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У збірнику подано матеріали досліджень, виголошених на Міжнародній науково-практичній конференції молодих
науковців, аспірантів, здобувачів і студентів "Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України", що
була проведена кафедрою обліку і аудиту факультету обліку та фінансів Луцького національного технічного
університету у квітні 2015 року. У публікаціях висвітлено інтеграцію бухгалтерського обліку з суміжними
економічними науками; спрощені системи обліку, оподаткування та звітності в сучасних умовах господарювання;
облікове забезпечення господарських процесів; управлінський облік і контроль як підсистеми сучасного менеджменту
підприємства; контроль як функція менеджменту і інститут аудиту: сучасний стан і перспективи розвитку; економікоматематичне моделювання в управлінні підприємством; комунікативні процеси у педагогічній та управлінській
діяльності; результати науково-технічного прогресу (інновації) як об‘єкти обліку, аналізу і контролю; методика
економічного аналізу в умовах реформування національної економіки: зарубіжний досвід і вітчизняна практика. Для
науковців, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться актуальними проблемами і перспективами розвитку
обліку, аналізу і аудиту.
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат,
економіко-статистичних даних, галузевої термінології, інших відомостей.
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УДК 657
Юлія Абрамова
Науковий керівник: Ірина Садовська
Луцький національний технічний університет
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ОСНОВНІ ЗАСОБИ»
На сучасному етапі розвитку нашої країни одним з
найважливіших чинників розвитку економіки, збільшення об'ємів
виробництва продукції на промислових підприємствах є
забезпеченість їх основними фондами у необхідній кількості і
асортименті. Але для вирішення даних задач необхідне не тільки
повне забезпечення підприємства технічним потенціалом, тобто
основними засобами, але і підвищення ефективності їх
використовування, та контролю за збереженням.
Проблемам обліку та аналізу основних засобів присвячені
роботи таких провідних учених-економістів як Бутинець Ф.Ф.,
Загородній А.Г., Вознюк Г.Л.,
Партин Г.О.,Кузнєцов В.О,
Сухарський В.С., Сердюк В.Н., Довгалюк Н.В., Дем'яненко М.Я та
інші.
Основними засобами відповідно до Положення стандарту
бухгалтерського обліку є матеріальні активи, які утримуються
підприємством для використання в процесі виробництва або
постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам
або для здійснення адміністративних цілей і будуть
використовуватися, як очікується, протягом більше одного року чи
операційного циклу, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку
із фізичним або моральним зносом.
Проте визначення основні засоби з економічної сторони
відрізняється від значень обліку.
В результаті дослідження поняття «основні засоби», нами
пропонується власне визначення даного терміну: основні засоби –
матеріальні засоби праці, вартісна оцінка яких повинна
перевищувати суму 2500 грн, які підприємство утримує з метою
використання їх у процесі виробництва або постачання товарів,
надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він перевищує один рік).
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УДК 657
Вадим Абрамчук
Науковий керівник: Оксана Шунь
Луцький національний технічний університет
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ЗАПАСІВ
ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
В бухгалтерському обліку поняття «виробничі запаси»
розглядається як придбані або самостійно виготовлені вироби, які
підлягають переробці на підприємстві. До них відносяться:
сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі
вироби, паливо, тара і тарні матеріали, будівельні матеріали,
матеріали, передані в переробку, запасні частини, матеріали
сільськогосподарського призначення, інші матеріали.
Розвитку теорії та практики обліку і аудиту виробничих
запасів, забезпеченню його інформаційної бази сприяли праці таких
вітчизняних вчених як: Ф.Ф. Бутинець, Л.П. Кулаковська,
В.В. Сопко, М.Ф.Огійчук, Н.І. Дорош, Г.М. Давидов,
В.Я. Савченко та інших.
В бухгалтерському обліку поняття «виробничі запаси»
розглядається як придбані або самостійно виготовлені вироби, які
підлягають переробці на підприємстві. До них відносяться:
сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі
вироби, паливо, тара і тарні матеріали, будівельні матеріали,
матеріали, передані в переробку, запасні частини, матеріали
сільськогосподарського призначення, інші матеріали.
У виробничому процесі використовують велику кількість
матеріалів. Для обліку виробничих запасів в умовах реформування
економіки набуває особливої актуальності класифікація в зв'язку з
потребою отримати точної і достовірної інформації.
Класифікація запасів забезпечує виконання основних завдань
обліку та контролю запасів, серед яких:
- раціональне визначення одиниці обліку запасів та
формування номенклатури-цінника;
- організація складського господарства;
- достовірне визначення первісної вартості запасів;
- визначення умов переоцінки запасів на дату балансу та
методів їх оцінки вразі вибуття;
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- відображення на рахунках обліку операцій з надходження і
вибуття запасів та точне визначення залишків запасів;
- розкриття інформації про запаси у примітках до фінансової
звітності.
УДК 657
Марія Бабій
Науковий керівник: Наталія Тлучкевич
Луцький національний технічний університет
СКЛАД ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
Випуск готової продукції, яка призначена для реалізації і
одержання прибутку, є головною метою виробничої діяльності
підприємства. Формування інформації про витрати підприємства
всіх форм власності та їх розкриття у фінансовій звітності
регламентується Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку
16 "Витрати".
Склад витрат – це сукупність витрат відображених в системі
бухгалтерського обліку відповідно до встановлених вимог, що
включаються до собівартості продукції, робіт, послуг.
Склад виробничих витрат відрізняється в різних підсистемах
обліку.
У фінансовому обліку він регулюється П(С)БО 16 та включає:
 прямі матеріальні витрати;
 прямі трудові витрати;
 інші прямі та загальновиробничі. [4]
В управлінському обліку до складу витрат відносяться:
 витрати на продукцію (ті, які пов‘язані з виробництвом);
 витрати періоду.[1,2]
В податковому обліку склад витрат визначається податковим
кодексом України і витрати поділяються на витрати операційної
діяльності та інші витрати.[5]
Об‘єктами обліку витрат є продукція, роботи, послуги, вид
діяльності або окремий структурний підрозділ.
Для визначення собівартості витрати поділяють на:
 прямі і непрямі;
 змінні і постійні.
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Витрати операційної діяльності групують за такими
елементами:
 матеріальні витрати;
 витрати на оплату праці;
 відрахування на соціальні заходи;
 амортизація;
 інші витрати.[4]
Витрати операційної, інвестиційної та фінансової діяльності у
фінансовому обліку наводяться у формі №2 «Звіт про фінансові
результати; в управлінському обліку – у внутрішній звітності.
До складу матеріальних витрат входять сировина та матеріали
що підприємства використовують у процесі виробництва.
До складу елемента витрати на оплату праці входять основна
та додаткова заробітна плата за окладами і тарифами, премії й
заохочення, компенсаційні витрати, оплата відпусток, іншого
невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці основного
виробничого персоналу, а також витрати на оплату праці інших
працівників, зайнятих в основній діяльності підприємства, які не
перебувають у його штаті.
До складу елемента відрахування на соціальні заходи входять
відрахування на пенсійне забезпечення, соціальне страхування,
страхові внески на випадок безробіття, відрахування на
індивідуальне страхування персоналу підприємства й інші
соціальні заходи. До складу елемента амортизація основних засобів
- сума нарахованої амортизації на повне відновлення,
реконструкцію та модернізацію основних виробничих фондів, що
належать підприємству, в тому числі тих, які перебувають у його
користуванні на умовах оренди.
До складу елемента інші операційні витрати належать інші
витрати операційної діяльності.
Групування за економічними елементами використовується
для планування витрат виробництва, виявлення резервів їх
зниження, нормування обігових коштів і контролю за їх
оборотністю, а також для розрахунку таких економічних
показників,
як
матеріаломісткість,
оплатомісткість,
що
характеризують ефективність діяльності підприємства.
1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник /
Ф.Ф. Бутинець, Л. В. Чижевська, Н. В. Герасимчук. – Житомир: ЖІТІ, 2000 –
448 с.
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2. Голов С.Ф. Управлінський облік: підруч. / С.Ф. Голов.- К.: Лібра, 2008.- 704 с.
3. Грещак М.Г. Управління витратами / М.Г. Грещак. – К.: КНЕУ, 2006. – 132 с.
4. Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку. - Затв. наказом Міністерства
фінансів
України
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua.
5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VІ [Електронний ресурс] /
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

