відмінності та
особливості.
Не
існує
єдиної
уніфікованої
структури
внутрішньогосподарського контролю, яка була б прийнятною для
будь-якого суб'єкта господарювання та сприяла підвищенню
ефективності його господарської діяльності. Це зумовлено тим, що
на організаційну структуру системи внутрішньогосподарського
контролю впливає ряд факторів, які по суті, є критеріями її
побудови.
На
нашу
думку,
за
допомогою
досконалого
внутрішньогосподарського контролю, можна вирішити такі
завдання:
- надання інформації про господарські процеси, що
відбуваються і господарстві:
- надання допомоги в прийнятті найбільш доцільних
управлінських рішень;
- оцінка правильності прийнятих рішень, своєчасності і
результативності їх виконання;
- своєчасне виявлення та усунення умов і факторів, які
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заважають ефективному веденню виробництва;
- коригування діяльності господарства та його структурних
підрозділів [2].
Для вдосконалення внутрішнього контролю за доходами від
операційної діяльності та загалом по підприємству необхідно
створити контрольний підрозділ. Варто затвердити положення про
контрольний відділ, в якому наведено основні завдання відділу,
відображено взаємовідносини бухгалтерії з іншими структурними
підрозділами підприємства, визначено права та відповідальність
працівників бухгалтерії .
З метою раціонального розподілу праці на підприємстві
пропонуємо розробити посадову інструкцію контролера, в якій
будуть зазначатися завдання, функції, обов’язки, права та
відповідальність посадової особи.
Для контролю розрахунків за товари (роботи, послуги)
пропонуємо розробити та затвердити графік проведення поточного
контролю розрахункових операцій.
Недоліки, виявленні у процесі контролю розрахункових
операцій підприємства, необхідно згрупувати по їх однорідності у
відомостях і аналітичних таблицях з метою прийняття
керівництвом підприємства управлінських рішень по усуненню
виявлених недоліків і контролю за їх виконанням.
Отож, проведення поточного контролю розрахункових
операцій за товари (роботи, послуги) дасть можливість
підприємству контролювати повноту та строки розрахунків за
товари (роботи, послуги).
1. Пархомчук О.О. Резерв та їх значення для організації обліку: сутність поняття /
Пархомчук О.О. // Проблеми теорії БО, контролю і аналізу Міжнародний
збірник наукових праць, 2010.- №3. – с. 123-128.
2. Бутинець Ф.Ф. Контроль і ревізія / Бутинець Ф.Ф., В.Г.Бондар, Н.Г.Виговська,
Н.І.Петренко. – Житомир: ПП Рута, 2012. – 560 с.

164

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

УДК 657
Олеся Сарнацька
Науковий керівник: Тетяна Писаренко
Луцький національний технічний університет
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ
РІШЕНЬ
Кожна організація для здійснення ефективної діяльності
визначає цілі, досягнення яких можливе лише внаслідок дій, які
виконуються в певній послідовності і є способом вирішення
окремих, часткових завдань. Тому у зв'язку з зовнішніми та
внутрішніми обставинами виникає потреба у прийнятті
управлінських рішень.
Управлінське рішення – це складова будь-якої частини
управлінської діяльності, що забезпечує збереження структури
системи, підтримку режиму діяльності, реалізацію програм, цілей
функціонування цих систем в умовах зовнішніх і внутрішніх
впливів.
Процес прийняття рішень відбувається на всіх рівнях
управління підприємством – від керівника структурного підрозділу
до власника (інвестора) підприємства. Прийняття рішення є
заключною стадією управління та полягає у виборі конкретного
рішення із кількох альтернатив. Такий вибір здійснюється на основі
аналізу результатів діяльності структурного підрозділу або
підприємства в цілому за допомогою попередньо встановлених
показників, значення яких оцінюються з огляду прийнятності для
конкретних умов господарювання.
Управлінське рішення характеризують такі ознаки:
 можливість вибору єдиного рішення з безлічі альтернатив
(якщо немає альтернатив, то виходить немає і рішення);
 наявність мети – безцільний вибір не вважається
рішенням;
 необхідність вольового акту осіб що приймають рішення
при виборі рішення, тому що особи які приймають рішення
формують рішення через боротьбу ідей і мотивів.
Управлінські рішення класифікують за такими видами:
 за терміном дії: оперативні стратегічні і тактичні;
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 за ступенем невизначеності: рішення, прийняті в умовах
визначеності, в умовах ризику і в умовах невизначеності;
 за ступенем унікальності: рутинні, нетворчі й унікальні
(творчі);
 за кількістю осіб які приймають рішення: індивідуальні й
колективні (групові);
 за типом застосовуваних критеріїв і часу вирішення
завдань: автоматичні рішення, бліц-рішення (прийняті протягом
декількох хвилин); експрес-рішення (приймаються протягом
декількох годин), пролонговані рішення (прийняття УР триває
протягом тижнів і місяців).
При прийнятті рішення основним завданням є знаходження
оптимального рішення. На змістовному рівні оптимальне рішення
може бути визначено як таке, що найбільшою мірою відповідає
меті керуючої підсистеми в рамках наявної в ній інформації про
стан середовища.
Процес прийняття управлінських рішень є послідовністю
кількох логічних кроків таких як:
 ідентифікація проблеми;
 визначення допустимих варіантів;
 вимірювання або розрахунок можливого ефекту реалізації
кожного варіанту дій;
 порівняння можливих наслідків кожного варіанту дій;
 вибір варіанту дій, який найкраще відповідає поставленим
цілям.
Отже, основою процесів підготовки, прийняття і реалізації
управлінських рішень є інформація про внутрішній стан
економічної системи, її зовнішнє середовище, а також управлінські
дії та їх наслідки. Від об’єктивності, повноти та достовірності цієї
інформації, а також вміння користуватися нею значною мірою
залежить ефективність управління і відповідно результативність
діяльності підприємства.