УДК 657
Олена Бабяк
Науковий керівник: Наталія Тлучкевич
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІЧНА СУТЬ КАПІТАЛУ
Капітал – одна з найбільш використовуваних економічних
категорій. Він є базою створення і розвитку підприємства й у процесі
функціонування забезпечує інтереси держави, власників і персоналу.
Будь-яке підприємство, що веде виробничу чи іншу комерційну
діяльність, повинне мати визначений капітал, що представляє собою
сукупність матеріальних цінностей і коштів, фінансових вкладень і
витрат на придбання прав і привілеїв, необхідних для здійснення його
господарської діяльності [1, с.48].
Під капіталом розуміють матеріальні засоби і грошові кошти,
вкладені в підприємство з метою здійснення підприємницької діяльності
[5, с.241].
Якщо розглядати тлумачення капіталу з погляду різних
економічних дисциплін, то можна помітити деяку неоднозначність. Так
наприклад показується, що капіталом організації є його майно. У той же
час, відповідно до передмови до Міжнародних бухгалтерських
стандартів, опублікованих Комітетом з міжнародних бухгалтерських
стандартів у листопаді 1982 р., капітал являє собою різницю між
активами і зобов‘язаннями [6, с.358].
В теорії економічної науки зазвичай наводиться багато трактовок
поняття «капітал підприємства». В досліджуваних роботах, як правило,
виділяють функціональні особливості капіталу, його речовинні ознаки,
вплив на формування фінансово-економічних результатів діяльності
підприємства. На практиці дослідженню теоретичних особливостей
формування та функціонування капіталу підприємства приділяли увагу
15

Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України

багато вітчизняних та зарубіжних авторів. Визначення поняття капітал
залежить від того як кожен автор трактує дане поняття. Проте, всі ці
визначення позначають капітал як вкладення фінансових ресурсів
(власних і позичкових засобів) в підприємство з метою їх збільшення в
майбутньому [2, с.11-20].
Порівняльна характеристика тлумачень поняття «капітал»
сучасними авторами приведена в табл. 1.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика підходів до
визначення поняття «капітал»
№
п/п

Автор

1

Пaшкo М. М.

2

Русак Н.А.,
Русак В.А.

3

Селезньов В.В.

4

Моїсеєв С.В.,
Терьохін В.І.

5

Білоліпецкий
В.Г.

6

Бланк І.О.

Визначення
фiнaнcoвий pecypc, щo зa пeвниx yмoв викopиcтaння
cтвopює мaтepiaльний i/aбo нeмaтepiaльний зиск [8, с.7].
засоби, вкладені в суб‘єкт господарювання на початку або
впродовж господарської діяльності з метою отримання
прибутку (доходу) [9, с.109].
фінансові ресурси, які використовуються на розвиток
виробничого процесу (покупка сировини, товарів, робочої
сили, інших елементів виробництва) [10, с.307].
це фінансові кошти підприємства, відображені в пасиві
його бухгалтерського балансу[7, с.35].
частина фінансових ресурсів, задіяних підприємством в
оборот, і доходи, що вони приносять від цього обороту [3,
с.126].
характеризує загальну вартість засобів в грошовій,
матеріальній і нематеріальній формах, інвестованих у
формування його активів [4, с.249].

Проведене
дослідження
поняття
«капітал»
дозволяє
стверджувати, що капітал – категорія неоднозначна і аналіз її виключно
з фінансової точки зору, та особливостей отримання доходу
неприйнятно. Будучи змінною величиною, вона не перебуває у спокої,
вона постійно знаходиться в русі в часі і в просторі, проявляючи всі
ознаки не тільки економічного, але і, значною мірою, соціальноекономічного, і навіть демократичного феномена.
1.
2.

Ачкасов А.Є. Організація обліку / А.Є. Ачкасов, А.П. Косяк. – Х.: ХНАМГ, 2010. –
134 с.
Байстрюченко Н.О. Вплив динаміки структури капіталу на фінансово-економічні
результати діяльності підприємства. - Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук. 2010, - 212с. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/3949/1/dis.pdf
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Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы / В.Г. Белолипецкий. – Спб.:«Питер», 2002.
Бланк И.А. Управление формированием капитала / Бланк И.А..- К.: «Ника-Центр»,
2000. – 512 с.
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УДК 657
Юрій Багнюк
Науковий керівник: Катерина Нагірська
Луцький національний технічний університет
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ:
ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
На всіх етапах розвитку економіки необхідно було знати,
скільки і якого майна є в господарстві, скільки винні цьому
господарству і скільки воно заборгувало.
Для підприємства будь якої галузі та форми власності
невід‘ємною частиною його системи бухгалтерського обліку та
фінансової звітності є організація розрахунків з дебіторами. Така
підвищена увага в умовах економічної кризи до стану розрахунків з
дебіторами пов‘язана із необхідністю врахування змін бізнессередовища.
Серед вітчизняних науковців багато уваги приділяється
дослідженню терміну «дебіторська заборгованість», саме ж поняття
«розрахунків з дебіторами» є не недостатньо розкритим, що вказує
на актуальність даної тематики.
Ми вважаємо, що теоретичним підґрунтям для розгляду
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сутності поняття «розрахунки з дебіторами» є розкриття сутності
таких категорій як: «дебіторська заборгованість», «дебітор»,
«розрахунки».
Відповідно до П(С)БО 10 Дебіторська заборгованість – це
сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату, мається
на увазі заборгованість організацій, фізичних осіб даної організації,
наприклад, заборгованість покупців за придбану продукцію,
підзвітних осіб за видані їм під звіт кошти.
Деякі
вітчизняні
вчені
розглядають
дебіторську
заборгованість як неоплачені юридичними та фізичними особами
товари (роботи, послуги) або вилучені кошти з кругообігу
підприємства, що мають документальне підтвердження, яке надає
право на отримання боргу у вигляді грошових коштів, їх
еквівалентів або інших активів.
Отже, більшість із наведених визначень є неповними, не
розкривають сутність «дебіторської заборгованості‖» або
розглядають тільки одну з її сторін. Найбільш вдалим є визначення
авторів Лищенка О.Г, Кірейцева Г.Г., Сурніної К.С., але й вони
потребують доповнення.
Не менш цікавий підхід до тлумачення дебіторської
заборгованості у закордонних авторів. Так, accounts receivable (анг.)
поряд із дебіторською заборгованістю має такі варіанти перекладу:
рахунки до отримання, рахунки дебіторів, дебітор за розрахунками.
На нашу думку дебіторська заборгованість – це
заборгованість фізичних і юридичних осіб перед певним
підприємством, за раніше продані їм товари та надані послуги.
Також варто зазначити, що облік розрахунків із дебіторами є
значною ланкою бухгалтерського обліку, оскільки у процесі
фінансово-господарської діяльності у організацій виникають
розрахункові відносини, відбуваються взаємні зобов‘язання,
пов‘язані з продажем матеріальних цінностей, виконанням робіт чи
наданням послуг одна одній.
У процесі дослідження нами було проаналізовано та розкрито
сутність поняття як: «дебіторська заборгованість». Виявлено, що
здебільшого вітчизняними науковцями розглядається пояснення
сутності «дебіторська заборгованість», сама ж термінологія
«розрахунків з дебіторами» є мало розкритою.
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УДК 657
Наталія Балюк
Науковий керівник: Наталія Тлучкевич
Луцький національний технічний університет
ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА: ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ
Витрати утворюються в процесі формування та використання
ресурсів. Виробничі витрати є головними складовими підприємства
в цілому. Витрати, які несе підприємство у процесі виробництва
своєї продукції, і є витратами виробництва. У теорії та практиці
економічної діяльності трактування категорії витрати не є
однозначним. Це, насамперед, зумовлено використанням різних
підходів до вартісної оцінки використовуваних у процесі
господарської діяльності економічних ресурсів.
Методологічні принципи формування в бухгалтерському
обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у
фінансовій звітності визначаються Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку П(С)БО 16 «Витрати», згідно якого витрати
– зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або
збільшення зобов‘язань, яке призводить до зменшення власного
капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його
вилучення або розподілу власниками) [1].
Організаційно-економічні зміни, які сталися в галузі після
реформування сільського господарства, обумовлюють необхідність
нових підходів щодо вирішення проблеми формування витрат на
виробництво продукції. Виробництво є одним із основних процесів
господарської діяльності підприємства. У процесі виробництва
використовують природні ресурси, сировину, матеріали, паливо,
енергію, трудові ресурси та основні засоби, внаслідок чого
одержують готову продукцію, яку потім реалізовують.
Характерною особливістю цього процесу є формування витрат на
виробництво продукції, що становлять її виробничу собівартість,
тому до витрат виробництва відносять витрати, обумовлені
технологією виробництва, які перебувають у залежності від обсягу
випущеної продукції і складають її речову основу.
Класифікація витрат передбачає групування витрат у
відповідні групи, які складаються з однорідних за своїм змістом або
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близьких між собою витрат. Тому в економічній літературі і на
практиці класифікують витрати за різними ознаками. Будь-яка
діяльність, що здійснюється, супроводжується витратами, які є
найважливішою частиною фінансової діяльності підприємства.
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно
зі зменшенням активів або збільшенням зобов‘язань. Витрати
визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням
доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які
неможливо прямо пов‘язати з доходами
певного періоду,
відображаються в складі витрат того звітного періоду, у якому вони
були здійснені. Якщо актив забезпечує одержання економічних
вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються
шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними
звітними періодами.
Отже, важливою умовою успішної діяльності підприємств є
досягнення оптимального рівня витрат на виробництво, внаслідок
чого зросте конкурентноздатність продукції та стане реальним
досягнення довгострокового економічного зростання підприємств.
Надійність фінансового стану підприємств, результативність і
привабливість їх діяльності для інвесторів залежать від
ефективності використання виробничих ресурсів, від правильності
формування собівартості продукції. Саме ці показники є
вирішальними при формуванні прибутку і, найголовніше,
залежними від раціональної та розумної системи управління
діяльністю.
1. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] – режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
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УДК 657
Олена Бас
Науковий керівник: Ірина Садовська
Луцький національний технічний університет
ПЕРВІСНА ОЦІНКА НАФТОПРОДУКТІВ В СИСТЕМІ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Згідно з ПСБО 9 «Запаси» оцінку запасів (матеріалів,
малоцінних та швидкозношуваних предметів, незавершеного