166

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

УДК 519.86
Сахно Людмила
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ
Моделювання – багатоплановий метод дослідження, один із
шляхів пізнання. Воно зумовлює дослідження реально існуючих
предметів, явищ, соціальних процесів, органічних і неорганічних
систем. Ним охоплені всі процеси. Його головне завдання –
відтворити на основі схожості з наявним об’єктом інший, який
замінює його об’єкт (модель).
Модель – аналог оригіналу. Вона повинна мати схожість з
оригіналом, але не повторювати його, тому що при цьому саме
моделювання втрачає сенс. Неприпустимим є і вільне
моделювання; у цьому випадку воно не дає необхідного уявлення
про оригінал моделі, а також не виконує своєї функції.
Функції соціального моделювання:
 поглиблення пізнання наявних систем і об’єктів;
 визначення основних параметрів, шляхів подальшого їх
застосування;
 проведення порівняльного аналізу оригіналу і моделі,
виявлення якісних характеристик.
Моделювання виконує і важливі евристичні функції:
 виявляє негативні тенденції;
 визначає позитивні шляхи вирішення проблем;
 пропонує альтернативні варіанти.
Виділяють кілька видів (типів) моделей: пізнавальні,
евристичні; моделі майбутнього – прогностичні; моделі бажаного,
заданого стану.
Цілі моделювання:
 відобразити стан проблеми на даний момент;
 виявити найбільш гострі «критичні» моменти, «вузли»
протиріч;
 активізувати діяльність державних, громадських та інших
організацій та осіб у пошуках оптимальних варіантів розв’язання
соціальних завдань.
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Модель має відповідати певним вимогам:
1. Бути більш простою, більш зручною, давати інформацію
про об’єкт, сприяти удосконаленню самого об’єкта.
2. Сприяти визначенню чи поліпшенню характеристик
об’єкта, раціоналізації способів його побудови, управлінню чи
пізнанню об’єкта.
У цілому модель має відповідати таким вимогам:
 повноти, адекватності та еволюційності;
 бути абстрактною, щоб допускати варіювання великої
кількості перемінних;
 задовольняти умови, які обмежують час вирішення
завдання;
 забезпечувати отримання нової корисної інформації про
соціальний об’єкт чи явище;
 бути побудованою на використанні встановленої
термінології;
 зумовлювати можливість перевірки її істинності,
відповідності соціальному об’єкту, процесу, явищу.
Визначають основні принципи розробки моделей складних
об’єктів і явищ, що застосовуються в соціальному моделюванні:
компроміс між очікуваною точністю результатів моделювання і
складністю моделі, баланс точностей, достатня різнобічність
елементів моделі, наочність моделі, блочне представлення моделі,
спеціалізація моделей тощо.
Моделювання соціальних процесів здійснюється у таких
видах:
 прогностична модель доходів населення та оплата праці;
 модель соціальної системи.
Використання
математичних
моделей
соціального
прогнозування здійснюється у напрямку прогнозу бюджетів сімей,
які розділяються за групами і складом; використання теорії
ймовірностей і математичної статистики – для визначення рівня
благополуччя населення.
До соціальних моделей належать:
 моделювання демографічних процесів;
 моделі екологічної безпеки;
 моделі соціальної адаптації мігрантів та ін.
Системно-функціональний підхід зумовлює моделювання
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соціальних процесів на регіональному рівні, управлінських рішень
тощо.
УДК 658
Олександр Свавицький
Науковий керівник: Ольга Зелінська
Луцький національний технічний університет
РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА ЗМІЦНЕННЯ
ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Інтеграція України до світового співтовариства можлива
лише за умов формування ефективних ринкових відносин, що
забезпечують
більшу
відкритість
та
підвищують
конкурентоспроможність національної економіки, активізацію
інвестиційної діяльності та подолання нерівності в соціальноекономічному розвитку регіонів.
Державна регіональна політика спрямована на активізацію
всього ресурсного потенціалу регіонів як основи зміцнення їх
конкурентоспроможності, і насамперед забезпечення подальшого
розвитку інноваційного та науково-технологічного потенціалу.
Регіональна повинна сприяти перетворенню регіонів на
активних суб’єктів економічних відносин, як у вітчизняному, так і
європейському просторах. Набуття регіональними системами
економічної самостійності в умовах ринку зумовлює необхідність
переоцінки положення і функцій кожного регіону в системі
координат економічного простору, в якому належить приймати
рішення, що забезпечують умови його стійкого розвитку.
Основою зміцнення потенціалу регіонів є їх інвестиційна
привабливість. Надходження інвестицій до того чи іншого регіону в
ринкових умов господарювання не повинно залежати від
централізовано ухвалених рішень, інвестор визначає конкурентні
можливості регіону і перспективи їх нарощення. Закономірно, що
підприємницький капітал спрямовується насамперед в регіони, які
мають більш розвинену інфраструктуру та сприятливіший клімат
для підприємницької діяльності.
Регіональна політика має забезпечити перехід до інноваційної
моделі розвитку усіх регіонів України, це дозволить стабілізувати
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та забезпечити сталий розвиток вітчизняної економіки з
максимальним врахуванням та використанням місцевих природних,
сировинних, інших особливостей регіонів, ефективно використати
науковий, виробничий і ресурсний потенціал регіонів. Інноваційна
спроможність
є
основним
фактором
формування
конкурентоспроможності регіонів.
Формування й реалізація державної регіональної політики
відповідно до принципів регіональної політики європейських
держав стане важливим кроком для зміцнення потенціалу регіонів
України та збільшення їх конкурентоспроможності на шляху
включення вітчизняної економіки в європейський економічний
простір.
УДК 336.6
Вікторія Сварицевич
Науковий керівник: Оксана Полінкевич
Луцький національний технічний університет
КОНВЕРТОВАНІ ОБЛІГАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ЗАЛУЧЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙ
За останні роки економіка України так і не позбавилася
структурних деформацій і значно відстає від розвинених країн світу
за сукупною продуктивністю виробництва та відповідно – рівнем
добробуту населення. Більшість підприємств залишилися
технологічно
відсталими,
енергоємними,
зі
слабкою
диверсифікацією продуктів та ринків збуту.
Це пов’язано із недосконалістю державної інвестиційної
політики,
прогалинами
в
інвестиційному
законодавстві,
відсутністю належного забезпечення розвитку інвестиційного
ринку та його інструментів і, як наслідок, – недостатнім рівнем
внутрішніх та іноземних інвестицій.
Україна значно відстає від більшості країн майже за усіма
макроекономічними показниками і залишається на периферії
інвестиційних потоків. Недостатній рівень залучення інвестиційних
ресурсів ускладнився впливом світової фінансово-економічної
кризи, що мало наслідком погіршення фінансового стану
підприємств,
різке
зменшення
їх
прибутковості
та
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кредитоспроможності,
скорочення
позикових
ресурсів
(національних – через кризу ліквідності та підвищення вартості
запозичень, зовнішніх – внаслідок фінансової кризи), а також
високого ступеня невизначеності щодо глибини та тривалості
кризових явищ. Усе це спричинило значне згортання інвестиційної
діяльності в нашій країні [1].
Кризові явища також негативно вплинули на фондовий ринок
України. Однак його інструменти можна з максимальною
ефективністю використати для вирішення проблеми залучення
інвестицій.
На жаль, визначення поняття «конвертована облігація» в
українському законодавстві ми не знаходимо. У ст. 7 Закону
України «Про цінні папери та фондовий ринок» наведено лише
визначення поняття «облігація». Облігація – цінний папір, що
посвідчує внесення його власником грошей, визначає відносини
позики між власником облігації та емітентом, підтверджує
зобов’язання емітента повернути власникові облігації її номінальну
вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та
виплатити дохід за облігацією, якщо інше не передбачено умовами
розміщення. Конвертована облігація є одним з різновидів облігацій,
якому необхідно приділяти особливу увагу, адже досвід інших
країн свідчить, що такі цінні папери є досить популярними й
привабливими для інвесторів [2].
Однією з найпривабливіших і важливих рис конвертованих
облігацій є те, що вони поєднують у собі найкращі характеристики
двох основних типів цінних паперів, надаючи інвесторам поряд з
потенціалом зростання, притаманним акціям, захист від ризику
падіння вартості [3].
Конвертовані облігації, які поєднують характерні риси акцій
та облігацій, є у такому випадку найбільш зручним фінансовим
інструментом. На жаль, на сьогоднішній день, більшість інвесторів
все ж таки не приділяють належної уваги та не використовують в
повному обсязі такий привабливий інструмент фінансування
підприємств як конвертовані облігації. Однак конвертовані цінні
папери можуть бути значно менш ризикованим ніж акції засобом
інвестування у різноманітні компанії, які мають значні
перспективи, але не зовсім високі фінансові показники своєї
діяльності.
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УДК 519.86
Юлія Сінчук
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОСИСТЕМ
Математичне моделювання широко застосовується для
вирішення багатьох актуальних задач екології та біології.
Довгострокові
екологічні
прогнози,
дослідження
антропогенного впливу на навколишнє середовище, моделі
походження життя, вивчення людського організму, завдання
генетики – ось далеко не повний перелік завдань, вирішення яких в
даний час немислимо без застосування математичного
моделювання.
Одним з важливих напрямків в цих до слідженнях є
математичне
моделювання
біологічних
популяцій.
Воно
застосовується для вирішення таких завдань: збереження
зникаючих і рідкісних видів; прогнозування чисельності
промислових популяцій; розробка оптимальних стратегій
промислу; вивчення впливу антропогенних факторів на чисельність
біологічних видів і інших.
Існує безліч методів моделювання екосистем. Для прикладу
розглянемо три основних методи.
1. Стохастичний метод «чорної скриньки» (застосування
класичної теорії систем). Передбачається, що на детерміновані
зв’язки усередині системи повсюдно накладаються стохастичні
явища. Велика роль тут належить оцінці експериментальних даних
про стан системи.
Детермінований автомат – математична модель системи,
стани якої змінюються в дискретні моменти часу, причому кожний
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стан системи повністю визначається попереднім станом і вхідним
сигналом.
Детермінований автомат формально описується у вигляді
функції f (si, aj) = ak, де si – вхідний сигнал; aj – попередній стан.
Типовий приклад детермінованого автомата – цифрова
обчислювальна машина, в якій стан всіх регістрів і осередків
визначається їх попереднім станом і вхідними сигналами.
Детермінований автомат є природною формою опису логічної
структури дискретних обчислювальних пристроїв. Перехід до
недетермінованих автоматів можливий як шляхом введення
ймовірностей зміни станів, так і за допомогою вільного вибору
наступного стану.
2. Детерміністичний імітаційний метод (використання
класичних методів для вивчення екосистем). Динаміка кожного
процесу вивчається за допомогою експериментів, яким
відповідають диференціальні рівняння, що входять до одної
загальної моделі системи.
Модельні експерименти для перевірки різних теоретичних
припущень щодо екзогенних явищ і ендогенних змін стану
системи. Екзогенні процеси зумовлені головним чином впливом
зовнішніх сил: енергією сонячної радіації, силою тяжіння і т.п.
Ендогенні процеси – внутрішнього походження, які відбуваються
всередині чого-небудь, пояснюються внутрішніми причинами;
виникають внаслідок внутрішніх причин.
3. Кібернетичний метод (підхід до екосистеми як до системи,
що сама оптимізується).
При дослідженні екологічних процесів і систем, що
характеризуються взаємозв’язком детермінованих і стохастичних
процесів, використовуються відповідним чином модифіковані
методи, розроблені та апробовані в теоретичній і прикладній
кібернетиці. Зміни в стані системи відтворюються на комп’ютері.
Потреба сучасного етапу розвитку кількісної екології –
повернення довіри біологів до досліджень математиків, усунення
внутрішніх суперечностей у застосуванні точних методів.
Одним з перспективних способів її розвитку є проведення
комплексних досліджень: від вибору об’єкту моделювання, аналізу
вихідної біологічної інформації, обгрунтування детальної базової
(імітаційної) моделі до побудови набору взаємопов’язаних і
взаємодоповнюючих моделей, як імітаційних, так і аналітичних.
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Ефективність комплексних досліджень заснована на симбіозі
двох підходів, на поєднанні «діалогових» імітаційних систем і
«прозорості» аналітичних моделей.
В результаті таких досліджень може бути подолано
традиційну недовіру біологів до аналітичних моделей, за
допомогою обгрунтування їх придатності для процесу редукції
базових імітаційних моделей, тих моделей, через які здійснюється
безпосередня взаємодія з експертами-біологами, з вихідним
фактологічним і концептуальним матеріалом.
УДК 657
Аліна Сковера
Науковий керівник: Тетяна Писаренко
Луцький національний технічний університет
БЮДЖЕТИ ТА ЇХ РОЛЬ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ
Господарюючому суб’єкту вкрай необхідно враховувати всі
складові сучасних економічних відносин та фактори, які впливають
на процес прийняття управлінських рішень. Без складання плану і
аналізу його виконання про ефективне керівництво не може йти й
мови. Тому звернемося до поняття бюджетування.
Бюджетування - це процес планування майбутніх операцій
фірми та оформлення його результатів у вигляді системи
взаємопов'язаних бюджетів, особливістю яких є їх орієнтація на
потреби ринку, а також чітке встановлення і постійне порівняння
усіх видів фінансових витрат, джерел їх покриття та очікуваних
результатів. Метою бюджетування є:
- здійснення періодичного планування;
- забезпечення координації, кооперації та комунікації;
- осмислення напрямків витрат,
- створення основи для оцінки і контролю виконання
виробничих завдань;
- мотивація працівників за допомогою орієнтації на
досягнення мети організації;
- забезпечення виконання вимог законів і контрактів.
В основі даного процесу лежить розробка та виконання
бюджетів різних рівнів. Процес бюджетування складається з ряду
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логічно взаємопов'язаних етапів, дотримання яких дасть
можливість компанії досягти успіху.
 І етап - ринковий аналіз зовнішнього середовища і
прогнозування можливих змін у ньому.
 ІІ етап - оцінка можливостей підприємства, в тому числі
виробничих потужностей, трудових ресурсів, фінансових засобів і
джерел їх отримання.
 ІІІ етап полягає в розробці цінової політики підприємства
за видами продукції та ринками збуту.
 IV етап - розробка системи норм і нормативів (витрат
сировини і матеріалів, запасів сировини, матеріалів і готової
продукції).
 V етап, центральний, полягає в розробці системи
операційних, фінансових та функціональних бюджетів.
 VI етап полягає в реалізації бюджетів, контролі за їх
виконанням, аналізі відхилень і факторів, які зумовили їх, а також
коригування у разі необхідності.
Застосовувані у плануванні види бюджетів можна поділити на
чотири групи:
 основні бюджети (бюджет доходів і витрат, бюджет руху
грошових коштів, розрахунковий баланс);
 операційні бюджети (бюджет продажів, бюджет прямих
матеріальних витрат, бюджет управлінських витрат і т.п.);
 допоміжні бюджети (план капітальних (первісних) витрат,
бюджети податків, кредитний план тощо);
 додаткові (спеціальні) бюджети (бюджети розподілу
прибутку, бюджети окремих проектів і програм).
Всі ці бюджети потрібні для складання головного бюджету
(майстер-бюджету), який стає основою для прогнозування і
планування прибутку.
Роль системи управлінського обліку та бюджетування полягає
в тому, щоб представити всю фінансову інформацію, показати рух
коштів, фінансових ресурсів, рахунків і активів підприємства в
максимально універсальній і зіставній формі, представити
відповідні показники господарської діяльності в найбільш
прийнятному вигляді для прийняття ефективних управлінських
рішень.
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Луцький національний технічний університет
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В МЕДИЦИНІ
Моделювання у медицині отримало самостійні функції і стає
все більш необхідним у процесі проведення досліджень. Сьогодні
моделювання в медицині є тим засобом, який дозволяє
встановлювати глибокі і складні взаємозв’язки між теорією та
експериментом.
Математичне моделювання як метод наукового пізнання
почало використовуватися людством багато століть тому назад, з
моменту, коли були закладені основи диференціального та
інтегрального числення. Спроби використовувати математичне
моделювання у біомедичних напрямках розпочалися у 80-х роках
ХІХ століття. Ідея кореляційного аналізу, висунута Гальтоном та
вдосконалена біологом та математиком Пірсоном, виникла як
результат спроб опрацювання біомедичних даних. Починаючи з 40х років минулого століття математичні методи проникли у
медицину і біологію через кібернетику та інформатику. Тому у ХХ
столітті, крім технічних спеціальностей і природничих наук,
математичне моделювання почала широко використовувати
медицина і фармація.
Безперечно, моделювання у медицині отримало самостійні
функції і стає все більш необхідним у процесі проведення
досліджень. Сьогодні моделювання в медицині є тим засобом, який
дозволяє встановлювати глибокі і складні взаємозв’язки між
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теорією та експериментом. За останні сто років експериментальні
методи в медицині почали наштовхуватися на цілий ряд обмежень і
виявилося, що проведення деяких досліджень у принципі
неможливе без моделювання. Це викликано наступними
факторами:
- втручання в біологічні системи може призводити до
неможливості встановлення причин змін, що виникають при цьому;
- деякі теоретично обґрунтовані експерименти неможливо
здійснити
внаслідок
недостатнього
рівня
розвитку
експериментальної техніки;
- ряд експериментів, які необхідно проводити на людях, слід
відхиляти з морально-етичних та правових питань.
Одним із методів моделювання, який дає можливість
мінімізувати вищеперераховані проблеми - є математичне
моделювання.
Математичні моделі – це сукупність формул і рівнянь, які
описують властивості досліджуваного об’єкта. Як правило, у
моделях використовують системи диференціальних рівнянь, які
описують динамічні процеси, характерні для живої природи, а
також системи лінійних та нелінійних алгебраїчних рівнянь або
нерівностей.
Сьогодні математичні методи широко використовуються у
біофізиці, біохімії, генетиці, імунології, епідеміології, фізіології,
фармакології, медичному приладобудуванні, при створенні
біотехнічних систем та ін. Розвиток математичних моделей та
методів сприяє розширенню області пізнання в медицині, появі
нових високоефективних методів діагностики та лікування,
створенню медичної техніки. За останні роки активне
впровадження в медицину методів математичного моделювання і
створення автоматизованих, в тому числі комп’ютерних, систем
суттєво розширило можливості діагностики та терапії захворювань.
Так, модель Архімеда являє собою ретельно перевірену,
клінічно реалістичну, імітаційну модель охорони здоров'я.
Використовуючи передові методи математики, обчислювальної
техніки та інформаційних систем, модель дозволяє дослідникам
приймати більш обґрунтовані рішення в сфері охорони здоров’я.
Модель була побудована з використанням даних клінічних
випробувань, спостережних досліджень і ретроспективних
досліджень. Ядром моделі є сотні рівнянь, які представляють
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людську фізіологію і наслідки захворювань, тести і лікування в
реалістичних клінічних випадках. Дана модель дуже відрізняється
від статистичних моделей, таких як прогностичні моделі, засновані
на рівняннях регресії, і від державних перехідних моделей. Модель
Архімеда є масштабним, добре перевіреним інструментом
аналітики та моделювання. Вона дозволить політикам перевіряти
свої припущення, порівняти сценарії, і провести кількісну оцінку
результатів. Модель має дві ключові переваги: здатна проводити
послідовне порівняння різних втручань відповідно до нозологій
пацієнта, що дозволить найбільш раціонально використовувати
ресурси системи охорони здоров’я; є клінічно реалістичною і
включає той же рівень деталізації, використовуваної для розробки
клінічних рекомендацій, критеріїв ефективності.
УДК 657
Валентина Собко
Науковий керівник: Тетяна Писаренко
Луцький національний технічний університет
СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ
В ринковому середовищі не тільки значно підвищується роль
витрат та собівартості в забезпеченні ефективної роботи
підприємств будь-якої форми власності, але й збільшується
можливість менеджерів в управлінні ними, включаючи вирішення
таких питань, як визначення прибутків та прибутковості діяльності
господарюючих суб’єктів, цін на продукцію і послуги, завоювання
ринків її збуту тощо.
Актуальність питань вивчення шляхів зниження собівартості
полягає в тому, що у системі показників, що характеризують
ефективність виробництва, одне із провідних місць належить
собівартості продукції. У ній відбиваються всі сторони виробничої
та фінансово-господарської діяльності підприємства: рівень
використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, якість
роботи окремих працівників і керівництва в цілому.
Категорія «собівартість» є складовою категоріального
апарату товарного виробництва. Як засвідчує фактор часу, вона
властива природі розвинутого товарного виробництва, коли
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важливо не лише визначити величину прибутку (чи збитку) від
виробництва і реалізації продукції, але й підрахувати економічну
ефективність випуску виробів, вибрати найбільш вигідний варіант
їх конструкції та технології виготовлення.
Шляхів зниження собівартості продукції є чимало: це і
використання менш дорогих матеріалів, це і вдосконалення процесу
виробництва, автоматизації робочих місць та скорочення кількості
працюючих, це і кооперація з іншими підприємствами, які можуть
виготовляти ті чи інші складові за меншими цінами тощо. Однак
існує чимало проблем пов’язаних з цим. Так, зменшення витрат на
придбання якісних матеріалів та заміна більш дешевими може
призвести до пониження якості кінцевого продукту, а це може
негативно відбитися на реалізації продукції. Зменшення кількості
працівників і автоматизація виробництва вимагає на перших етапах
чималі капіталовкладення тощо.
Найбільш ефективним шляхом зниження собівартості
продукції є впровадження економних технологій виробництва,
переймання світового досвіду по зменшенню собівартості. Так,
Японія навчилася економити все: електроенергію, метали, робочу
силу для створення більшості матеріальних продуктів. Чому ми не
можемо
перейняти
їхній
досвід?
Ресурсоекономні,
ресурсозберігаючі технології – це вихід для українського
товаровиробника.
Дотримання загальних економічних принципів та законів –
важливий шлях для зниження собівартості продукції, яка не буде
призводити до погіршення кінцевого продукту і дасть для
вітчизняного товаровиробника можливість отримувати додаткових
покупців та додаткові прибутки.
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ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В НОВИХ УМОВАХ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Основні засоби як матеріальна основа процесу виробництва
потребують такої організації їх обліку, яка б сприяла підвищенню
контрольних функцій обліку, а також давала об’єктивну
інформацію для аналізу ефективності використання основних
засобів та джерел їх відтворення. Зі вступом в силу Закону України
«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»,
«Податкового кодексу України»[4], П(С)БО 7 та інших стандартів
бухгалтерського обліку настала нова ера організації і методології
бухгалтерського обліку основних засобів. З’явилися нові поняття та
економічні категорії, такі як «справедлива вартість», «визнання
активів», «майбутня економічна вигода» та інших, правильне
розуміння
яких
важливе
для
ефективної
організації
бухгалтерського обліку основних засобів.
Існує дві важливі задачі в області бухгалтерського обліку
основних засобів. Перша полягає у визначенні того, яка частина
їхньої вартості буде списана на витрати в поточному звітному
періоді; друга – у підрахунку залишкової вартості, показаної в
балансі. Одним із принципових питань є оцінка основних засобів.
Ґрунтуючись на таких видах оцінок, як оцінка за первісною,
відновлювальною і залишковою вартістю, підприємства не можуть
реально оцінити майно, зобов’язання, власність тому, що вони не
відображають ринкових цін, що плавають, і їхнього впливу на
вартість майна, змін технологій та інших факторів. Тому
необхідний новий механізм оцінки, що використовує різні
найбільш оптимальні методи. Тільки за допомогою об’єктивної
оцінки можна скласти правильне уявлення про факти
господарського життя.
Неправильно ж обраний принцип оцінки може викликати:
— перекручене відображення в балансі дійсного обсягу
основних засобів і їхнього співвідношення з оборотними коштами;
— дезорієнтацію в нарахуванні зносу основних засобів, а
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звідси і помилки в
обчислюванні собівартості й у визначенні прибутку об’єкта
господарювання;
— недостатність суми амортизаційних обчислень для
здійснення їхнього відтворення;
— помилки серед ряду економічних показників, що
характеризують використання основних засобів у виробничому
процесі та ін.
Визначення справедливої вартості активів можна прочитати в
П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств».
Згідно з п.4 П(С)БО 19 справедлива вартість – сума, за якою
може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов’язання в
результаті операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними
сторонами. В податковому обліку основні засоби оцінюються за
фактичними витратами на придбання, самостійне виготовлення, а
поняття «справедлива вартість» відсутнє. В бухгалтерському обліку
згідно з П(С)БО 7 первісна вартість основних засобів має
збільшуватися на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта,
що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, а
зменшуватися – на вартість часткової ліквідації об’єкта.
На нашу думку, П(С)БО 7 має містити більш конкретне
визначення справедливої вартості основних засобів, що наведене в
МСБО 16: «Справедливою вартістю основних засобів є їхня
ринкова вартість, визначена експертною оцінкою, яку звичайно
здійснюють професійні оцінщики» [2, c. 137]. Таке визначення
справедливої вартості необхідне для врегулювання питань оцінки і
переоцінки основних засобів.
Таким чином, не дивлячись на значні теоретичні розробки, які
стосуються оцінки основних засобів,багато з них на практиці
залишаються
невирішеними,
що
потребує
подальшого
вдосконалення підходів до практичної реалізації даних питань.
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МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ
Сучасний стан економіки нашої країни потребує якісної
системи управління кожним підприємством. Для підвищення
інформативності системи управління підприємством в умовах
ринкових перетворень вагомого значення набувають методи
обліку витрат, які дозволяють оперативно управляти витратами на
виробництві.
Облік витрат і калькулювання, як єдиний процес, складається
з двох взаємопов’язаних етапів: І етап – організація аналітичного
обліку і розподілу витрат на виробництво продукції між об’єктами
обліку; ІІ етап – калькулювання собівартості, що включає операції з
визначення собівартості виробів та одиниць продукції. На основі
методів обліку витрат підприємство обирає метод калькулювання,
що зазначається в положенні про облікову політику.
В Україні практичного застосування набула система обліку
повної собівартості, але відсутній досвід практичного застосування
системи «директ-костинг», тобто розрахунок собівартості методом
змінних витрат. Вибір однієї з систем залежить насамперед від
практичної користі застосування цих систем. Метод «директкостинг» має практичну цінність і, перш за все, сприяє
підвищенню впливу на ефективне і раціональне використання
ресурсів підприємства. Застосування цього методу на всіх рівнях
управління витратами дає можливість в повному обсязі
реалізовувати його аналітичні можливості і використовувати як
інструмент управління виробництвом в цілому.
Для прийняття рішення щодо методу обліку витрат на будьякому підприємстві важливо знати характеристику кожного
методу. Стисла характеристика основних методів обліку витрат
наведена в таблиці 1.
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Таблиця 1
Характеристика методів обліку витрат [1-5]
Метод
калькулювання
Позамовний
метод
Попередільний
метод