виробництва, напівфабрикатів, готової продукції, товарів тощо) за
їх окремими видами слід розглядати на наступних етапах їх руху:
– при надходженні запасів;
– при вибутті запасів;
– на дату складання звітності.
Основою достовірності визначення вартості запасів є вартість
їх придбання або їх собівартість. Первісна вартість запасів
визначається в залежності від способу їх надходження на
підприємство. Запаси можуть надходити на підприємство в
результаті:
– придбання за грошові кошти та їх еквіваленти;
– виготовлення;
– внеску (передачі) засновниками (учасниками) підприємства
в якості внеску до статутного капіталу;
– безкоштовне одержання лишків при інвентаризації;
– обміну на інші запаси.
Запаси, придбані за плату, оприбутковуються за первісною
вартістю, яка складається з витрат, що виникли у зв'язку з
придбанням підприємством запасів, зокрема:
1) ціна придбання за вирахуванням знижок відповідно до
договору з постачальником (продавцем) та непрямих податків, крім
випадків, якщо податки не відшкодовуються підприємству
відповідно до чинного законодавства;
2) суми ввізного мита;
3) транспортно-заготівельні витрати;
4) інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням
запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для
використання у запланованих цілях, втрати і нестачі запасів в
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межах норм природного убутку, виявлені при оприбуткуванні
придбаних запасів, що сталися при їх транспортуванні.
Не включаються до первісної вартості запасів, а належать до
витрат того періоду, в якому вони були здійснені (встановлені):
1) проценти за користування позиками, крім запасів, які
можуть бути визнані кваліфікаційним активом згідно з
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові
витрати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від
28.04.2006 р. N 415;
2) витрати на утримання відділів постачання та інших служб
підприємства з аналогічними функціями;
3) курсові різниці, які виникають у разі здійснення
розрахунків з іноземними постачальниками за одержані запаси;
4) витрати, пов'язані з придбанням іноземної валюти для
оплати вартості запасів;
5) понаднормові втрати і нестачі запасів;
6) витрати на збут;
7) адміністративні та інші подібні витрати, які безпосередньо
не пов'язані з придбанням і доставкою запасів та приведенням їх до
стану, в якому вони придатні для використання у запланованих
цілях.
Формування первісної оцінки запасів при надходженні на
підприємство є трудомістким процесом, тому методика обліку
витрат, які є основою об‘єктивних оцінок, є актуальною і
перспективною для наукових досліджень.
УДК 657
Олег Бик
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ОБЛІК МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ
ПРЕДМЕТІВ
За роки незалежності України вітчизняна система
бухгалтерського обліку зазнала суттєвих змін стосовно всіх
об‘єктів обліку, однак єдиної методології з обліку малоцінних та
швидкозношуваних предметів і досі не створено.
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Існування певних розбіжностей у законодавчо-нормативній
базі щодо оцінки, класифікації, віднесення малоцінних засобів до
того чи іншого активів створює для підприємства проблему
оптимальної організації обліку МШП, що в свою чергу може
призвести до формування неправдивих облікових даних та
недостовірності фінансової звітності.
Недостовірна та неправдива інформація про фінансовий стан
підприємства, при цьому, унеможливлює прийняття адекватних
рішень як зовнішніми, так і внутрішніми користувачами.
Основні аспекти організації бухгалтерського обліку
малоцінних та швидкозношуваних предметів, а саме питання
сутності, визнання, оцінки та класифікації МШП знайшли своє
відображення в наукових працях багатьох вітчизняних та
зарубіжних науковців і практиків, серед яких: М.Т. Білуха,
Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, М.В. Кужельний, С.Ф. Голов,
М.С. Пушкар, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, М.Г. Чумаченко,
В.Г. Швець, П.С. Безруких, С.О. Марченко, Р.Л. Хом‘як,
П.П. Новиченко, В.Ф. Палій, О.М. Левченко та інші. Разом з тим,
деякі теоретичні аспекти щодо сутності МШП потребують
проведення подальших досліджень.
Малоцінними активами користується кожне підприємство,
відповідно правилами їх обліку цікавляться усі бухгалтери.
Але якщо малоцінним необоротним матеріальним активам
приділяється багато уваги (оскільки на них нараховується
амортизація), то малоцінним та швидкозношуваним предметам
(МШП), на жаль, менше.
Загалом до складу МШП відносять предмети (інструменти,
спецодяг, знаряддя лову, тара), термін використання яких не
перевищує один рік або один операційний цикл, якщо він триває
більше одного року.
Не дивлячись на невелику вартість на практиці бухгалтери
зустрічаються з низкою проблем при обліку МШП. До них
відносяться:
 визначення очікуваного строку корисного використання;
 втрати та неповернення МШП робітником;
 наслідки таких дій у податковому обліку.
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Для раціонального використання МШП підприємству варто
визначити період часу, протягом якого використовуватиметься
актив.
Встановлюючи строк корисного використання (експлуатації),
потрібно враховувати:
 спосіб використання предметів на підприємстві з
урахуванням їх потужності або продуктивності;
 очікуваний фізичний знос;
 правові або інші обмеження щодо строків використання
предметів;
 інші суттєві чинники.
Крім того у наказі про облікову політику варто зафіксувати,
що у разі потреби строк корисного використання активу (МШП)
встановлює комісія, призначена керівником.
Щоб уникнути непорозумінь при обліку МШП, варто
пам‘ятати привила їх обліку на підприємстві:
1) МШП передаються працівникам лише в користування і за
правом власності належать роботодавцю.
2) По завершенні строку їх використання працівник має
повернути надані йому цінності. Їх також обов‘язково повертають
при зміні виду робіт чи звільненні.
3) Повернені МШП списує комісія, якщо вони більше не
придатні для використання. Або ж їх знову передають у
виробництво до сплину строку корисного використання.
4) За фактом передачі МШП у виробництво їх вартість одразу
відносять на відповідну статтю витрат і надалі ведуть лише
аналітичний облік.
5) Збиток, завданий роботодавцю втратою чи псуванням
матеріальних цінностей (в т. ч. МШП) з вини працівника, останній
має відшкодувати за нормами трудового законодавства. Ініціатором
такого відшкодування є роботодавець .
Підбиваючи підсумки, зазначимо, що власникам підприємств
варто приділяти більше уваги обліку МШП, адже вони приймають
безпосередню участь у господарській діяльності.
Правильний їх облік та раціональне використання дозволить
не лише зменшити витрати, а й примножити прибутки.
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ІНТЕРГАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА
ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
Бухгалтерський облік є важливим видом обліку, особливістю
якого є узагальнене відображення всіх наявних на підприємстві
господарських засобів і джерел їх утворення, а також здійснюваних
господарських операцій.
Відмінною рисою бухгалтерського обліку є строго
документальне відображення (за допомогою бухгалтерських
документів) господарських засобів і господарських процесів, що в
свою чергу надає обліковим даним юридичної сили.
Треба зауважити, що для аналізу витрат підприємства, а
також планування його розвитку у майбутньому необхідно
безпосередньо використовувати інформацію бухгалтерського
обліку.
Протягом десятиліть вчені дискутують з приводу того, в якій
мірі і як саме має поєднуватись економічна інформація, яку
використовують для різних потреб різні користувачі.
Так, ще в 1967 р. академік B.C. Німчинов запропонував
побудову єдиної, взаємопов‘язаної системи інформації, що