Нормативний
метод
Фактичний
метод
Змішаний
метод
Метод
―директкостинг‖
Метод
―стандарткостинг‖
Метод
―поглинутих‖
затрат

Коротка характеристика методу
Затрати ―збираються‖ за конкретними замовленнями,
партіями або договорами, що відрізняються один від
одного
Застосовується при масовому виробництві однорідної
продукції (наприклад, у харчовій промисловості).
Середні затрати на одиницю продукції визначаються
діленням загальної суми затрат на кількість виробленої
продукції
Затрати обліковуються за встановленими нормативами, а
собівартість продукції калькулюється ще на стадії
планування виробництва. Метод дозволяє вести точний
аналітичний облік і за відхиленнями фактичних затрат
від нормативних контролювати загальну собівартість
продукції
―Збирається‖ сума фактично понесених затрат
Прямі затрати обліковують за фактичними даними, а
накладні – засереднім коефіцієнтом розподілу
Затрати поділяються щодо обсягу виробництва на
постійні та змінні, а до собівартості виробленої
продукції включаються тільки змінні виробничі затрати.
Застосовується
на
підприємствах
залізничного
транспорту, у масложировому виробництві
Планові затрати обліковуються на підставі системи
існуючих стандартів. Аналітичний облік затрат за
об'єктами не передбачається. Метод має ―західне‖
походження
Загальні виробничі затрати відносяться на собівартість
виробленої продукції та пропорційно розподіляються
між реалізованою продукцією і продукцією, яка поки що
перебуває на складі підприємства

Кожен з методів має цілу низку як переваг, так і недоліків,
тому підприємство повинно виважено підходити до вибору методу
обліку витрат і калькулювання собівартості продукції та надавати
перевагу саме тому, який найбільш повно задовольняв би умови
функціонування підприємства.
183

Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України

1. Врублевський Н.Д. Управлінський облік витрат виробництва і собівартості
продукції в галузях економіки: Навч. посібник – М., 2004.- 376с.
2. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М. Бухгалтерський управлінський
облік: Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид. – Житомир: ПП
«Рута», 2003. – 480с.
3. Мишин Ю.А. Управлінський облік: управління витратами і результатами
виробничої діяльності: Монографія. – М., 2002.- 176с.
4. Вахрушина М.А. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник. – 3-е вид.,
доп. і пер.-М.; Л., 2004.-576с.
5. Карпова Т.П. Управлінський облік: Підручник. – 2-е вид., доп. і пер.- М., 2004.351 с.

УДК 657
Юлія Стельмащук
Науковий керівник: Сергій Зеленко
Луцький національний технічний університет
ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ-ЗАПОРУКА
ПРИБУТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Собівартість – це нестійка категорія, яка вимагає управління,
координування і контролю. Ось чому проблема зниження
собівартості продукції є однією з головних для будь-якого
підприємства. Отримання найбільшого доходу при найменших
витратах, економії трудових, матеріальних і фінансових ресурсів
залежить від того, як підприємство вирішує питання, пов'язані зі
зниженням собівартості.
Проблеми зниження собівартості продукції привертають
дедалі більшу увагу вчених. Цю проблему вивчали: С.В. Мочерний,
Бойчик І., Грещак М., Іваненко В., Коваль І., Покропивний,
Ткаченко
М.,
Шегда
А.В.,
Опря
А.,
Пантелійчук,
Плотнікова Т., Чумаченко М. та інші. Вітчизняні дослідники
вивчають проблему зниження собівартості найчастіше з позиції
зменшення матеріальних витрат, які в Україні складають значну
частку в структурі собівартості. Проте існують інші резерви
зниження собівартості, які нині не враховуються на діючих
підприємствах, що призводить до низької ефективності їх
діяльності [1].
Найважливішою
умовою
зниження
собівартості
є
безперервний технічний прогрес. Введення нової техніки,
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комплексна механізація і автоматизація виробничих процесів,
удосконалення технологій дозволяє значним чином знизити
собівартість продукції. Важливе значення в боротьбі за зниження
собівартості продукції має збереження суворого режиму економії
на всіх ділянках виробничо-господарської діяльності підприємства.
Поступове впровадження на підприємствах режиму економії
проявляється перш за все в зменшенні затрат матеріальних ресурсів
на одиницю продукції, зменшенні витрат по обслуговуванню
виробництва і управління, в ліквідації втрат від браку та інших
невиробничих витрат. Шляхів зниження собівартості продукції є
чимало – використання менш дорогих матеріалів, вдосконалення
процесу виробництва, автоматизації робочих місць та скорочення
кількості працюючих, кооперація з іншими підприємствами, які
можуть виготовляти ті чи інші складові за меншими цінами. Однак
існує чимало проблем пов'язаних з цим. Так, зменшення витрат на
придбання якісних матеріалів та заміна більш дешевими може
призвести до зниження якості кінцевого продукту, а це може
негативно відбитися на реалізації продукції. Зменшення кількості
працівників і автоматизація виробництва вимагає на перших етапах
чималі капіталовкладення .[2]
Отже,зниження собівартості продукції сприяє збільшенню
прибутку та підвищенню конкурентоспроможності. Таким чином,
при постійному пошуку нових методів і факторів зниження
собівартості продукції діяльність промислових підприємств в
Україні може вийти на новий, більш ефективний рівень
функціонування.
1. Бірюк А.І. Фактори та шляхи зниження собівартості/А.І.Бірюк–Запоріжжя:
Запорізька державна інженерна академія
2. Класифікація витрат за статтями калькуляції: непрямі та інші // Бухгалтерия. 2010. - С. 45 - 55;
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ФОРМУВАННІ
МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ
У теперішній час значна увага приділяється економікоматематичним методам та моделям при аналізі маркетингової
діяльності підприємства та формуванні його маркетингової
стратегії. Саме застосування математичних моделей дозволяє
отримати надійні результати. Використання моделей при
формуванні маркетингової стратегії здійснюється лише на окремих
етапах.
Аналіз літературних джерел та існуючий економікоматематичний інструментарій дозволив узагальнити основні
економіко-математичні методи, які можуть застосовуватися при
формуванні маркетингової стратегії для підприємств (табл. 1).
Таблиця 1
Сучасні економіко-математичні методи формування маркетингової
стратегії підприємства
Назва методу
1
Кореляційнорегресійний
аналіз
Авторегресійний
аналіз
Дисперсійний
аналіз
Прогнозної
екстраполяції
Кластерний аналіз

Зміст методу
2
Дозволяє визначати тісні взаємозв’язки між
змінними та виділяти з множини факторних ознак
ті, вплив яких найбільш суттєвий на результуючу
ознаку
Передбачає побудову регресійної моделі, в якій
поточне значення процесу пояснюється через його
попереднє значення
Базується на можливості розкладу загальної варіації
пояснюваної ознаки на складові частини, що
визначаються чинниками, які впливають на цю
варіацію
Вивчення попереднього і сучасного стану розвитку
об’єкта і перенесення закономірностей минулого і
сучасного розвитку на майбутнє
Орієнтований на розбиття множини досліджуваних
об’єктів та ознак на однорідні класи (групи)
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Продовження таблиці 1
1
Багатовимірне
шкалювання
Нейронні мережі
Дискримінантний
аналіз
Факторний аналіз
Експертні методи
Аналіз
відповідностей
Аналіз рангових
кореляцій
Методи
диференційного
обчислення
Математичне
програмування
Методи теорії гри

Імітаційне
моделювання
Сценарне
моделювання

2
Дозволяє
знаходити
латентні
змінні,
які
допомагають досліднику визначати схожість між
об’єктами, які описуються точками в вихідному
просторі ознак
Дозволяють точно відтворювати структуру змінних
Дозволяє проводити класифікацію об’єкту на основі
виміру різноманітних його характеристик
Дозволяє значно скоротити інформаційний простір
ознак та визначити структуру взаємозв’язків між
змінними
Передбачають розробку прогнозу на основі
індивідуального чи колективного опитування
спеціалістів (експертів)
Базується на використанні певних критеріїв, які
дозволяють
визначити
узгодженість
думки
експертів
Орієнтований на оцінки залежностей
між порядковими змінними
Дозволяють будувати диференційні рівняння
процесу та здійснювати пошук станів рівноваги й
умов стійкості
Дозволяють оптимізувати цільову функцію при
заданих певних обмеженнях
Застосовується в умовах невизначеності та
конфліктності.
Дозволяють знаходити оптимальні стратегії гравців,
які мають суперечливі інтереси
Засноване на тому, що система, яка вивчається,
замінюється імітатором і з ним проводяться
експерименти з метою отримання інформації про
цю систему
Базується на визначенні логіки розвитку процесу чи
явища,
виходячи із конкретної ситуації