відображає об‘єктивний хід виробництва, обміну, обігу, розподілу і
споживання сукупного продукту.
Про облікову систему підприємства найбільш вдало
висловився професор М.Т. Білуха: «Розглядаючи господарський
облік як інформаційно-обчислювальну систему управління
підприємством, можна встановити, що між компонентами цієї
системи існує економічний зв‘язок, оснований на методологічній,
організаційній і технічній єдності групування інформації про
господарські явища і процеси, які здійснюються на підприємстві».
Сьогодні сере вчених переважає думка, що основою обліку і,
відповідно, обґрунтуванням для прийняття управлінських рішень,
мають бути не бухгалтерські проводки, а первинні документи, які
реєструються
або
створюються
самою
комп‘ютерною
інформаційною системою.
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Найтісніше економічний аналіз пов‘язаний з бухгалтерським
обліком, який є для нього головною інформаційною базою (до 70 %
усієї економічної інформації для аналізу отримують у системі
бухгалтерського обліку).
Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні за
вимогами Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку створює
нове інформаційне осереддя аналітичних досліджень і сприяє
раціоналізації облікових процедур для досягнення вищого рівня
аналітичності, достовірності та оперативності облікової інформації.
Виокремлення управлінського та фінансового обліку створює
умови
для
розмежування
параметрів
конфіденційності
аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень,
побудови інтегрованої системи показників внутрішнього і
зовнішнього менеджменту.
Облікові процедури стають дедалі аналітичнішими, що
звужує сферу пошуку причин невідповідності за специфікою видів
діяльності, форм господарювання та методів управління.
Система бухгалтерського обліку трансформується до
повнішого забезпечення його управлінської, а не контрольної
функції, що сприяє розвитку методики аналітичних досліджень.
Саме за запитом аналітиків визначають достатність облікової
інформації.
Облікова інформація за міжнародними стандартами
бухгалтерського обліку є достатньою для параметрального
економічного аналізу всієї системи економічних відносин суб‘єкта
господарювання з державними інститутами та у сфері ділового
партнерства.
Аналіз є проміжним етапом процесу управління між збором
інформації і прийняттям рішень щодо оперативного регулювання
виробництва і планування господарської діяльності економічних
суб‘єктів.
Таким чином, аналіз вимагає знання методів та прийомів, що
дає можливість розкрити внутрішню природу об‘єкта, його
взаємозв‘язки і напрями розвитку.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ
РЕАЛІЗАЦІЇ
Виробництво готової продукції, та отримання доходів від її
реалізації в умовах конкуренції є центральними проблемами
функціонування підприємств. Ринкові відносини вимагають від них
швидкої окупності витрат та оперативного реагування на зміни
споживчого попиту.
В реальних умовах змінна структура споживчого попиту за
номенклатурою виробів та обсягом реалізації не завжди збігається
зі структурою виробничих потужностей і ресурсів. У зв'язку з цим
виникає потреба формування підприємствами оптимальної
виробничої програми, яка би найповніше задовольняла попит і
забезпечувала максимальний прибуток за рахунок встановлення
оптимальних цін та обсягу випуску продукції. Саме тому реалізація
продукції та отримання доходів в умовах конкуренції стають
центральними проблемами функціонування підприємства і
вирішення поставлених питань можливе за допомогою здійснення
ефективного управлінського обліку на підприємстві [1].
Дослідженню вказаних питань присвятили свої наукові
розробки М.С. Пушкар, Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга,
Н.В.
Чебанова,
М.І.,
Должанський,
В.П.
Завгородній,
О.В. Лишиленко й інші вітчизняні вчені-економісти.
Забезпечення позитивного фінансового результату діяльності
підприємства сприяє ефективна система управлінського обліку, яка
формує дані, щодо запасів готової продукції на складі, своєчасності
та правильності її оприбуткування, забезпечення її збереження,
своєчасності відвантаження та виконання договірних зобов'язань
перед покупцями та замовниками.
За даними управлінського обліку готової продукції
керівництво підприємства отримує інформацію, щодо наявності та
руху готової продукції, що дає можливість своєчасно приймати
управлінські рішення, щодо зміни обсягу випуску продукції, зміни
її ціни, зміни асортименту та інше.
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На сьогоднішній момент підприємства України нехтують
можливостями управлінського обліку, що призводить, до проблем
з обліком готової продукції та її собівартості, несприятливого
фінансового результату від її реалізації.
Для ефективного управлінського обліку готової продукції на
підприємстві
необхідне
ведення
та
складання
внутрішньогосподарської звітності підприємства. Дана звітність
сприяє прийняттю оперативних та стратегічних рішень, щодо
виготовлення готової продукції та її реалізації [2]. На кожному
підприємстві
повинна
розроблятися
своя
система
внутрішньгосподарської звітності, в залежності від умов в яких
суб'єкт здійснює господарську діяльність та цілей які ставить перед
собою.
Дані звітності формуються на підставі первинних документів,
які складаються в процесі випуску готової продукції, передачі та
оприбуткуванні продукції на склад з виробництва та під час
відпуску готової продукції зі складу для її реалізації.
В залежності від обсягів виробництва та реалізації готової
продукції звітність може складатися: щоденно, щотижня або
щомісяця, що дозволяє здійснювати постійний контроль за її
обігом.
Отже, необхідність ведення управлінського обліку на
виробничих підприємствах є вимогою часу та ринкових умов.
Управлінський облік готової продукції займає одне з провідних
місць у загальній системі обліку і є важливим з погляду впливу
показників, що формуються при обліку готової продукції, на
результат діяльності підприємства.
1. Саввон О.О. Удосконалення обліку готової продукції та її реалізації / Саввон
О.О. // Держава та регіони. – 2007. – № 3. с. 321-324.
2. Бухгалтерський управлінський облік: [підруч. для студентів спец. «Облік і
аудит» вищ. навч. закл.] /. Ф.Ф. Бутинець. Т.В. Давидюк, З.Ф. Канурна,
Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська. - [3-е вид.]. - Житомир: ПП «Рута», 2005. - 480с.
3. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.
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СТАН І РОЗВИТОК ГАЛУЗІ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
Птахівництво в усьому світі розвивається швидкими темпами і є
одним з основних, порівняно недорогих джерел надходження білкових
продуктів харчування для населення. Проте український внутрішній
ринок тривалий час заповнювався імпортними продуктами
птахівництва через те, що власне виробництво було значно скорочене.
В процесі реформування і розвитку агропромислового
виробництва України постають численні проблеми, зумовлені
загальним станом розвитку економіки. Дослідження ефективності
виробничої діяльності птахівницьких підприємств є вкрай важливим,
оскільки дають змогу визначити основні проблеми господарювання та
окреслити можливі шляхи виходу з них.
Проблеми реформування АПК, розвитку та ефективності
птахівництва знайшли своє відображення в працях П.Т. Саблука,
В.І. Богачова, Б.А. Мельника, та багатьох інших вчених. Разом з тим,
питання ефективного господарювання птахівницьких підприємств та
їхньої діяльності в період ринкових трансформацій надалі залишається
актуальною як у науковому так і практичному плані.
На українському ринку м'яса птиці попит перевищує пропозицію,
промислове виробництво м'яса бройлера продовжує збільшуватися,
відображаючи тенденцію неухильного зростання у сфері птахівництва