Актуальним питанням залишається використання економікоматематичних моделей при обґрунтуванні рішення щодо
маркетингової стратегії підприємств, з урахуванням галузевої
специфіки. Все це дозволить значно підвищити якість прийняття
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маркетингових рішень та ефективність їх діяльності в цілому. На
основі аналізу моделей, які використовуються при формуванні
маркетингової стратегії, можна запропонувати наступні підходи
щодо класифікації моделей та методів.
Отже, запропоновані методи враховують характеристики
інформації, яка аналізується при формуванні маркетингової
стратегії та не суперечить існуючим класифікаціям моделей
стратегічного аналізу. Економіко-математичні та статистичні
моделі надають можливість отримати найбільш надійні результати,
які будуть покладені в основу формування маркетингової стратегії
на будь-якому її етапі.
УДК 519.86
Діана Тананайко
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ
У теорії економіки на початку її розвитку рідко
використовувалися математичні поняття. У міру розвитку
економіки починаючи з XVIII ст. з’являлися прості в
математичному відношенні теорії.
Однією з них була теорія, створена швейцарським
економістом XIX Леоном Вальрасом (1834-1910), який заклав
основи загальної економічної рівноваги. Згідно з цією теорією між
відповідними величинами в економіці існує багатосторонній
взаємозв’язок, який можна описати системою співвідношень між
ними. Результати дослідження Л. Вальраса викликали великий
інтерес і вплинули на наступні дослідження. У сучасній літературі з
економіки математичні моделі називають моделями конкурентної
рівноваги за Вальрасом [1].
Сучасна економіка – наука про об’єктивні закономірності
функціонування й розвитку суспільства. Математичні методи й
моделі є складовою методів і моделей економічної теорії. Головним
інструментом дослідження й прогнозування економічних об’єктів
та явищ стала економіко-математична модель.
Економіко-математичну модель визначають як внутрішню
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несуперечливу замкнену систему математичних відношень,
призначену для відтворення певних властивостей досліджуваного
реального явища чи процесу. Прикладами економічних моделей є
моделі споживчого вибору, моделі фірми, моделі економічного
росту , моделі рівноваги на товарних ресурсних і фінансових
ринках.
Будуючи моделі економісти виявляють істотні фактори, що
визначають досліджуване явище й відкидають деталі, несуттєві для
розв’язання поставленої проблеми.
Формалізація основних особливостей функціонування
економічних об’єктів дає змогу оцінити можливі наслідки дії на
них та використовувати такі оцінки в управлінні [2].
Моделювання є основним методом дослідження виробничоекономічних систем. Моделювання – це спосіб відображення
об’єктивної реальності, за якою для вивчення оригіналу
застосовується спеціально побудована модель, яка відтворює певні
властивості реального явища.
Кінцевою метою моделювання виробничо-економічної
системи є підготовка та прийняття керівником підприємства
управлінського рішення [3].
Економіко-математична модель, що описує дане економічне
явище або об’єкт, будується таким чином:
- формулюється предмет й визначається мета дослідження.
- у розглядуваній економічній системі відокремлюються
структурні й функціональні елементи, що відповідають даній меті,
виявляються їхні найважливіші якісні характеристики.
- на основі аналізу проблеми створюється математична
модель, згідно з якою економічні величини пов’язуються між
собою рівняннями, нерівностями, функціями.
- за допомогою математики проводиться аналіз моделі,
внаслідок чого одержується розв’язок;
- якщо з деяких причин цей розв’язок не може бути
застосований на практиці, то процес побудови економікоматематичної моделі доцільно повторити. Для цього постановку
задачі й одержаний результат піддають системному аналізу.
Досліджують, чи враховано всі початкові дані, порядок їх
групування, взаємозв’язки величин, їх послідовність тощо. Після
такого аналізу за необхідності змінюють модель.
Розрахунки в економіці ґрунтуються на певних математичних
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моделях. Тому економісти повинні:
- володіти мовою математичних понять, уміти здійснювати
математичні дії над числами, символами, множинами, операторами,
функціями;
- вміти оперувати рівняннями, нерівностями, функціями
тощо;
- володіти основними розрахунковими математичними
інструментами;
- вміти ставити проблеми, розв’язувати їх, робити аналіз
одержаних результатів.
Завдяки сучасним комп’ютерним технологіям можливості
математичного моделювання практично безмежні, але скористатися
ними повною мірою вдається лише тим фахівцям, які вільно
володіють математичними методами. [1]
1. Бугір М. К. Математика для економістів: посіб. / М.К. Бугір. – К.: Видавничий
центр «Академія», 2003. – 520 с.(Альма-матер)
2. Грисенко М. В. Математика для економістів: Методи й моделі, приклади й
задачі: навч. посіб / М.В. Грисенко. – К.: Либідь, 2007. – 720с.
3. Лавренчук В. П., Математика для економістів: теорія та застосування. підруч. /
В.П. Лавренчук, Т.І. Готинчан, В.С. Дронь, О.С. Кондур. – К.: Кондор, 2007. –
596 с.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
Власне математична модель сільського господарства може
бути представлена у вигляді формул, графіків, блок-схем,
алгоритмів, комп’ютерної реалізації. Найчастіше в українській
науковій літературі спрощена структурна модель сільського
господарства включає наступні основні структурні елементи:
«Продукція рослинництва», «Продукція тваринництва», «Валова
продукція сільського господарства», «Зовнішнє середовище».
Моделі розвитку сільського господарства є принципово
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динамічними, оскільки в них використовуються запізнілі або лагові
змінні. Отримання більш менш достовірних та адекватних поточній
ситуації результатів економіко-математичного моделювання
прогнозування тенденцій розвитку можливо лише за наявності
математичного опису системи сільського господарства та базових
підгалузей
«Продукція
рослинництва»
та
«Продукція
тваринництва», який адекватно віддзеркалює внутрішню
притаманну їм структурно-функціональну організацію. Валова
продукція сільського господарства – це сума продукції окремих
галузей землеробства і тваринництва у грошовому виразі за певний
період, звичайно за календарний рік. Вона характеризує загальний
обсяг продукції сільського господарства і являє собою повну
вартість виготовленого продукту, до складу якої входить раніше
створена вартість і перенесена на продукт, і вартість, новостворена
в даному році.
Внаслідок подальшої декомпозиції системи сільського
господарства України в кожній із зазначених підсистем виділяють
такі елементи:
1) Виробництво продукції рослинництва: валовій збір
зернових культур; валовий збір соняшника на зерно; посівні площі
під зерновими культурами; посівні площі під соняшником;
загальний обсяг посівних площ; випадковий фактор для цукрового
буряка; випадковий фактор для картоплі; валовий збір цукрового
буряка; валовий збір картоплі; посівні площі під цукровими
буряками; посівні площі під картоплею.
2) Виробництво продукції тваринництва: виробництво м’яса;
виробництво молока; виробництво яєць; витрати кормів для тварин
та птиці; проміжні змінні для часткових прогнозів продукції
тваринництва від трьох видів продукції тваринництва ( м'ясо,
молоко, яйця).
3) Валова продукція сільського господарства: валова
продукція
сільського
господарства;
валова
продукція
рослинництва; валова продукція тваринництва.
4). Зовнішнє середовище для системи сільського
господарства України: обсяг добування нафти; обсяг добування
газу; обсяг імпорту нафти; обсяг імпорту газу; виробництво
електроенергії; виробництво мінеральних добрив.
Функціональні залежності між параметрами системи
сільського господарства України можуть бути як лінійні, так і
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нелінійні. На практиці також набули поширення лінійні
схоластичні двоетапні моделі, що допускають два етапи ухвалення
управлінського рішення: до і після реалізації випадкових умов.
Основна ідея, закладена в пропонований альтернативний підхід до
побудови лінійних схоластичних двоетапних моделей, полягає в
тому, щоб гарантовано забезпечити збалансованість виробництва
при реалізації випадкових умов. Формалізований опис
взаємозв’язків кожного з елементів виділених підсистем сільського
господарства України та їх зовнішнього середовища можна вважати
блоком моделей прогнозування, який входить до загального
комплексу економічних моделей прогнозування розвитку
сільського господарства України. Основним показником розвитку
галузі є продукція сільського господарства, яка розраховується як
сума двох складових – продукції рослинництва та продукції
тваринництва. Зовнішні фактори розглядаються як екзогенні, тому
не моделювання, а задаються експертним шляхом. Робота із
статистичними економічними даними виконується на різних етапах
розбудови комплексу макроекономічних рівнянь, за допомогою
яких аналізується механізм функціонування як системи сільського
господарства України в цілому, так і її головних підсистем
«Продукція
рослинництва»,
«Продукція
тваринництва».
Визначаються основні тенденції їх розвитку, здійснюються
параметризація теоретичної моделі. Виробляються методи оцінки
параметрів та перевіряється адекватність розробленої економічної
моделі. Інформаційна база розбудованого комплексу економічних
моделей містить вартісні та натуральні показники.
Отже, відповідно до комплексного підходу до моделювання
сільського господарства України, основними структурними
елементами моделі сільського господарства є: «Продукція
рослинництва», «Продукція тваринництва», «Валова продукція
сільського господарства», «Зовнішнє середовище».
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
В умовах ринкової економіки головною метою діяльності
будь-якого приватного підприємства є отримання прибутку.
Власники і персонал мають зробити усе необхідне для забезпечення
формування прибутку у розмірі, потрібному для подальшого
функціонування і розвитку підприємства і забезпечення усіх груп
інтересів.
Прибуток відображає у вартісній формі кінцевий результат
діяльності підприємства в умовах роботи за принципами
самофінансування. Прибуток за сучасних умов є не тільки
показником ефективності роботи окремого підприємства, а й має
важливе практичне значення. Він є джерелом формування
фінансових ресурсів самих підприємств і використовується ними
для забезпечення господарської діяльності [1]. Також це одне з
найбільших джерел фінансових ресурсів держави.
Основними чинниками, які ведуть до зміни прибутку є: 1)
обсяг продажів – при високій питомій вазі постійних витрат в
собівартості продукції зростання обсягів реалізації приведе до ще
більшого зростання прибутку за рахунок зниження частки
постійних витрат, що доводяться на одиницю продукції; 2)
зростання цін – в період високих темпів інфляції зростання
прибутку можна забезпечити за рахунок цінового чинника; 3)
зниження собівартості – зниження витрат без негативного впливу
на якість продукції, досягається за рахунок більшої керованості і
контролю в області витрат; 4) оновлення асортименту і
номенклатури продукції, що випускається – прибуток в ринковій
економіці – рушійна сила оновлення як виробничих фондів, так і
продукції, що випускається. Характерний прояв цієї сили в
концепції життєвого циклу продукції [4].
Одними із методів покращення фінансового стану є вплив на
зміну обсягу виробництва продукції, на резерви її додаткового
випуску, зниження собівартості продукції та введення в
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виробництво новоствореної продукції.
Прибуток синтезує в собі всі найважливіші сторони роботи
підприємства [3]. Щоб прибуток підприємства зростав, воно
повинне: нарощувати обсяги виробництва і зниження собівартості
послуг, розширювати, орієнтуючись на ринок, асортимент і якість,
впроваджувати заходи щодо підвищення продуктивності праці
своїх працівників, зменшувати витрати на виробництво
(реалізацію) послуг (тобто її собівартість), з максимальною
віддачею використовувати потенціал, що є у його розпорядженні, у
тому числі фінансові ресурси, зі знанням справи вести цінову
політику, бо на ринку діють переважно вільні (договірні) ціни,
грамотно будувати договірні відносини з клієнтами, вміти найбільш
доцільно розміщати (вкладати) одержаний раніше прибуток з точки
зору досягнення оптимального ефекту.
Для ефективного функціонування суб’єктів господарювання в
умовах ринкових відносин найбільше значення має виявлення
резервів збільшення об’єму продукції, зниження собівартості та
ріст прибутку [2].
Виходячи з економічної природи прибутку, його розподіл є
складовою частиною загальної системи розподілу сукупного
суспільного продукту і чистого продукту. Прибуток має
забезпечити підприємство власними коштами для розширення
виробничих фондів, стимулювати підвищення ефективності
виробництва та формування централізованого грошового фонду.
Від досконалості форм і методів розподілу прибутку залежить
заінтересованість підприємств та окремих працівників у постійному
зростанні й удосконаленні виробництва та підвищенні його
ефективності. Саме прибуток є основним джерелом матеріального
заохочення працівників підприємств, власників акцій, підприємців і
менеджерів.
1. Вахович І.М. Фінансовий менеджмент та фінансовий інжиніринг бізнеспроцесів: магістерський курс. – Луцьк: Волиньполіграф, 2014. – 458 с.
2. Короткевич О. В. Рентабельність господарської діяльності підприємств.
//Економіка і прогнозування. – 2008. – № 3. – С. 61–69.
3. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств: Підручник / А. М. Подєрьогін, М.Д.
Білик, Л. Д. Буряк та ін.; кер. кол. авт. і наук ред. проф. А. М. Подєрьогін. – К.:
КНЕУ, 2011. – 358 с.
4. Тітов М.В. Моделювання ефективності використання активів підприємства на
основі методології розв’язання зворотних задач. //Актуальні проблеми
економіки. – 2006. – № 11. – С. 32–41.
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КОМУНІКАТИВНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Комунікація (англ. Communication) є аспектом соціальної
взаємодії, загальною характеристикою будь-якої діяльності,
включаючи управлінську. Вона являє собою форму політичної,
наукової, організаційної й технічної сили в суспільстві, за
допомогою якої підприємства включаються у зовнішнє середовище,
здійснюють обмін думками або інформацією для забезпечення
взаєморозуміння. Поняття «комунікація» має досить широке
тлумачення. Його можна визначити як форму зв'язку, як один із
проявів інформаційного обміну або обміну інформацією між
людьми в процесі їхнього безпосереднього спілкування або за
допомогою технічних засобів.
Суть комунікативної функції керівництва полягає в тому, що
поза спілкуванням з учасниками взаємодії неможливе розв’язання
управлінських завдань, прийняття управлінських рішень,
професійне зростання керівника та його співробітників. Без
спілкування керівника із співробітниками, без взаємного обміну
ідеями, думками та інформацією не може бути справжньої
взаємодії, а отже й управління.
У комунікаційному процесі вирізняють чотири базових
елементи:
1) відправник – особа, яка генерує ідеї або збирає інформацію
та передає її;
2) повідомлення – інформація, закодована за допомогою
символів;
3) канал – засіб передачі інформації;
4) одержувач – особа, котрій призначено інформацію й яка
інтерпретує її.
Під час обміну інформацією завданням відправника та
одержувача: є складання повідомлення та використання каналу
зв'язку для його передачі таким чином, щоб обидві сторони
зрозуміли і підтримали вихідну ідею.
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Управлінські рішення можна класифікувати за такими
ознаками (табл. 1):
Таблиця 1
Класифікація управлінських рішень [1-2]
Класифікаційні ознаки

Групи управлінських рішень

1. За сферою
охоплення

Загальні і часткові рішення

Перспективні, поточні і
оперативні рішення
Рішення на вищому, середньому і
3. За рівнем прийняття
нижчому рівнях управління
4. За характером
Організаційні запрограмовані і не
вирішуваних
запрограмовані рішення, компромісні
організацією завдань
рішення
5. За способом
Інтуїтивні, рішення, що базуються на
обґрунтування
судженнях, і раціональні рішення
6. За способом
Одноособові, колегіальні і
прийняття
колективні рішення
Економічні, технологічні, соціально7. За характером
психологічні та адміністративні
рішення
2. За тривалістю дії

Сучасна теорія управління розглядає три підходи до процесу
прийняття рішення: інтуїтивний, заснований на висновках і
раціональний.
Суттєвий вплив на комунікації в організаціях мають
електронні засоби комунікацій. Інформаційні технології стосується
ресурсів, які використовує організація для менеджменту
інформації, що потрібна для досягнення її цілей. Інформаційна
технологія може використовувати комп’ютери, комп’ютерні
мережі, телефони та інше устаткування.
1. Кузьмін О.Є., Громовик Б.П., Гасюк Г.Д.,Левицька О.Р., Мельник О.Г.
Менеджмент у фармації. Підручник. За редакцією О.Є.Кузьміна і
Б.П.Громовика. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. -448 с.: іл
2. Мнушко З.М., Мусієнко Н.М., Ольховська А.Б. Практикум з менеджменту та
маркетингу у фармації. –Х.: Вид-во НаФУ; Золоті сторінки, 2002. – 144 с.
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УДК 336.025
Ірина Тимощук
Науковий керівник: Наталія Мостовенко
Луцький національний технічний університет
СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Фінансова безпека є однією із найважливіших складових
економічної безпеки. Вона є своєрідним індикатором і критерієм
ефективності діяльності фінансової сфери держави. Зміцнення
фінансової безпеки повинно базуватися насамперед на врахуванні
похідної ролі фінансів у забезпеченні функціонування економіки. У
дослідженні [1] підкреслено, що фінансова безпека держави – це
важлива складова економічної безпеки, що базується на
незалежності, ефективності і конкурентоспроможності фінансовокредитної сфери.
Одним із пріоритетів зміцнення фінансової безпеки держави є
забезпечення успішного розвитку банківської системи та
підтримання банківської безпеки в допустимо прийнятних межах. У
2013 – 2014 рр. процес укрупнення банківського сектора можна
охарактеризувати виходом з України банківських установ з
іноземним західним капіталом. У свою чергу відбувалось
підвищення капіталізації вітчизняних банків. Так, станом на 1 січня
2014 року частка іноземного капіталу у статутному капіталі
банківських установ складає 34 %, що на 5,5 менше, ніж на початок
минулого року. Таким чином, збільшення капіталізації вітчизняної
банківської системи здійснюється переважно за рахунок
українських інвесторів, проте частка іноземного капіталу у
структурі статутного капіталу комерційних банків продовжує
залишатись на достатньо високому рівні [2].
Як зазначає дослідниця О.В. Тимошенко, не менш важливою
складовою фінансової безпеки держави є бюджетна складова. У
процесі прийняття й виконання державного бюджету пріоритетне
значення має збалансованість його доходів та витрат, що породжує
таке відоме економічне явище, як дефіцит бюджету. Як видно із
представлених даних, дефіцит бюджету України не критичним,
однак він присутній (табл. 1). Проте загрозливого значення мають
показники фінансування науки та військових витрат.
Окремої уваги заслуговує така складова фінансової безпеки
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як боргова безпека. У міжнародній практиці головним критерієм
оцінки боргової безпеки є співвідношення державного боргу до
ВВП. За даними [3, с.158 ] обсяг зовнішнього боргу на одну особу
перевищує нормативне більше, ніж у 4 рази, а відношення обсягу
валового зовнішнього боргу до ВВП перевищує оптимальний
показник майжу у 2 рази. Це свідчить про надмірне боргове
навантаження, а отже загрозу фінансовій безпеці.
Таблиця 1
Загальні показники бюджетної безпеки України [3, с.157 ]
Показник
Відношення
дефіциту
державного бюджету
до ВВП, %
Рівень перерозподілу
ВВП через зведений
бюджет, %
Асигнування на
науку, % до ВВП
Видатки на
утримання армії, %
ВВП
Обсяг трансфертів з
держбюджету, % до
ВВП

2009

2010

Роки
2011

2012

2013

3,9

6,7

1,7

3,6

4,4

Не більше
3-4

30,04

29,17

31,11

31,58

30,63

Не більше
30

0,9

0,7

0,52

0,41

0,32

Не менше
1,7

1,02

1,05

1,03

1,03

1,03

Не менше
2

8,35

7,23

6,84

8,88

10,03

Не більше
15

Оптимальне
значення

Отже, фінансова безпека країни, насамперед, забезпечується
за умови стійкості її фінансово-кредитної системи, здатності
державних органів до ефективного перерозподілу фінансових
ресурсів, а також виваженої політики у сфері залучення зовнішніх
позик та їх подальшого обслуговування.
1. Наконечна Н.В. Методологічні підходи щодо оцінювання рівня фінансової
безпеки України / Н.В. Наконечна // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. –
Вип. 23.14. – С. 281 – 287.
2. Аналітичний огляд банківської системи України в 2013 році [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
www.credit-rating.
ua/img/st_img/AS/...03.../Banking_system_2013.pdf.
3. Тимошенко О.В. Основні напрями зміцнення фінансової безпеки України /
О.В. Тимошенко // Проблеми економіки. – 2014. - №2. – С. 154-160.
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УДК 657
Христина Тимчук
Науковий керівник: Ірина Бабіч
Луцький національний технічний університет
ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Людський капітал – це один з різновидів капіталу, який має
відповідні ознаки капіталу (потребує витрат часу і матеріальних
витрат і приносить своєму власнику грошовий доход) і характерні
лише для нього риси й особливості. Людський капітал – це
багатогранне поняття, яке розкривається у концепціях людського
капіталу: економічній, психологічній, соціологічній і обліковій. До
теперішнього часу немає єдиного підходу до визначення змісту цієї
форми капіталу і, відповідно, не існує єдиної класифікації
людського капіталу не лише в бухгалтерському обліку, а й взагалі в
економічній науці. У зв’язку з існуванням різних видів людського
капіталу ми пропонуємо комплексне узагальнення накопичених
результатів дослідження щодо класифікації і видів людського
капіталу.
До даного комплексного узагальнення ми віднесли такі види
людського капіталу за рівнями управління і фінансуванням витрат :
– індивідуальний (людський капітал, накопичений окремо
взятою людиною для власних потреб і вигоди, шляхом освіти,
професійної підготовки, практичного досвіду (використовуючи при
цьому природні здібності) і завдяки яким вона може надавати цінні
виробничі послуги іншим людям, а також її унікальна цінність для
суспільства);
– колективний або корпоративний (людський капітал,
накопичений окремо взятим підприємством, це здобутки
підприємства у справі ефективної організації праці та розвитку
персоналу, являє собою сукупну кваліфікацію та професійні
здібності, здоров’я, соціальна захищеність та т.і. всіх працівників
підприємства);
– національний (накопичені державою вкладення в такі галузі
діяльності, як освіта, професійна підготовка і перепідготовка,
служба профорієнтації та працевлаштування, оздоровлення тощо, є
суттєвою частиною національного багатства країни)
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Також до даного узагальнення відносяться такі види
людського капіталу :
– за елементами витрат на особистому рівні: капітал освіти,
капітал здоров’я і здорового образу життя, капітал культури,
інтелектуальний капітал;
– за елементами витрат на макрорівні: капітал професійної
підготовки та перепідготовки, капітал здоров’я і здорового образу
життя, капітал мобільності, капітал розвитку і мотивації;
– за елементами витрат на мезо- і макрорівні: капітал освіти,
капітал науки, капітал здоров’я, капітал культури, капітал у
підростаюче покоління, інтелектуальний капітал, капітал
мобільності, капітал мотивації;
– за відношенням до економічного зростання: виробничий і
споживчий;
– за ступенем ліквідності: ліквідний і неліквідний.
Людський капітал для цілей бухгалтерського обліку нами
визначено, як людські ресурси, контрольовані підприємством, у
формування, утримання, розвиток та збереження яких
здійснюються певні витрати з метою отримання майбутніх
економічних і соціальних вигод від їх використання.
Зауважимо, саме практичні знання, одержані в процесі
професійної підготовки, перепідготовку та підвищення кваліфікації,
―спеціально спрямовані на збільшення здатності людини
створювати доход‖.
УДК 519.86
Владислава Томашук
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ ТА
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Однією з цікавих та корисних можливостей, які надають
сучасні автоматизовані інформаційні системи управлінням, є
можливість моделювання виробничих процесів з метою найбільш
ефективного на них впливу. Але для того, щоб ефективно
використовувати цей інструмент, управлінцям слід уявляти собі
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його можливості й бути обізнаними з теорією економікоматематичного моделювання.
Модель (від лат. modulus – міра) — це уявна або матеріальна
система, що, відображаючи або відтворюючи об’єкт моделювання у
визначених відносинах, здатна замінювати його в такий спосіб, щоб
вивчення цієї системи дозволило одержати нову інформацію про
досліджуваний об’єкт або процес. Модель являє собою
відображення найбільш суттєвих, з будь-якого погляду,
властивостей об’єкта або процесу. Процедура побудови моделей і
вивчення за їх допомогою об’єктів або процесів називається
моделюванням.
Сьогодні більшість математичних моделей, які широко
застосовують у різних галузях суспільних та економічних наук,
поділяються на два великі класи: а) математичні (або аналітичні)
моделі; б) імітаційні (або системні) моделі.
При цьому вважається, що в математичних моделях
застосовуються здебільшого аналітичні методи, зокрема апарат
сучасного математичного аналізу та інших розділів математики, а в
імітаційних – принципово обов’язкові елементи дослідження.
Насправді важко провести чітку межу між різними видами
моделювання, оскільки в математичних (аналітичних) моделях
часто доводиться використовувати чисельний експеримент із
застосуванням комп’ютерів, а в імітаційних (системних) моделях
неможливо обійтися без проведення аналітичного розв’язування
поставленого завдання.
Використання обчислювальних машин із середини XX ст.
привело до широкого використання математичних методів у
бухгалтерії. Із математичних методів сьогодні найбільш визнаною є
матрична алгебра. Застосування в бухгалтерському обліку методів
моделювання зумовлене передусім тим, що сам він являє собою
модель господарської діяльності підприємства.
У бухгалтерському обліку моделювання виступає як опис
найбільш загальних аспектів, властивих обліку в різних галузях та
на різних підприємствах. У цьому полягає головна відмінна риса
моделювання від інших методів дослідження. Модель, побудована
на загальних принципах, дає методику дослідження, методику
обліку, прийнятну для всіх галузей та підприємств, при цьому
галузеві методики може бути представлено як окремий випадок
загальної моделі.
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Моделі бухгалтерського обліку:
 економіко-організаційні – відображають методологічні
основи ведення обліку і, як наслідок, пов’язані з обліковою
політикою підприємства;
 економкіко-математичні- побудовані з використанням
методів цілочисельного лінійного програмування;
 обліково-економічні – побудовані за принципом подвійного
запису, що відображає економічну сутність об’єкта чи процесу;
 функціональні
–
відображають
функціональні
характеристики об’єкта і процесу,що моделюється;
 структурні – основані на структурній подібності об’єкта і
моделі, що точно описують стан і поведінку об’єкта або процесу.
УДК 657
Тетяна Трегубова
Науковий керівник: Алла Московчук
Луцький національний технічний університет
ОБГРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Організація збутової діяльності на підприємстві є однією з
найважливіших складових його функціонування. Збутова діяльність
забезпечує підприємство основним - грошовим потоком для його
функціонування. Збутова діяльність ґрунтується на досягненні умов
отримання максимального прибутку та швидкої реалізації
виготовлених товарів, що вимагає загальних методичних основ у
процесі організації збутової діяльності.
Поняття збутової діяльності вперше було сформульовано
Гарвардською школою бізнесу в 1958 році: "Збутова діяльність
існує для того, щоб із прибутком задовольнити споживчі вимоги".
Суть даного висловлювання можна представити як купівлю-продаж
товарів, націлену на ринковий попит і одержання прибутку.
Деякі автори ототожнюють поняття "збут" і "збутова
діяльність".Так, вчений-економіст В. В. Бурцев ототожнює ці
поняття і визначає збутову діяльність як сукупність дій, що
виконуються з того моменту, як продукт в тій формі, в якій його
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буде використано, надходить до комерційного підприємства чи
кінцевого виробника, й до того моменту, коли споживач купує
його. Такої ж позиції дотримується професор Л. В. Балабанова, яка
вважає, що збут – це діяльність щодо планування, втілення в життя
і контролю за фізичним переміщенням матеріалів і готових виробів
від виробників до споживачів з метою задоволення запитів
споживачів і отримання прибутку. Бєлінський П. І. зазначає, що
"суть збутової діяльності в узагальненому розумінні полягає в тому,
що це є процес просування готової продукції на ринок та
організації товарного обміну з метою отримання підприємницького
прибутку".На думку А. Балабаниць, збутова діяльність – це
цілісний процес, що охоплює: планування обсягу реалізації товарів
із урахуванням рівня прибутку, що очікується; пошук і обрання
найкращого партнера – постачальника; проведення торгів,
включаючи встановлення ціни відповідно до якості товару та
інтенсивності попиту; виявлення й активне використання факторів,
здатних прискорити збут продукції та збільшити прибуток від
реалізації.У роботах Кривешко О. В. збутова діяльність
розглядається як складний процес, що виявляє комплекс дій, що
забезпечує ефективність реалізації продукції. Із точки зору
Гудзенко Н. М. управління збутовою діяльністю залежить від
потенціалу підприємства та обраної ним збутової політики –
комплексу заходів з ціноутворення, стимулювання збуту, укладання
договорів
Панкрухін А. П. вважає, що збут – це "безпосереднє
спілкування продавця та покупця". На думку ВарданянЛ.Є.збут —
це персоніфікований, безпосередній, двосторонній процес
здійснення контактів і переконання з метою збільшення продажу
продукції на ринку. На думку Борисов А.Б.Збут –це продаж,
реалізація
підприємством,
організацією,
підприємцями
виробниками виготовленою нею продукції, товарів з метою
отримання грошової виручки, забезпечення надходження грошових
коштів.Фоминский И.П. трактує поняття збут
як діяльність
виробників і посередників по реалізації виготовлених товарів
споживачу. Збутову діяльність виробник може здійснювати
самостійно або доручити посереднику.На думку Брєвнова О.О Збут
покликаний сприяти перетворенню виробленої продукції через
обмін у гроші.
Науковці розглядають збутову діяльність у вузькому і
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широкому розумінні. У вузькому розумінні збутова діяльність
орієнтується на обсяг продажу. У широкому розумінні – це процес,
який забезпечує кінцевий результат – збут або продаж продукції.
Збутова діяльність охоплює весь комплекс заходів, які
безпосередньо впливають на обсяг продажу.
На мою думку, збут - це система елементів і дій щодо
забезпечення ефективного продажу та задоволення потреб
покупців. А збутова діяльність - це все те, що забезпечує
максимальну вигідність торговельної угоди для кожного з
партнерів при першочерговому врахуванні інтересів і вимог
проміжного або кінцевого споживача. Головна мета збутової
діяльності підприємства полягає в реалізації економічного інтересу
виробника (отримання підприємницького прибутку) на основі
задоволення платоспроможного попиту споживачів.
УДК 519.86
Діана Філон
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ТРАНСПОРТНИХ
ПОТОКАХ
Моделювання транспортного потоку на розв’язках в різних
рівнях, на нашу думку, є дуже цікавим та перспективним питанням
в ході вирішення поточних транспортних проблем сучасних міст.
Рух транспорту у великих мегаполісах світу зводиться до
режиму ―стоп-старт‖. Це перетворює пересування по місту у
суцільну незрічність для водіїв та їх пасажирів.
Цікавим є як мікро (в межах окремих перетинів), так і макро
(в масштабі всього міста) моделювання, які є взаємопов’язаними.
У минулому столітті для моделювання транспортних потоків
використовувались математичні моделі, що носили теоретичний
характер і не мали наглядності. Працювати з ними могли тільки
математики та висококласні інженери. В нашу добу високих
технологій майже всі розрахунки моделі бере на себе ядро
спеціальних комп’ютерних програм. В межах цього реферату я
розгляну як математичні моделі, так і сучасне програмне
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забезпечення, що моделює транспортні потоки.
В ході дипломного проектування, перша проблема, з якою ми
мали справу – це моделювання транспортних потоків на заданому
перетині. Не важко порахувати існуючу ситуацію. В цьому випадку
все зводиться до механічного підрахунку. Але ситуація була такою,
що ми мали справу не зі звичайним приростом автомобілів на
певний відсоток, а з кардинально іншою справою. Адже, в ході
реконструкції транспортної мережі району, в зв’язку з такими
факторами, як будівництво нового мостового переходу через р.
Південний Буг і будівництво нового житлового району, замість
промислової забудови – повністю змінювалась транспортна
ситуація у районі.
Необхідно було змоделювати нові транспортні потоки,
пов’язані з вищеназваними факторами. Важкість була у новизні цієї
задачі. Її розв’язання потребувало водночас математичних
розрахунків і творчого підходу.
Моделювання транспортної ситуації може проводитися на
будь-який розрахунковий строк – від оперативних завдань
сьогоднішнього дня до довгострокової (20-30 років) перспективи.
У моделюванні дорожнього руху історично склались два
основних підходи:
 детерміністичний;
 імовірнісний (стохастичний).
В основі детермінованих моделей лежить функціональна
залежність між окремими показниками, наприклад, швидкістю й
дистанцією між автомобілями в потоці.
У стохастичних моделях транспортний потік розглядається як
імовірнісний процес.
Всі моделі транспортних потоків можна розбити на три
класи:
 моделі-аналоги;
 моделі проходження за лідером;
 імовірнісні моделі.
У моделях-аналогах рух транспортного засобу вподібнюється
фізичному потоку (гідро й газодинамічні моделі). Цей клас моделей
прийнято називати макроскопічними.
У моделях проходження за лідером істотне припущення про
наявність зв’язку між переміщенням веденого й головного
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автомобіля. У міру розвитку теорії в моделях цієї групи
враховувався час реакції водіїв, досліджувався рух на багато
смужних дорогах, вивчалася стабільність руху. Цей клас моделей
називають мікроскопічними.
В імовірнісних моделях транспортний потік розглядається як
результат взаємодії транспортних засобів на елементах
транспортної мережі. У зв’язку із твердим характером обмежень
мережі й масовим характером руху в транспортному потоці
складаються виразні закономірності формування черг, інтервалів,
завантажень по смугах дороги й т.п. Ці закономірності носять
істотно стохастичний характер.
Останнім часом у дослідженнях транспортних потоків стали
застосовувати міждисциплінарні математичні ідеї, методи й
алгоритми нелінійної динаміки. Їхня доцільність обґрунтована
наявністю в транспортному потоці стійких і нестійких режимів
руху, втрат стабільності при зміні умов руху, нелінійних зворотних
зв’язків), необхідності у великому числі змінних для адекватного
опису системи.
УДК 657
Інна Фінюк
Науковий керівник: Ірина Бабіч
Луцький національний технічний університет
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ
Первинна документація не завжди може охопити всі
господарські явища в момент їх здійснення (природні втрати,
викликані усушкою, утрускою, використовуванням при зберіганні,
транспортуванні, відпуску, стихійні лиха, невідповідність
фактичних даних обліку через помилки, розкрадання, псування,
зловживання тощо). У зв'язку з цим виникає об'єктивна
необхідність у такому способі, який би забезпечив можливість
взяти на облік перелічені явища і процеси. Цього досягають за
допомогою інвентаризації.
Отже, інвентаризація є способом спостереження наступної
реєстрації господарських операцій, що не охоплюються в момент їх
звершення; це спосіб підтвердження правильності й достовірності
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бухгалтерського обліку та звітності.
Інвентаризація проводиться шляхом перевірки в натурі
наявності майна (господарських засобів) підприємства шляхом
описування, перерахунку, зважування, вимірювання й оцінювання
їх залишків і порівняння одержаних результатів з даними
бухгалтерського обліку. Це дає змогу встановити розходження між
даними обліку і фактичною наявністю засобів, тобто лишки або
нестачі, які оформляють відповідними документами і відображають
в обліку.
Інвентаризації підлягають основні засоби, нематеріальні
активи, товарно-матеріальні цінності, грошові кошти, документи та
розрахунки. За повнотою охоплення перевіркою засобів, коштів і
розрахунків, інвентаризацію поділяють на повну і часткову.
Залежно від характеру інвентаризацію поділяють на планову і
позапланову. Планова інвентаризація здійснюється за раніше
складеним планом відповідно до розробленого і затвердженого
графіка її проведення (наприклад, перед складанням річного звіту).
Позапланову інвентаризацію проводять за розпорядженням
керівника підприємства, на вимогу слідчих або контролюючих
органів, у разі ревізії або зміни матеріально відповідальних осіб.
Найбільш ефективними є раптові часткові інвентаризації, оскільки
вони підвищують відповідальність матеріально відповідальних осіб
щодо своєчасного оприбуткування й списання матеріальних
цінностей, правильності їх зберігання, запобігають зловживанням.
Для проведення інвентаризаційної роботи на підприємствах
за наказом керівника створюють постійно діючі інвентаризаційні
комісії у складі керівників структурних підрозділів, головного
бухгалтера, матеріально відповідальних осіб. Очолює комісію
керівник підприємства або його заступник. На підприємствах з
великим обсягом інвентаризаційних робіт та розгалуженою
структурою за наказом керівника можуть створюватися робочі
інвентаризаційні
комісії,
які
проводять
інвентаризацію
безпосередньо в місцях зберігання та виробництва матеріальних
цінностей і у структурних підрозділах підприємства.
Інвентаризацію проводять, як правило, на перше число
місяця, що полегшує наступне порівняння її результатів з
показниками обліку. До початку інвентаризації матеріально
відповідальні особи проводять певну роботу щодо відображення
всіх первинних документів з вибуття й оприбуткування цінностей і
207

Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України

коштів у книгах і регістрах.
На час проведення інвентаризації діяльність підрозділу
(комори, складу, сховища), як правило, припиняється.
Інвентаризаційні описи складають у декількох примірниках, один з
яких передають матеріально відповідальній особі, при цьому
матеріально відповідальна особа на кожному описі ставить свій
підпис про матеріальну відповідальність за перелічені в ньому
цінності. Дані інвентаризаційних описів порівнюють з даними
бухгалтерського обліку і складають порівняльні відомості, де
визначають результат інвентаризації.
Свої
висновки
і
пропозиції
щодо
врегулювання
інвентаризаційних різниць комісія оформляє протоколом і подає на
затвердження керівнику підприємства, який у 5-денний термін
розглядає і затверджує протокол. Затверджені результати
інвентаризації відображають у бухгалтерському обліку в тому
місяці, в якому закінчено інвентаризацію, але не пізніше грудня
звітного року.
Таким чином, документація та інвентаризація є важливими
складовими бухгалтерської методології, оскільки формують
облікову інформацію, яку належним чином буде оброблено і
представлено у звітності підприємства внутрішнім і зовнішнім
користувачам для потреб управління.
УДК 336.1
Ілона Хом’як
Науковий керівник: Леся Іщук
Луцький національний технічний університет
ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Ефективне управління фінансовою стійкістю дає змогу
підприємству адаптуватися до умов зовнішнього середовища та
контролювати ступінь його незалежності від зовнішніх джерел
фінансування. Для цього необхідна побудова механізму
забезпечення фінансової стійкості підприємства з метою організації
ефективної системи взаємодії всіх елементів, які беруть участь у
процесі управління фінансовою стійкістю підприємства. Саме тому
достатньо актуальним і своєчасним є завдання дослідження
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механізму забезпечення фінансової стійкості підприємств і шляхів
її підвищення.
Існує чимало наукових праць вітчизняних та зарубіжних
вчених, які приділили значну увагу дослідженню фінансової
стійкості підприємства, а саме: О.В. Грачова, І.М. Бурденко,
В.В. Смачило, О.Ю. Литовченко, Г.В. Савицька, А.М. Поддерьогін,
О.О. Терещенко, Л.О. Коваленко, Р.В. Руда, Н.В. Бугас, Б.Є. і ін.
Проблеми фінансової стійкості відносяться до числа найбільш
важливих не тільки фінансових, але й загальноекономічних проблем.
Аналізуючи ситуацію, що склалася в Україні, можемо зробити
висновок що на сьогоднішній день істотно впливає на фінансову
стійкість фаза економічного циклу, у якій перебуває економіка
країни. У період кризи відбувається відставання темпів реалізації
продукції від темпів її виробництва. Зменшуються інвестиції в
товарні запаси, що ще більше скорочує збут. Знижуються в цілому
доходи суб’єктів економічної діяльності, скорочуються відносно й
навіть абсолютно масштаби прибутку. Все це веде до зниження
ліквідності підприємств, їхньої платоспроможності, а в цілому й
фінансової стійкості підприємства, оскільки у період кризи
підсилюється серія банкрутств [1].
В економічній літературі розглядаються 3 основні напрями
забезпечення фінансової стійкості підприємства: організаційноструктурна стійкість, стійкість ресурсної бази та комерційна
стійкість [2]. На нашу думку, доцільним є виокремлення ще одного
напряму забезпечення фінансової стійкості – стійкість капітальної
бази, яку можна охарактеризувати, як сукупність внесених
засновниками і акціонерами власних засобів.
Вирішення проблеми підвищення фінансової стійкості і
ліквідності підприємства, та збільшення наявності власних коштів є
реальним і можливим перш за все за рахунок подальшого
збільшення обсягу реалізації продукції, розмірів прибутку та
підвищення рівня прибутковості. До основних шляхів підвищення
фінансової стійкості підприємства, на які варто звернути особливу
увагу , можна віднести:
- для раціонального використання виробничих запасів
запровадити чітку систему планування цих запасів;
- для зменшення ризику неповернення коштів за реалізовану
продукцію здійснювати аналіз платоспроможності та фінансової
стійкості покупців;
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- для покращання роботи із дебіторами необхідного зробити
політику збору платежів за реалізовану продукцію щодо своїх
контрагентів;
- запровадити моніторинг щодо стану дебіторської
заборгованості та впроваджувати заходи для зменшення частки
дебіторської заборгованості в структурі оборотного капіталу;
-для збільшення ліквідності, підвищення рентабельності та
прибутків підприємства слід використовувати такий вид
банківських послуг, як факторинг.
Отже, можна стверджувати, що за умови використання
засобів підвищення фінансової стійкості, будь-яке підприємство
може покращити свою фінансову стійкість, що в свою чергу
позитивно вплине не лише на загальний фінансовий стан
підприємства, але і на його діяльність в цілому.
1. Механізм забезпечення фінансової стійкості підприємств [Електронний ресурс] /
Українська кооперація. Економіка: [сайт]. – Режим доступу: http://www.ukrcoopjournal.com.ua/2010
2. Самсонова, Н. Ф. Финасовый менеджмент [Текст] :навчальнийпосібник /
Н.Ф. Самсонова. – М. : Финансы ДОНТИ, 2001. – 495 c. – ISBN 681-544-786-9.
3. Оптимізаціяструктурикапіталупідприємства
[Електронний
ресурс]
/
Запорізькийнаціональнийуніверситет:
[сайт].
–
Режим
доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_ep/2010_4/files

УДК 657
Ірина Черен
Науковий керівник: Ірина Бабіч
Луцький національний технічний університет
БУХГАЛТЕР І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ
Професія бухгалтера має великий спадок не тільки тому, що
вона є однією з найдавніших професій, в силу того, що мистецтво
запису і співвідношення вперше знайшли втілення в якості
інструменту обліку. Розвинута і ефективно організована
бухгалтерська справа є одним з невід’ємних елементів економіки. І
внутрішні, і зовнішні бухгалтери відіграють важливу роль в наданні
доказової правильної інформації, необхідної для прийняття рішень
щодо постачання, найму кадрів і використання ресурсів, від чого
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залежить ефективність ринкової економіки
Система управління чітко розподіляється по рівнях (мікро- та
макро-), причому кожна розв’язує свої специфічні завдання та
потребує різної професійної підготовки.
Як наслідок, набуває актуальності питання розробки
теоретичних аспектів бухгалтерського обліку, які б сприяли
задоволенню потреб соціально орієнтованого суспільства. Тому на
підприємствах високорозвинених країн склалась система
працівників з бухгалтерського обліку, які вирішували проблеми,
породжені складністю та великим обсягом облікової інформації. На
сьогодні такі працівники повинні, поряд із загальним керівництвом
економікою підприємства, забезпечувати ефективну роботу
облікової
служби,
контроль
за
правильністю
ведення
бухгалтерського обліку відповідно до потреб внутрішніх і
зовнішніх користувачів.
Практична робота дуже часто призводить до вузької
спеціалізації бухгалтера, що безумовно знижує його професійний
кругозір. Під час існування адміністративно-командної системи
управління, побудованої на єдиних типових принципах, головною
характерною рисою працівників сфери управління булла
старанність. Спочатку психологічною установкою бухгалтера було
суворе дотримання інструкцій і лише потім, з роками, приходив
досвід, який дозволяв дещо розширити жорсткі рамки інструкцій
для забезпечення кращих результатів діяльності.
Крім того, традиційна система обліку не давала інформації
про втрати, пов’язані з низькою якістю виготовленої продукції, і
виходило так, нібито з позиції підприємства проблеми не існує,
вона нав’язується ззовні. Традиційна система управління не
визнавала прийняття стратегічних рішень, що ґрунтувались на
аналізі економічного потенціалу підприємств.
В умовах господарської самостійності підприємств значення
бухгалтерської служби та облікової інформації різко підвищилося.
Нова система повинна спрямовувати управлінців на правильний
шлях.
Головною рисою бухгалтера сьогодення є можливість
забезпечити максимальну достовірність бухгалтерського обліку, що
потребує вміння використовувати різні облікові методи. Бухгалтер
повинен вміти швидко пристосовуватись до швидких змін в
економічному житті країни.
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Крім того, бухгалтер в теперішній час не тільки економіст,
але і юрист (як мінімум, юрисконсульт). Все, що він робить (або
майже все), регламентується тими або іншими нормативними
документами, сукупність вимог яких дозволяє говорити про
бухгалтерське право.
Бухгалтерська професія переживає великі зміни, які
стосуються:
 цілей, заради яких ведеться бухгалтерський облік;
 нормативних документів, якими повинен керуватися
бухгалтер;відносини, що виникають із світовим співтовариством;
 підготовки кадрів облікових працівників;
 ролі громадських організацій у розвитку бухгалтерської
професії.
Рівень розвитку бухгалтерської справи в різних країнах
неоднаковий. В країнах Східної Європи достатня кількість
кваліфікованих і досвідчених бухгалтерів. Проблема полягає в
тому, що їх кваліфікація і досвід пов’язані з функціонуванням за
умов планової економіки. Протягом більшої половини XX ст., до
1989 р., роль бухгалтерів полягала в обслуговуванні системи
централізованого планування шляхом виконання інструкцій
централізованих
органів
управління
щодо
підготовки
різноманітних бухгалтерських відомостей, статистичних звітів,
рахунків різних фондів тощо.
УДК 339.92
Костянтин Чернюк
Науковий керівник: Наталія Галазюк