(рис. 1).
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Рис. 1. Вирощування м‘яса птиці (в живій масі) в Україні за19902014 рр.
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Такий напрямок тваринництва є досить перспективним, а
діяльність з виробництва потребує аналізу як перспективному та
ретроспективних розрізах.
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Аліна Боярчук
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ПИТАННЯ ПОШУКУ РЕЗЕРВІВ ЕФЕКТИВНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Наявність у підприємства оборотних коштів оптимальної
структури – необхідна передумова для його нормального
функціонування в умовах ринкової економіки. Важливо також
уміти правильно керувати оборотним капіталом, розробляти і
впроваджувати заходи, що сприяють зниженню матеріалоємності
продукції і прискоренню оборотності оборотного капіталу. У
результаті прискорення оборотності оборотного капіталу
відбувається вивільнення оборотних коштів, що дає цілий ряд
позитивних ефектів. Значний внесок у вирішення зазначених
питань внесли вітчизняні вчені: Бакаєв А.А., Костіна Н.У., Олексюк
О.О., Коробов І.Я., Терещенко О.О.,Тарасенко О.Г., Лігоненко Л.О.,
Завгородній В.П., Ткаченко Н.М., Федоровський В.А. та ін.
Оборотні активи мають велику частку в загальній валюті балансу. Це наймобільніша частина капіталу, від стану і раціонального
використання якого багато в чому залежать результати господарської
діяльності і фінансовий стан підприємства. Основна мета аналізу —
вчасне виявлення й усунення недоліків управління оборотним
капіталом і пошук резервів підвищення інтенсивності та
ефективності його використання.
Прискорення
оборотності
оборотних
коштів
є
першочерговим завданням підприємств у сучасних умовах і
досягається воно різними шляхами. В залежності від стадії
виробництва, в якій знаходиться оборотний капітал відрізняється
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методика пошуку резервів ефективного використання оборотного
капіталу
Зниження питомих витрат сировини, матеріалів, палива
забезпечує виробництву великі економічні вигоди. Воно,
насамперед, дає можливість з даної кількості матеріальних ресурсів
виробити більше готової продукції і виступає тому, як одна із
серйозних передумов збільшення масштабів виробництва.
Прагнення до економії матеріальних ресурсів спонукає до
впровадження нової техніки й удосконалюванню технологічних
процесів.
Функціонування оборотних коштів розпочинається з моменту
їх формування і розміщення. Раціональне розміщення як складова
управління оборотним капіталом має певні особливості не лише в
різних галузях, а навіть і на різних підприємствах однієї галузі.
Визначальними тут є такі чинники: вид господарської діяльності,
обсяг виробництва; рівень технології та організації виробництва;
термін виробничого циклу; система постачання необхідних
товарно-матеріальних цінностей і реалізації продукції.
Залежно від розміщення, умов організації виробництва й
реалізації продукції оборотні кошти мають різний рівень
ліквідності, а отже, і ризику використання.
Одним із резервів ефективного використання оборотного
капіталу є зниження тривалості операційного циклу. Цю тенденцію
показника в динаміці розцінюють як позитивну. Середньогалузеві
значення саме цього показника можуть використовуватись для
оцінки базових параметрів запланованого для впровадження нового
проекту як орієнтири для розрахунку суми оборотних коштів, яку
необхідно зарезервувати.
Як відомо, прискорення оборотності і капіталу сприяє
вивільненню оборотних коштів, що дає змогу підприємству без
додаткового залучення фінансових ресурсів збільшувати обсяги
виробництва. Сповільнення оборотності призводить до додаткового
залучення коштів в оборот. У ході аналізу визначають і дають
оцінку показникам абсолютного та відносного вивільнення (або
додаткового залучення) оборотних коштів, тим самим визначають
шляхи ефективного використання оборотного капіталу при
прийнятті управлінського рішення..
У сучасних умовах вкрай важливо правильно визначати
потребу в оборотному капіталі. Оборотний капітал підприємства
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повинен бути розподілений по всіх стадіях кругообігу у відповідній
формі й у мінімальному, але достатньому обсязі. Наднормативні
запаси відволікають з обігу грошові кошти, свідчать про недоліки
матеріально-технічного забезпечення, неритмічності процесів
виробництва і реалізації продукції. Усе це приводить до омертвіння
ресурсів, їхньому неефективному використанню
УДК 657
Катерина Броїло
Науковий керівник: Наталія Тлучкевич
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить
інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух
грошових коштів підприємства за звітний період.
Загальні вимоги до фінансової звітності викладено у Законі
України ―Про бухгалтерський облік та фінансову звітність‖ та у
НП(С)БО 1 ―Загальні вимоги до фінансової звітності‖.
Метою складання фінансової звітності є надання
користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про
фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та
зміни у власному капіталі підприємства, яка необхідна для
прийняття рішень.
Відповідно до Закону України ―Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні‖ на основі даних бухгалтерського
обліку всі підприємства повинні складати фінансову звітність. До
складу фінансової звітності підприємств (крім бюджетних установ,
представництв іноземних суб‘єктів господарської діяльності та
суб‘єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до
чинного законодавства) включаються такі звіти:
1. Баланс (Звіт про фінансовий стан);
2. Звіт про фінансові результати( Звіт про сукупний дохід);
3. Звіт про рух грошових коштів;
4. Звіт про власний капітал;
5. Примітки до фінансової звітності.[2].
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За звітним періодом фінансова звітність поділяється на річну і
квартальну. Звітним періодом для подання річної звітності є
календарний рік.
За календарний рік фінансова звітність готується
підприємствами у повному складі. Крім того, щоквартально всі
підприємства та організації готують проміжну фінансову звітність у
складі Балансу та Звіту про фінансові результати. Баланс
складається станом на кінець останнього дня кварталу (року), а Звіт
про фінансові результати – наростаючим підсумком з початку
звітного року.
Для новоствореного підприємства перший звітний період
може бути менший ніж 12 місяців, але не більше 15 місяців.
Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку
року до моменту ліквідації.
Відповідно до статті 14 Закону України ―Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні‖ фінансова звітність
підприємств не становить комерційної таємниці, крім випадків,
передбачених законодавством.
Підприємства зобов‘язані подавати квартальну та річну
фінансову звітність таким користувачам:
 органам, до сфери управління яких вони належать;
 трудовим колективам на їх вимогу;
 власникам (засновникам) відповідно до установчих
документів;
 органам державної статистики;
 органам державного казначейства або місцевим
фінансовим органам (щодо використання бюджетних асигнувань);
 іншим користувачам згідно з законодавством (зокрема,
Національному банку, Державній комісії з цінних паперів та
фондового ринку).
Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та
консолідованої) подається не пізніше ніж на 25 день після
закінчення звітного кварталу, а річна – не пізніше 20 лютого
наступного за звітним року.
Датою подання фінансової звітності (крім консолідованої)
вважається день її фактичної передачі за належністю, а у разі
надсилання поштою – дата одержання адресатом, зазначена на
штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата.
33

Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України

Перед складанням річної фінансової звітності підприємства
зобов‘язані проводити інвентаризацію активів та зобов‘язань.
Так, проведення інвентаризації є обов‘язковим перед
складанням річної бухгалтерської звітності, крім майна, цінностей,
коштів і зобов‘язань, інвентаризація яких проводилась не раніше 1
жовтня звітного року. Інвентаризація будівель, споруд та інших
нерухомих об‘єктів основних фондів може проводитись один раз у
три роки, а бібліотечних фондів – один раз у п‘ять років.
1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні‖ // В
редакції закону № 4224-VI ( 4224-17 ) від 22.12.2012.
2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 ―Загальні вимоги
до фінансової звітності‖, затверджене наказом МФУ від 07.02.2014 р. №73
[Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
3. Інтернет ресурс: http://posibnyky.vntu.edu.ua/buh_ob/buhg_2/14.htm
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ОЦІНКА ВАРТОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Оцінка вартості нематеріальних активів є об'єктивно
необхідною для розв'язання низки економічних питань, що
постають перед підприємством (організацією) у повсякденній
практиці господарювання.
Основними такими питаннями є: приватизація чи
відчуження державою нематеріальних активів; включення активів
у вигляді об‘єктів інтелектуальної власності до статутного
капіталу; визначення частки майна в статутному капіталі за
реструктуризації підприємств (організацій); оцінка і переоцінка
нематеріальних активів для повного обліку всіх активів
підприємства; придбання (купівля, продаж) прав на об‘єкти
інтелектуальної власності; підготовка фінансової звітності
підприємств; оцінка вартості застави за одержання кредиту;
визначення збитків від порушення прав на об‘єкти
інтелектуальної власності; організація фрайчанзінгу.
Оцінка вартості нематеріальних активів здійснюється у
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певній послідовності та включає кілька етапів. До першого етапу
оцінки нематеріальних активів, що називається „Обстеження
нематеріальних активів‖ належить установлення наявності
матеріальних носіїв, що є об‘єктами обліку. Другий етап включає
ідентифікацію прав на об‘єкти інтелектуальної власності. На
третьому етапі визначається інвентарний чи ринковий тип вартості
та обирається метод оцінки. На наступному етапі вивчається
характеристика об‘єктів, джерела одержання прибутку та ринок
об‘єктів. П‘ятий етап проводить розрахунки за обраним
алгоритмом. На останньому етапі проводиться підготовка звіту про
оцінку нематеріальних активів, який складається з вступу, опису
об‘єктів оцінки, виду вартості окремих об‘єктів, обґрунтування
методів оцінки та розрахунок вартості 1.
Крім названих методів оцінки існують ще наступні методи
оцінки вартості нематеріальних активів 2:
Метод початкових витрат передбачає визначення вартості
нематеріальних активів за даними бухгалтерської звітності
підприємства (організації) за кілька останніх років. Розрахунки
здійснюються в такій послідовності:
 виявляються всі фактичні витрати на створення,
придбання чи впровадження об'єкта інтелектуальної власності;
 витрати уточнюються з урахуванням індексу цін на дату
оцінки;
 визначається нарахована на об'єкт інтелектуальної
власності величина амортизаційних відрахувань;
 розраховується вартість об'єкта інтелектуальної власності
як різниця між уточненими витратами та нарахованими
амортизаційними сумами.
Для розрахунків вартості унікальних нематеріальних активів
рекомендується використовувати метод відносної вартості.
Остання визначається як сума витрат, необхідних для відтворення
точної копії оцінюваного активу з урахуванням сучасних цін.
1. Бухгалтерський облік та оподаткування: [навч. посіб.] / Хом'як Р.Л.,
Лемішовський В. І., Воськало В. І. та ін.; за ред. Р.Л. Хом'яка, В.І.
Лемішовського. — Львів: Інтелект-Захід, 2009. — 1200 с.
2. Бразілій Н. М. Особливості вартісної оцінки нематеріальних активів у
бухгалтерському обліку // Зб. наук. праць Черкаського державного
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технологічного університету. Серія: Економічні науки. − Черкаси: ЧДТУ, 2006.
− Вип.14 – С. 180–186.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКОМАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
В суто математичному плані деякі оптимізаційні задачі були
відомі ще в стародавній Греції. Однак, сучасне математичне
програмування передусім розглядає властивості та розв'язки
математичних моделей економічних процесів. Тому початком його
розвитку як самостійного наукового напрямку слід вважати перші
спроби застосування методів математичного програмування в
прикладних дослідженнях, насамперед в економіці.
Справжнім початком математичного програмування в
сучасному розумінні вважають праці радянського вченого Л. В.
Канторовича. Наприкінці 30-х років у Ленінградському
університеті ним уперше були сформульовані та досліджувались
основні задачі, критерії оптимальності, економічна інтерпретація,
методи розв'язання та геометрична інтерпретація результатів
розв'язання задач лінійного програмування (1939 року Л. В.
Канторович оприлюднив монографію «Математичні методи
організації і планування виробництва»).
В 1931 р. угорський математик Б. Егерварі розглянув
математичну
постановку
й
вирішив
задачу
лінійного
програмування, що має назва «проблема вибору», метод
розв'язання одержав назву «угорського методу».
Сам термін «лінійне програмування» був введений дещо
пізніше, 1951 року, у працях американських вчених Дж. Данцига та
Г. Кумпанса. Однак у своїй монографії Дж. Данциг зазначає, що Л.
В. Канторовича слід визнати першим, хто виявив, що широке коло
важливих виробничих задач може бути подане у чіткому
математичному формулюванні, яке уможливлює підхід до таких
задач з кількісного боку та розв'язання їх чисельними методами.
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Л. В. Канторовичем разом із М. К. Гавуриним в 1949 р.
розроблено метод потенціалів, що застосовується при розв'язанні
транспортних задач. У наступних роботах Л. В. Канторовича, В. С.
Немчинова, В. В. Новожилова, А. Л. Лур'є, А. Брудно, А. Г.
Аганбегяна, Д. Б. Юдіна, Е. Г. Гольштейна й інших математиків і
економістів отримали подальший розвиток як математична теорія
лінійного і нелінійного програмування, так і застосування її методів
до дослідження різних економічних проблем. Методам лінійного
програмування присвячено багато робіт зарубіжних учених.
Подальший розвиток методи лінійного і нелінійного програмування
отримали в роботах Г. Куна, А. Таккера, Гасса , Чарнеса , Біла та
інших.
1947 року Дж. Данцигом також був розроблений основний
метод розв'язування задач лінійного програмування —
симплексний метод, що вважається початком формування
лінійного програмування як
самостійного напрямку в
математичному програмуванні.
Наступним кроком стали праці Дж. Неймана (1947 р.) щодо
розвитку концепції двоїстості, що уможливило розширення
практичної сфери застосування методів лінійного програмування.
Одночасно з розвитком лінійного програмування велика
увага приділялася задачам нелінійного програмування, у яких або
цільова функція, або обмеження, або те й інше нелінійні. В 1951 р.
була опублікована робота Куна й Таккера, у якій наведені необхідні
й достатні умови оптимальності для розв'язання задач нелінійного
програмування. Ця робота послужила основою для наступних
досліджень у цій галузі.
Періодом найінтенсивнішого розвитку математичного
програмування є п'ятдесяті роки. У цей час з'являються розробки
нових алгоритмів, теоретичні дослідження з різних напрямків
математичного програмування: 1951 року — вищезгадана праця Г.
Куна і А. Таккера, в якій наведено необхідні та достатні умови
оптимальності нелінійних задач; 1954 року — Чарнес і Лемке
розглянули наближений метод розв'язання задач з сепарабельним
опуклим функціоналом та лінійними обмеженнями; 1955 року —
ряд робіт, присвячених квадратичному програмуванню (роботи
Біла, Е. Баранкіна і Дорфмана ,Франка і Вольфа, Г. Марковица та
інших). У роботах Денніса, Розена і Зонтендейка розроблено
градієнтні методи розв'язання задач нелінійного програмування.
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У п'ятдесятих роках сформувався новий напрямок
математичного програмування — динамічне програмування,
значний вклад у розвиток якого вніс американський математик Р.
Белман.
На сучасному етапі математичне програмування включає
широке коло задач з відповідними методами розв'язання, що
охоплюють різноманітні проблеми розвитку та функціонування
реальних економічних систем. Розробляються банки економікоматематичних моделей, які в поєднанні з потужною,
швидкодіючою обчислювальною технікою та сучасними
програмними продуктами утворюватимуть системи ефективної
підтримки прийняття рішень у різних галузях економіки.
УДК 657
Юлія Васюк
Науковий керівник: Ірина Бабіч
Луцький національний технічний університет
ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Господарська діяльність будь-якого господарюючого суб‘єкта
повинна базуватися на раціональному використанні фінансових,
матеріальних та трудових ресурсів. Головним завданням при цьому є
випуск продукції високої якості з найменшими витратами, які б
дозволяли отримувати стабільний прибуток та забезпечували її
конкурентоспроможність на ринку.
Якісно організувати процес управління витратами на
виробництво неможливо без вивчення передового досвіду з обліку
витрат та способів калькулювання й аналізу собівартості
продукції. У ринкових умовах господарювання значно підвищується
роль собівартості, як економічної категорії. Ефективне управління
собівартістю повинне бути орієнтоване на пошук шляхів її зниження.
Щоб визначити ці шляхи необхідно володіти даними про вплив
структури витрат та технологічних особливостей виробництва на
рівень собівартості. Це дасть змогу аналізувати тенденції змін статей
собівартості з метою прийняття виважених управлінських рішень по
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підвищенню прибутковості підприємств.
Облік надає можливість вирішити такі завдання системи
управління витратами, як:
а) оцінка виконання плану за собівартістю продукції в цілому
на підприємстві, а також за окремими видами і групами продукції;
б) виявлення та дослідження причин відхилення фактичних
витрат від планових за видами і групами продукції;
в) пошук резервів зниження собівартості продукції та
розробка відповідних заходів щодо їх використання.
Собівартість продукції є важливим узагальнюючим
показником, який характеризує ефективність роботи підприємства.
Чим економніше воно використовує власні ресурси, чим успішніше
удосконалює свою техніку, тим нижчою буде собівартість
виготовленої продукції та ефективніша робота підприємства.
Показник собівартості продукції є дуже важливим і
використовується для обґрунтування багатьох економічних рішень,
зокрема:
- під час встановлення ціни на продукцію – він є нижньою
межею і базою для встановлення ціни на продукцію підприємства.
Відповідно, зниження собівартості продукції є важливим
чинником, що дає змогу підприємству при діючих ринкових цінах
отримувати більший прибуток;
- під час здійснення аналізу господарської діяльності
підприємства його застосовують для контролю за використанням
матеріальних, нематеріальних, грошових і трудових ресурсів;
- при схвалені рішень стосовно вдосконалення виробництва
та при впровадженні відповідного організаційно-технічного заходу.
На собівартість продукції, як економічний показник, впливає
велика кількість чинників, що враховують специфіку кожної галузі
економіки, кожного окремого підприємства. Його високій рівень
може свідчити про наявність на підприємстві застарілого
устаткування, про нераціональне використання робочого часу,
низьку продуктивність праці, високу матеріаломісткість продукції,
що випускається, дорогу сировину або високий рівень транспортних
витрат, непродуктивну технологію, недосконале дослідження ринку.
В цілому, зниження витрат собівартості промислової
продукції може бути досягнуто двома способами: 1) за рахунок
збільшення обсягу виробництва продукції, що призводить до
зниження рівня постійних витрат на одиницю продукції; 2) шляхом
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зниження рівня невиробничих витрат та невиправданих перевитрат
за окремими статтями калькуляції.
Підвищення ефективності діяльності підприємства в умовах
ринку є одним з пріоритетних напрямів розвитку промисловості.
Формування ринкового середовища та необхідність отримання
прибутків нерозривно пов‘язані з пошуком ефективних методів
управління виробництвом на основі удосконалення облікової
інформації та адаптації існуючої системи обліку й контролю витрат.
Питання зниження рівня витрат на виробництво за умови
забезпечення високої якості продукції є ключовим для більшості
підприємств.
УДК 657
Ірина Возняк
Науковий керівник: Наталія Тлучкевич
Луцький національний технічний університет
ОБЛІК ДІЯЛЬНОСТІ ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ
Кожному підприємству при його створенні ставиться цілком
конкретна мета, яка пов'язана з виробництвом продукції,
виконанням робіт або наданням послуг. Ті підрозділи підприємства,
які безпосередньо пов'язані з реалізацією його статутних засад,
відносяться до основного виробництва. Проте залежно від
географічного розміщення підприємства на території країни або
його технологічних особливостей на підприємствах можуть
створюватися допоміжні виробництва. Головною метою створення
і діяльності таких виробництв є забезпечення необхідних умов для
реалізації завдань, поставлених перед підрозділами основного
виробництва.
На підприємствах можуть створюватися такі види
допоміжних виробництв:
 енергосилові, пов'язані з виробництвом і забезпеченням
підприємства усіма видами енергії і т. ін. (електроенергією, водою,
теплом, парою, стиснутим повітрям тощо);
 транспортні, пов'язані із забезпеченням потреб як
підрозділів основного виробництва, так і постачанням сировини і
40