Луцький національний технічний університет
ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ НА
РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Сьогодні концепція розвитку прикордонних регіонів Європи,
розглядається крізь призму транскордонного співробітництва. Саме
тому, регіональний розвиток визначається здатністю до мобілізації
та ефективного використання існуючого потенціалу прикордонних
регіонів і територій, а також до оптимального поєднання
можливостей та ресурсів прикордонних регіонів і територій двох
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або більше країн, що межують, з метою розв'язання спільних
проблем та вирішення завдань просторового розвитку в межах
транскордонних регіонів.
Україна – держава з високою питомою вагою прикордонних
територій. За сучасних умов розвитку інтеграційних процесів
України транскордонне співробітництво має можливість
прискорювати процеси вирівнювання якості життя населення
прикордонних територій до середньоєвропейського та сприяти
досягненню вільного руху товарів, людей і капіталів через кордон.
Воно також сприяє мобілізації місцевих ресурсів та підвищення
ефективності їх використання, робить можливим об’єднувати
зусилля для вирішення спільних проблем у транскордонному
регіоні.
Важливу роль має транскордонне співробітництво з точки
зору випробовування та адаптації європейського законодавства, та
як інструменту підвищення ролі регіонів, адаптації механізмів
фінансової підтримки.
Основою транскордонного співробітництва є процес
створення зв’язків та договірних відносин на прикордонних
територіях з вирішення спільних проблем.
Розвиток потенційних можливостей по обидві сторони
кордону на просторах Європи призводить до того, що
транскордонне співробітництво стає неминучим. Забезпечення
швидкого та найбільш результативного залучення прикордонного
регіону до транскордонної співпраці можливе лише при наявності
організаційно–економічного
механізму
регулювання
співробітництва, дія якого можлива в рамках регіональної політики
розвитку транскордонного співробітництва і чіткого визначення
об’єктів
впливу.
Транскордонне
співробітництво
сприяє
досягненню чотирьох свобод – вільного руху людей, товарів,
послуг, капіталів, розширює можливості отримання благ за рахунок
діяльності транскордонних ринків, прискорює формування
громадянського демократичного суспільства і, таким чином, в
цілому сприяє підвищенню якості життя мешканців прикордонних
регіонів.
Транскордонне співробітництво має стосуватися всіх сфер
життєдіяльності населення і політика повинна формуватися так,
щоб були задіяні всі соціальні групи населення та адміністративні
органи. Тому, транскордонна співпраця в контексті регіональної
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політики має бути спрямована на розвиток людських ресурсів,
громадянської ініціативи та впровадження загальноєвропейських
цінностей.
Транскордонну співпрацю можна реалізувати на чотирьох
рівнях:
- міжнародному: передбачається реалізація політики
загальноєвропейських інтересів;
- державному: виробляється національна політика розвитку
транскордонної співпраці та узгоджуються національні інтереси з
загальноєвропейськими;
- регіональному: реалізується регіональна політика
транскордонного співробітництва з врахуванням інтересів держави
та місцевих органів влади;
- місцевому: здійснюється координація планів розвитку
місцевої влади, з істотною увагою до регіональних та національних
інтересів.
Транскордонне співробітництво спрямоване на подолання
негативних аспектів існування кордонів та наслідків їх
використання і має на меті покращення умов життя населення.
Отже, у транскордонному співробітництві, яке стає
неминучим, оскільки служить втіленню у життя принципів
міжнародного права в чітко визначеному регіональному аспекті,
необхідно вбачати елемент просторового розвитку, поглиблення
участі у якому повинно розглядатися як засіб закладення підґрунтя
сталого розвитку вздовж кордону держави.
УДК 657
Альона Шевчик
Науковий керівник: Тетяна Писаренко
Луцький національний технічний університет
СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, ЯК ОБ’ЄКТ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Собівартість продукції є одним із найважливіших показників
діяльності підприємства, який впливає на рентабельність і
самоокупність підприємства. Крім того, собівартість продукції
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визначає ступінь досягнення стратегії зниження витрат у зміцненні
конкурентоспроможності підприємства.
Облік виробничих витрат і калькулювання собівартості
продукції є найважливішою ланкою бухгалтерського обліку
підприємства. Управління підприємством у цілому та за функціями
управління неможливе без отримання достатньої, достовірної,
облікової та оперативної інформації. Однак якщо управління
виробничим процесом, управління персоналом, управління
технічною підготовкою виробництва ґрунтуються переважно на
даних оперативного обліку, то управління виробничими витратами
та
собівартістю
неможливе
без
наявності
достовірної
бухгалтерської інформації.
Різні аспекти обліку витрат та калькулювання собівартості
продукції досліджувалися багатьма вченими. Однак окремі наукові
положення залишаються ще дискусійними. До них належать:
з’ясування сутності методу обліку витрат і методу калькулювання
собівартості продукції, розробка науково обґрунтованих принципів
їх класифікації; економічний зміст собівартості та склад витрат, які
її формують; групування витрат за статтями і об’єктами калькуляції
тощо.
Проблема калькулювання собівартості та обліку витрат
розглянута в працях І. Басманова, П. Безруких, М. Білухи,
Ф. Бутинця, С. Голова, І. Житної, Ю. Кузьмінського, В. Линника,
Є. Мниха, Я. Соколова, В. Сопка, М. Чумаченка, М. Врублевський,
Т. Карпова.
Однією з основних проблем калькулювання є економічно
обґрунтований розподіл витрат звітного періоду між готовою
продукцією і незавершеним виробництвом, між окремими
виробами і видами робіт. Від її правильного вибору залежить
точність калькуляційних розрахунків.
Розрахунок собівартості одиниці окремих видів продукції дає
змогу оцінити рентабельність їх виробництва і збуту, ступінь
вигідності
для
підприємства.
Калькуляцію
собівартості
використовують для обґрунтування рішень про обсяг і структуру
випуску, про вибір між власним виготовленням і придбанням на
стороні, про визначення нижньої межі цін та ін.
Традиційно методи калькулювання розглядають як способи
обчислення собівартості продукції (всього обсягу конкретного виду
і калькуляційної одиниці).
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Деякі вчені процес калькулювання собівартості продукції,
робіт, послуг поділяють на три етапи. На першому етапі
розраховують собівартість випущеної продукції загалом, на
другому – фактичну собівартість кожного виду продукції, на
третьому – собівартість одиниці продукції.
Таким чином, способи обчислення собівартості продукції
поєднуються з методами обліку витрат. Проте, використовуючи
різні методи обліку витрат, можна отримати неоднакову величину
собівартості певного виду продукції, хоча загальна сума витрат при
цьому залишається незмінною. Тому вибір конкретних методів
калькулювання залежить від потреб отримання необхідної
інформації для прийняття оперативних, тактичних і стратегічних
рішень. Методи калькулювання, які слід застосовувати в
господарстві, потрібно обов’язково відображувати в наказі про
облікову політику.
УДК 657
Ірина Шкаран
Науковий керівник: Катерина Нагірська
Луцький національний технічний університет
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
УКРАЇНИ
Зовнішньоекономічна
діяльність
(ЗЕД)
пов'язана
з
проведенням різними господарськими суб'єктами ділових операцій
на закордонних ринках. Важливим фактором на сьогодні не
достатньої зовнішньоекономічної діяльності підприємств є не
ефективний ступінь впливу на прийняття управлінських рішень і
досягнення підприємством реальних позитивних зрушень від
втілення у життя результатів діяльності підприємства.
Проблемами ефективності ЗЕД займаються такі вчені, як
Миролюбова Т.В., Яковлєв А.І., Дем’яненко М.Я., Губенко В.,
Завьялов П., Кредисов А., Лозенко А.П., Павленко Ф., Щербак В.,
Якубовський М. та інші.
Ефективна
зовнішньоекономічна
діяльність
сприяє
відтворенню експортного потенціалу країни, підвищенню
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конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках,
формуванню раціональної структури експорту й імпорту,
залученню іноземних інвестицій на взаємовигідних умовах,
забезпеченню економічної безпеки України.
Разом з тим, на сучасному етапі зовнішньоекономічна
діяльність українських підприємств потребує вдосконалення.
Цьому, насамперед, повинна сприяти виважена державна політика
у зовнішньоекономічній сфері. Вона має бути націленою на:
- перепрофілювання підприємств, які в основному працюють
на сировині і комплектуючих, що ввозяться із-за кордону, поставки
яких є ненадійними й економічно невиправданими;
- випуск нової конкурентоспроможної продукції шляхом
надання певних знижок при її експорті;
- зменшення ввезення низькоякісної, шкідливої продукції з
закордону шляхом встановлення високого імпортного мита, та
застосуванням інших нетарифних бар’єрів.
Підприємства
повинні
орієнтуватись
у
своїй
зовнішньоекономічній діяльності на збільшення питомої ваги в
експорті готових виробів, скорочення поставок сировини, палива,
екологічно несприятливих продуктів.
На сучасному етапі розвитку процес засвоєння вітчизняними
товаровиробниками зарубіжних ринків супроводжується значними
труднощами, які обумовлені недосконалістю форм фінансових
розрахунків,
нерозвиненістю
транспортної
і
ринкової
інфраструктури договірно-правової бази, практики регулювання
митних процедур і оподаткування. Вітчизняний товаровиробник
спроможний вийти на світовий ринок лише за умови виробництва
якісної продукції, яка б відповідала існуючим запитам і потребам
споживачів. Розв’язання цієї проблеми можливе лише за умови
вкладення капіталу та впровадження сучасних інноваційних
розробок у пріоритетні галузі.
У
переважній
більшості
продукція
вітчизняних
товаровиробників характеризується низьким рівнем якості, що не
відповідає світовим стандартам, а також високим рівнем витрат на
її виробництво, що в кінцевому підсумку обумовлює низький
рівень конкурентоспроможності на зарубіжних ринках.
В умовах високої насиченості і навіть перенасиченості
світових товарних ринків кожен товар (і товаровиробник, що за ним
стоїть) змушений вести жорстку боротьбу за перевагу споживача,
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яка віддається найбільш конкурентоспроможному товарові, який на
одиницю своїй вартості (ціни) задовольняє більше потреб і на
більш високому рівні, ніж товари конкурентів.
Зростаючий інтерес до якості, викликаний посиленням
конкурентної боротьби на світовому ринку, ставить завдання перед
виробником продукції.
Нарощувати потенціал зовнішньоекономічної діяльності
підприємств треба перш за все шляхом створення сприятливих
економічних умов для збільшення випуску вітчизняної продукції та
надання послуг за рахунок модернізації виробництва, застосування
сучасних
технологій
переробки,
зберігання,
пакування,
транспортування та реалізації продукції машинобудівної, харчової і
легкої промисловості, сільського господарства, закріплення на
традиційних ринках збуту та виходу на нові.
Таким чином, лише на основі всебічного вивчення
кон’юнктури світових ринків, підвищення конкурентоздатності
продукції, застосування сучасних технологій можна досягти ефекту
у зовнішньоекономічній діяльності як на мікрорівні (рівні
підприємства), так і на макрорівні зокрема.
УДК 519.86
Ірина Шклянка
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ
Математичне моделювання економічних явищ і процесів з
метою оптимізації процесів управління – галузь науковопрактичної діяльності, що отримала потужний стимул до розвитку
під час і одразу після другої світової війни. Ця тематика
розвивалася в рамках інтелектуального руху, пов’язаного з
термінами «кібернетика», «дослідження операцій», а пізніше –
«системний аналіз», «інформатика».
Втім, була й цілком практичне завдання – контроль якості
боєприпасів, що вийшла на перший план саме в роки другої
світової війни. Методи статистичного контролю якості приносять
найбільший економічний ефект серед усіх економіко-математичних
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методів управління. Тільки додатковий дохід від їх застосування в
промисловості США оцінюється як 0,8% валового національного
продукту США, тобто 24 мільярдів доларів (у цінах 2003 р .).
Важлива проблема – облік невизначеності. Основне місце
вона займає в ймовірнісно-статистичних моделях економічних і
соціально-економічних явищ і процесів.
Особливе місце займають імітаційні системи, що дозволяють
відповідати на питання типу: «Що буде, якщо ...?». Основа імітації
(зміст якої ми будемо розуміти як аналіз економічного явища за
допомогою варіантних розрахунків) – це математична модель.
Імітаційна система – це сукупність моделей, що імітують
протікання досліджуваного процесу, об’єднана зі спеціальною
системою допоміжних програм та інформаційною базою, що
дозволяють досить просто і оперативно реалізувати варіантні
розрахунки. Таким чином, під імітацією розуміється чисельний
метод проведення машинних експериментів з математичними
моделями, що описують поведінку складних систем протягом
тривалих періодів часу.
Моделювання процесів управління передбачає послідовне
здійснення трьох етапів дослідження. Перший – від вихідної
практичної проблеми до теоретичної чисто математичної задачі.
Другий – внутрішньо математичне вивчення та вирішення цього
завдання. Третій – перехід від математичних висновків назад до
практичної проблеми.
В області моделювання процесів управління, як і в інших
областях застосування математики, доцільно виділяти чотири
складових: завдання – модель – метод – умови застосовності.
Завдання, як правило, породжене потребами тієї чи іншої
прикладної області. Цілком зрозуміло, що при цьому відбувається
одна з можливих математичної формалізації реальної ситуації.
Наприклад, при вивченні переваг споживачів у економістів –
маркетологів виникає питання: чи розрізняються думки двох груп
споживачів. При математичній формалізації думки споживачів у
кожній групі звичайно моделюються як незалежні випадкові
вибірки, тобто як сукупності незалежних однаково розподілених
випадкових величин, а питання маркетологів переоформиться в
рамках цієї моделі як питання про перевірку тієї чи іншої
статистичної гіпотези однорідності. Мова може йти про
однорідність характеристик, наприклад, про перевірку рівності
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математичних очікувань, або про повну (абсолютної однорідності),
тобто про збіг функцій розподілу, відповідних двох сукупностях.
Завдання може бути породжене також узагальненням потреб
ряду прикладних областей. Одна і та ж математична модель може
застосовуватися для вирішення найрізноманітніших за своєю
прикладної сутності завдань.
Важливо підкреслити, що виділення переліку завдань
знаходиться не в області математики. Висловлюючись інженерною
мовою, цей перелік є суттю технічного завдання, яке фахівці різних
областей діяльності дають фахівцям з математичного моделювання.
Метод, який використовується в межах певної математичної
моделі – це вже багато в чому, якщо не в основному, справа
математиків. У економетричних моделях мова йде, наприклад, про
метод оцінювання, про метод перевірки гіпотези, про метод доказу
тієї чи іншої теореми, і т.д. У перших двох випадках алгоритми
розробляються
і
досліджуються
математиками,
але
використовуються в прикладних областях, в той час як метод
доказу стосується лише самих математиків. Ясно, що для
вирішення того чи іншого завдання в рамках однієї і тієї ж
прийнятої дослідником моделі може бути запропоновано багато
методів.
Методологічний аналіз – перший етап моделювання процесів
управління, та й взагалі будь-якого дослідження. Він визначає
вихідні постановки для теоретичної опрацювання, а тому багато в
чому і успіх всього дослідження. Аналіз динаміки розвитку методів
моделювання дозволяє виділити найбільш перспективні методи.
Зокрема, при ймовірнісно-статистичному моделюванні найбільш
перспективними виявилися методи нечислової статистики.
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ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В
ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
У сучасному глобальному світі країни спрямовують зусилля
на підвищення інвестиційної привабливості, з метою залучення
іноземних інвестицій та намагаючись у такий спосіб покращити
розвиток економіки. Залучені із-за кордону інвестиції слугують
важливим засобом забезпечення структурних зрушень у
господарстві, сприяють переростанню НТП у НТР, підвищенню
якісних показників господарської діяльності на мікро- та
макрорівнях, виступають достатній підґрунтям зростання
соціальних стандартів тощо. За умов, що в Україні існують
проблеми з внутрішніми джерелами інвестування, зростання
обсягів іноземних інвестицій може розглядатися як пріоритетний
напрям імплементації до міжнародного ринку. Все ж, за останні
роки економіка нашої держави не позбавилася структурних
деформацій, що зумовило значне відставання від провідних країн у
процесі формування сприятливого інвестиційного клімату.
Бібік Г.Ю. стверджує, що за умов стабільного економічного
зростання інвестиції мають бути на рівні 20-25 % ВВП.
Інвестиційна політика в Україні розвивається в умовах скорочення
обсягів накопичення капіталовкладень та слабкої інвестиційної
мотивації приватних підприємств. При таких умовах без
масштабного залучення капіталів у формі прямих і портфельних
інвестицій стає неможливим не тільки економічне зростання але й
економічна стабільність [1, с.128].
Не дивлячись на значні проблеми у господарському розвитку
наша країна володіє значним інвестиційним потенціалом, що
робить її привабливої для міжнародних інвесторів. Зокрема,
Україна в порівнянні з іншими країнами світу, має досить високий
рівень забезпеченості сільгоспугіддями, трудовими ресурсами,
науковим потенціалом тощо. В сучасних умовах, коли відбувається
зміна структури світової економіки у бік зростання ролі
сировинних та аграрних ресурсів, це створює хороші умови для
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українських виробників у формуванні конкурентних переваг.
Однак, використання цих переваг вкрай незадовільне. О.О.
Бондаренко, К.С. Нижник до основних причин, які перешкоджають
залученню іноземних інвестицій в Україну відносять:
– політична нестабільність: інвестор почувається невпевнено,
коли політичний курс країни змінюється досить часто;
– недорозвиненість ринкової інфраструктури;
– відсутність чіткої державної стратегії щодо заохочення
інвестицій;
– високий рівень корумпованості та бюрократизму в органах
державної влади;
– високий рівень темпів інфляції в країні;
– відсутність ефективного митного регулювання;
– низький рівень розвитку вітчизняного фондового ринку;
– значний податковий і адміністративний тиск тощо [2, с. 93].
Перелік недоліків вітчизняного інвестиційного середовища
варто доповнити: проблемами з іміджем країни у світі, відсутністю
гарантій захисту від змін законодавства для іноземних інвесторів,
відсутністю
гарантуванням
приватної
власності(загрози
рейдерства), загрозами реприватизації, не сформованістю
неформального інституціонального середовища тощо.
Подолання у швидкій перспективі виділених недоліків у
формуванні інвестиційного клімату дозволить Україні збільшити
обсяги іноземних інвестицій та підвищити рівень розвитку
національної економіки.
1. Бібік Г.Ю. Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в
економіку України / Г.Ю. Бібік // Економіка і управління. - 2013. - №5. С.128-132.
2. Бондаренко О.О. Залучення іноземних інвестицій як джерело економічного
зростання / О.О. Бондаренко, К.С. Нижник // Вісник КНУТД. - 2014. - №3. –
С. 88-94.
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Сьогодні у зв’язку з глобалізаційними процесами в світі
економічні перетворення охоплюють всі сфери господарської
діяльності підприємств України. У цих умовах у підприємств
виникає необхідність активніше використовувати бухгалтерський
облік, контроль та аналіз, щоб контролювати та удосконалювати
свою роботу.
Ринкові відносини, які сформувались, об’єктивно вимагають
зміни бухгалтерського обліку, контролю та аналізу, наблизивши
його максимально до міжнародних стандартів.
Запаси є вагомою частиною активів підприємства, вони
займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у
структурі витрат підприємств різних сфер діяльності, при
визначенні результатів господарської діяльності підприємства та
при висвітленні інформації про його фінансовий стан.
Це, в свою чергу, вимагає повної, достовірної інформації про
наявність та рух виробничих запасів, яку може надати
бухгалтерський облік, який в даному випадку слід розглядати як
елемент господарської інформаційної системи, що генерує та
інтерпретує всю базу інформаційного потоку, надану різними
ринковими системами для ефективного управління.
Багатьох економістів турбують проблеми розвитку та
удосконалення обліку та контролю виробничих запасів.
Основою удосконалення організації обліку виробничих
запасів є:
 узагальнення теоретико-методичних основ обліку, аналізу і
контролю виробничих запасів, визначення їх суті та класифікації;
 удосконалення методико-організаційних основ фінансового
та управлінського обліку виробничих запасів, а також їх контролю;
 проектування системи економічного аналізу та контролю
ефективності використання виробничих запасів;
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 розробка системи автоматизації обліково-аналітичних робіт
в управлінні виробничими запасами.
У наш час існує необхідність й одночасно можливість нових
організаційних і методичних підходів у вирішенні проблем обліку
запасів, пов’язаних, з одного боку, з переходом до міжнародних
стандартів, з іншого – з широким впровадженням комп’ютерних
технологій.
Поліпшенню ресурсопостачання сприяє впорядкування
первинної
документації,
широке
впровадження
типових
уніфікованих форм, підвищення рівня автоматизації обліковообчислювальних робіт, забезпечення строгого порядку приймання,
зберігання й витрат сировини, матеріалів, комплектуючих виробів
і т.п.
Важливим напрямом удосконалення організації оперативного
й складського обліку запасів є раціоналізація форм документів,
документообігу й всієї системи оформлення, реєстрації й обробки
документів.
Розмаїтість форм облікових документів, у тому числі лімітнозабірних карток, істотно ускладнює роботу з обліку матеріальних
ресурсів на заводських складах виробничих підрозділів, у групах
відділів матеріально-технічного постачання.
Лімітно-забірні картки, як правило, оформляються на
підприємствах нерегулярно і надходять у відділи матеріальнотехнічного постачання і у бухгалтерію у великій кількості й в
основному під кінець місяця.
Аналіз існуючого порядку ведення обліку матеріальних
ресурсів на підприємствах показав, що необхідно вдосконалювати
систему обліку, усувати дублювання інформації в різних
документах, уніфікувати форми документів, регламентувати обсяг і
строки їхньої передачі на обробку.
На нашу думку, є доцільною розробка єдиної форми
документа (на відпущення матеріалу), призначеної для машинної
обробки. У цей документ варто включити всі об’єкти основного і
допоміжного виробництва під відповідними кодами, які б
указували напрям використання матеріальних ресурсів – основні
вироби, запасні частини, товари народного споживання, разові
замовлення, ремонтно-експлуатаційні потреби.
Очевидно, що рішення як організаційних, так і методичних
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питань повинне ґрунтуватися на використанні можливостей
сучасних комп’ютерних технологій. При цьому найбільш
ефективною є організація вирішення таких завдань у комплексній
системі керування підприємством.
УДК 519.86
Ярослав Шумбар
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ
ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Для
вибору
раціональних
варіантів
управління
підприємством необхідно прогнозувати можливі ситуації, впливати
на них, спрямовуючи його господарську діяльність на досягнення
поставленої мети.
Але
оскільки
в
будь-якому
господарському
чи
технологічному процесі завжди є фінансовий аспект, то впливаючи
на фінансову діяльність, можна впливати на функціонування всього
підприємства, яке слід розглядати з точки зору системного аналізу.
Адже виробництво продукції, ресурсне забезпечення
виробничого процесу, вибір технологій, реалізація продукції з
урахуванням кон'юнктури ринку,
управління фінансовогосподарською діяльністю – це взаємопов'язані елементи
економіко-виробничої системи.
Серед різноманітних задач управління фінансовими
ресурсами типовими можна вважати задачі з формування власного
капіталу, використання коштів на розрахунковому рахунку,
управління вкладами на банківські депозити та у цінні папери,
визначення перспективності ділового партнерства.
Сучасні прогресивні, науково обґрунтовані методи
управління фінансами підприємства передбачають урахування
економічних законів управління, обґрунтування системи утворення
і використання грошових фондів, системність в організації
управління фінансовою діяльністю, використання економікоматематичних методів та комп'ютерних технологій.
Інструментарій оптимізації управління фінансами складний і
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багатоплановий.
Він включає в себе визначення у формалізованому виразі
цілей і критеріїв ефективності функціонування організаційних
структур, механізмів фінансових стимулів, впливів зовнішнього
середовища, процедури прийняття управлінських рішень.
Особливої уваги в цьому плані потребує створення
економіко-математичних моделей і алгоритмів проведення
фінансових розрахунків.
Математичне
моделювання
фінансової
діяльності
підприємства можна подати у вигляді комплексу задач, розв'язання
яких слід здійснити у три етапи.
На першому етапі визначають призначення і специфіку
моделей, математичний апарат та інформаційне забезпечення, які
використовуватимуться у дослідженні, основні напрямки і
тенденції у розробленні й використанні моделей, напрямки та
методи проведення дослідження.
Другий етап передбачає дослідження моделей, виявлення та
оцінку можливостей економіко-математичного інструментарію
дослідження фінансової діяльності підприємства.
На третьому етапі досліджується можливість і необхідність
створення
системи
фінансових
моделей,
забезпечується
узгодженість їх функціонування, розробляється проект моделі
досліджуваної системи.
Для забезпечення цілісності системи управління фінансовою
діяльністю передбачається виконання умови єдності цілей та
інтересів на всіх рівнях управління, єдності принципів управління,
єдності процесу управління.
Дослідження з удосконалення фінансового управління
підприємством потребують конкретного вибору критерію, за
допомогою якого можна порівнювати різні варіанти впливу на
підприємство, його фінанси та систему управління.
Це зумовлює необхідність незалежного експертного аналізу
кожного впливу чи реакції системи управлінні на цей вплив.
Ефективним засобом проведення досліджень є методи
імітаційного моделювання, які забезпечують числовий експеримент
над математичними моделями реальних ситуацій із використанням
комп'ютерних технологій.
Зростання складності, трудомісткості проведення фінансових
розрахунків є наслідком зростання фінансової інтеграції.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ
ОБЛІКУ
Однією з цікавих та корисних можливостей, які надають
сучасні автоматизовані інформаційні системи управлінцям, є
можливість моделювання виробничих процесів з метою найбільш
ефективного на них впливу. Але для того, щоб ефективно
використовувати цей інструмент, управлінцям слід уявляти собі
його можливості й бути обізнаними з теорією економікоматематичного моделювання.
За найбільш загальним визначенням, модель — це природний
або штучний, матеріальний або ідеальний замінник об'єкта, що має
спільні властивості з цим досліджуваним об'єктом. Відомості про ці
властивості, отримані при вивченні моделі, виступають як
відомості про властивості самого об'єкта.
Модель (від лат. modulus — міра) — це уявна або матеріальна
система, що, відображаючи або відтворюючи об'єкт моделювання у
визначених відносинах, здатна замінювати його в такий спосіб, щоб
вивчення цієї системи дозволило одержати нову інформацію про
досліджуваний об'єкт або процес. Модель являє собою
відображення найбільш суттєвих, з будь-якого погляду,
властивостей об'єкта або процесу. Процедура побудови моделей і
вивчення за їх допомогою об'єктів або процесів називається
моделюванням.
Сьогодні більшість математичних моделей, які широко
застосовують у різних галузях суспільних та економічних наук,
поділяються на два великі класи: математичні (або аналітичні)
моделі та імітаційні (або системні) моделі.
Насправді важко провести чітку межу між цими видами
моделювання, оскільки в математичних (аналітичних) моделях
часто доводиться використовувати чисельний експеримент із
застосуванням комп'ютерів, а в імітаційних (системних) моделях
неможливо обійтися без проведення аналітичного розв'язування
поставленого завдання.
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Виникнення в XIII ст. подвійного запису, а згодом
спостереження за динамікою господарського процесу за допомогою
облікових координат — дебету і кредиту — стало проявом
моделювання в специфічній формі, характерній саме для
бухгалтерського обліку. На початку XIX ст. Мартін Батайль
спробував тлумачити основні облікові категорії як моделі.
Наприкінці XIX ст. відомий швейцарський бухгалтер Й.Ф. Шер
висунув балансову теорію обліку, основу якої становила
функціональна модель чотирьох типів господарських операцій; Дж.
Чербоні запропонував логісмографічну модель обліку, за якої
синтетичні й аналітичні рахунки було приведено до стрункої
ієрархічної системи. Уже на початку XX ст. Є.Є. Сіверс став
широко застосовувати в процесі навчання моделі рахунків; М.О.
Блатов сконструював комплексну модель обліку господарських
операцій; О.П. Рудановський запропонував складний математичний
апарат для моделей бухгалтерського балансу; Р. Стоун
використовував лінійну алгебру для створення моделей так званого
національного рахівництва.
Підхід до бухгалтерського обліку як до інформаційної моделі
господарського процесу простежується вже в роботах російських
вчених Є.Є. Сіверса і М.О. Блатова, які, висловлюючись сучасною
мовою, розробили комплексні моделі обліку господарських
операцій для різних галузей діяльності. Не застосовуючи самого
терміну "моделювання", ці автори зробили спробу знайти те
загальне, що пов'язує і визначає організацію бухгалтерського
обліку в різних галузях суспільного виробництва, тобто побудувати
загальну модель обліку. Так, М.О. Блатов сконструював спеціальну
модель усіх можливих видів обміну в господарстві, які
відображаються подвійним записом.
Використання обчислювальних машин із середини XX ст.
привело до широкого використання математичних методів у
бухгалтерії. Із математичних методів сьогодні найбільш визнаною є
матрична алгебра. Так, наприклад, Т. Трифонов (Болгарія)
побудував систему лінійних рівнянь для обліку витрат. Найповніше
значення апарату лінійної алгебри для планування, контролю та
аналізу було розкрито в статті В. Хістерманна і Л. Медлера, в якій
наведено паралельну побудову планових та звітних матриць.
Застосування в бухгалтерському обліку методів моделювання
зумовлене передусім тим, що сам він являє собою модель
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господарської діяльності підприємства.
У бухгалтерському обліку моделювання виступає як опис
найбільш загальних аспектів, властивих обліку в різних галузях та
на різних підприємствах. У цьому полягає головна відмінна риса
моделювання від інших методів дослідження. Модель, побудована
на загальних принципах, дає методику дослідження, методику
обліку, прийнятну для всіх галузей та підприємств, при цьому
галузеві методики може бути представлено як окремий випадок
загальної моделі.
УДК 519.86
Роман Юхимнюк
Науковийкерівник: Оксана Нужна
Луцькийнаціональнийтехнічнийуніверситет
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОЛОГІЇ
Основою математичного моделювання в екології є створення
певної теорії щодо тієї чи іншої біологічної системи, що містить
правила, за якими відбуваються зміни в аналізованих біологічних
системах. Після створення такої теорії задаються початкові параметри (тобто визначається початковий стан системи). Потім,
зазвичай з використанням потужних комп’ютерів, робиться аналіз
— як буде змінюватися система у випадку дії правил висунутої
теорії. Результати співставляються з реальними фактами для
існуючих біологічних систем. Якщо відхилення від природних
процесів є незначними, то в теорію й модель вносять
невеликі правки та продовжують дослідження. Якщо ж відхилення
є суттєвими, то створену теорію відкидають і пропонують нову.
Моделювання широко використовується в тих ситуаціях, коли
проведення реального експерименту неможливе. Так, наприклад,
досліджують еволюційні процеси, зміни екосистем у планетарному
масштабі тощо.
Одним з важливих напрямків у цих дослідженнях є
математичне
моделювання
біологічних
популяцій.
Воно
застосовується для вирішення таких завдань, як збереження
зникаючих і рідкісних видів, прогнозування чисельності
промислових популяцій і розробка оптимальних стратегій
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промислу, вивчення впливу антропогенних факторів на чисельність
біологічних видів і т.д.
Перші дослідження в області популяційного моделювання
з’явилися в 20-ті роки XX століття. Ключовими роботами, які дали
потужний поштовх подальшим дослідженням, були дослідження
А. Лотки та В. Вольтера (створені незалежно один від одного), у
яких розглядалася модель взаємодії двох популяцій «хижакжертва». Але бурхливий розвиток цей напрям отримав у 1950-х
роках, що, безумовно, пов’язано з появою і швидким розвитком
обчислювальної техніки.
Серед великої кількості різноманітних моделей, розроблених
на першому етапі, можна виділити такі класи моделей, як моделі з
віковою структурою просторово-розподілені моделі, дискретні
відображення, статистичні моделі.
Незважаючи на отримані цікаві результати, при переході від
показу можливостей математичних моделей до наближення їх до
біологічних реалій виникли серйозні труднощі. Пошук нових
підходів призвів, зокрема, до створення моделі біосферних процесів
В. А. Костіцина, при побудові якої він спирався на гіпотезу про
можливість використання системи диференціальних рівнянь
першого порядку для опису широкого кола явищ (гіпотеза
Вольтера-Костіцина). Також до побудови А. Н. Колмогоровим
(1936-1972), власної версії моделі «хижак-жертва». Подальші етапи
застосування математичного моделювання, у тому числі і зазначені
вище роботи, істотно розвивали підходи В. Вольтера, підготували
грунт для використання сучасної обчислювальної техніки. Але
біологами вони були сприйняті як спроба відходу від пошуку
адекватних моделей до експериментально-теоретичного аналізу
еколого-біологічних систем, як свідчення розбіжностей і
невпевненості математиків, і навіть як доказ непристосованості
точних наук для опису еколого-біологічних явищ. У свою чергу,
недовіра до математичних моделей призвела до посилення
тенденцій із надання екологічним моделям загальносистемного
значення, що характерне для зазначених вище робіт.
При
побудові
математичних
моделей
в
екології
використовується досвід математичного моделювання механічних і
фізичних систем, але з урахуванням специфічних особливостей
біологічних систем :
230

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

 складнощі внутрішньої будови кожної особини;
 залежності умов життєдіяльності організмів від багатьох
чинників зовнішнього середовища;
 не замкнутості екологічних систем;
 величезного діапазону зовнішніх характеристик, при яких
зберігається життєздатність систем.
У математичну модель закладаються біологічні уявлення,
гіпотези про кінетичні властивості процесів (швидкостях зростання,
розмноження, загибелі). Синтезуючи дану інформацію, модель
дозволяє вивчити якісно і кількісно просторово-часову структуру,
що формується в реальній або гіпотетичній системі, розкрити
причинно-наслідкові зв’язки.
Досліджуване явище настільки складне, що проаналізувати
його традиційними біологічними методами було б неможливо. У
свою чергу побудова і дослідження складних математичних
моделей вимагає розвитку нових математичних методів, служить
імпульсом розвитку математичної теорії.
УДК 657
Марина Юхимчук
Науковий керівник: Тетяна Писаренко
Луцький національний технічний університет
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНІСТЬ
Система управління підприємством в останні десятиліття
зазнала радикальних змін. Проте, незмінно в його основі була і
залишається інформація, яку продукує облікова система у
калейдоскопі
подій
і
фактів
життєдіяльності
суб’єкта
господарювання. Разом з тим, облік має сенс тільки тоді, коли на
отриману інформацію є попит. Підсумкове узагальнення таких
даних і надання її користувачам здійснюється шляхом складання
звітності.
Незважаючи на роль управлінської звітності у прийнятті
рішень, питання її формування в економічній літературі досліджені
меншою мірою, ніж фінансової чи податкової. Теоретичні основи
складання управлінської звітності повністю не сформовані[2].
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Як правило, управлінська звітність згадується у контексті
досліджень управлінського обліку. В останнє десятиріччя різні
аспекти
концептуальних
основ
управлінської
звітності
досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені,такі як: Бабкина О.М.,
Бутинця Ф.Ф., Біла Л.М., Жданова А.Б., Іванова Ж.А.,
Іваненко В.О., Карпенко О.В., Кулик В.А., Лемещук А.В.,
Любимов М.О., Нагірська К.Є., Нападовська Л.В., Озеран В.О.,
Позов А.Х., Пушкар М.С., Сльозко Т.М., Сторожук Т.М.,
Шалаєва Л.В., Шигун М.М. та інші.
Існуюча різноманітність думок щодо суті поняття
«управлінська звітність» пов’язана, зокрема, з традиційним
трактуванням
ролі
(місця)
управлінської
звітності
як
внутрішньогосподарського. Навіть саме поняття «управлінська
звітність» не отримало одностайного визнаного визначення, а
проведені теоретичні дослідження у повній мірі не враховують
динамічний характер сучасної системи управління підприємством і
вимог до його інформаційного забезпечення.
Управлінська звітність - це комплекс взаємопов’язаних даних
і розрахункових показників, що відображають функціонування
підприємства як суб’єкта господарської діяльності, згрупованих у
цілому по підприємству й у розрізі структурних підрозділів[3].
Основна мета управлінської звітності - задоволення
інформаційної потреби керівників різних рівнів управління.
Виходячи з цього, по відношенню до управлінської звітності
не можуть бути встановлені загальні правила формування та
представлення, застосовані єдині звітні форми. Складання
управлінської звітності - це внутрішня справа кожної організації
[1].
Управлінська звітність законодавчо не регулюється, тому
підприємства самостійно розробляють та затверджують її.
З цього всього виходить що, невід’ємною складовою
управлінського обліку є звітність. Тому це означає, що методика
складання управлінської звітності повинна базуватися на основних
принципах управлінського обліку. Принципи організації
управлінської звітності визначаються специфікою діяльності
господарюючого суб’єкта, а також особливостями роботи
конкретного підрозділу організації. В управлінському обліку при
вирішенні специфічних завдань розглядається не тільки
підприємство в цілому, але і його окремі структурні підрозділи
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(центри відповідальності). Саме тому при формуванні системи
управлінської звітності важливим моментом є чітка організація
послідовності її впровадження на підприємстві.
1. Бабкина О. М. Разработка форм стратегической управленческой отчетности /
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