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

транспортування реалізованої продукції покупцю (транспорт
автомобільний, залізничний, повітряний, водний, гужовий тощо);
 ремонтні (інструментальні), пов'язані як із здійсненням
ремонтів основних засобів підприємства, так і виробництвом
інструментів, інвентаря тощо власними силами [1, с. 136].
Проте створення підрозділів допоміжного виробництва,
поряд з іншим, може бути зумовлене і економічною стороною
даного питання. Так, незважаючи на те, що підприємство може
знаходитися на території централізованого забезпечення
електроенергією, водою, централізованим опаленням, а також є
можливість замовляти транспорт у транспортних компаній та
здійснювати ремонти у спеціалізованих станцій технічного
обслуговування, все ж таки, спираючись на проведені розрахунки
та економічну вигоду, підприємство може прийняти рішення про
започаткування в себе тих чи інших видів допоміжних виробництв.
Облік витрат, виконаних робіт і послуг ведуть на субрахунку
234 "Допоміжні виробництва". За дебетом відображують як прямі
витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням робіт і наданням
послуг, так і непрямі, пов'язані з організацією і управлінням
допоміжними виробництвами. За кредитом рахунка відображують
вартість продукції, виробів, виконаних робіт і наданих послуг.
Залежно від видів допоміжних виробництв субрахунок 234
"Допоміжні виробництва" може мати субрахунки другого порядку
[2, с.279].
Для розподілу витрат допоміжних виробництв між
підрозділами зазвичай вибирається відповідна база розподілу.
Вибрана база розподілу повинна повною мірою відображати тісний
причинно-наслідковий зв‘язок з формуванням собівартості. Іншими
словами, розподіл витрат має бути пов‘язаний з прибутком, що
отримується.
Розподіл витрат допоміжних виробництв здійснюється за
одним з таких методів: метод прямого розподілу, метод
послідовного розподілу та метод взаємних послуг.
Отже, облік витрат і виконаних робіт допоміжних
виробництв забезпечуватиме контроль:
- за виконанням госпрозрахункових завдань за кожним
допоміжним виробництвом;
- за правильним і економічно обґрунтованим відображенням
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величини витрат за їх статтями та елементами;
- за точним списанням виконаних робіт і послуг за об'єктами
споживачів;
- за своєчасним і точним поданням необхідних даних для
обчислення фактичної собівартості одиниці робіт і послуг кожного
допоміжного виробництва;
- за правильним списанням калькуляційних різниць між
плановою і фактичною собівартістю робіт і послуг.
1. Лишиленко О. В. Бухгалтерський управлінський облік: Навч. посіб. для студ.
вищ. навч. закл. / О. В. Лишиленко; Акад. муніцип. упр. - К.: Центр навч. л-ри,
2004. - 253 c. - укp.
2. Огійчук М.Ф. Фінансовий та управлінський облік за національними
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УДК 657
Вікторія Войцеховська
Науковий керівник: Тетяна Талах
Луцький національний технічний університет
ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ШЛЯХИ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
В сучасних умовах об'єктивно зростає роль вивчення та
дослідження ефективності використання капіталу підприємства і
заходів управління фінансовими ресурсами на різних рівнях .
Фінансовий аналіз дає змогу збалансовувати фінансові
ресурси економічних суб'єктів у відповідності з обраними
пріоритетами діяльності, координувати результати і підвищувати
ефективність
виробничого
менеджменту,
маркетингу
й
менеджменту персоналу, формувати високі темпи економічного
розвитку, значно підвищувати конкурентоспроможність суб'єктів
господарювання і забезпечувати їхній стабільний розвиток на
довгостроковий період.
Питання ефективності використання капіталу підприємства
широко розкрите як в зарубіжних, так і у вітчизняних виданнях.
Дану тему досліджували: Білик М.Д., Бланк І.О., Бондаренко О.Л.,
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Драгун Л.М., Карбовник А.М., Лучков О.І., Маргасова В.Г.,
Подольська В.О., Ремньова Л.М.,Родіонова Р.О., Стоянова О.С.,
Філімоненков О.С.,Фомін П.О., Хохлов В.В., Шевченко В.Ф.,
Тимчасове поповнення обігових коштів може здійснюватися
за рахунок залучення в оборот стійких пасивів (заборгованості із
робітної плати, внесків на соціальне страхування, резервів
майбутніх платежів). Але це можна допустити лише у крайньому
випадку і на короткий термін. Під поповнення обігових коштів
підприємства можна взяти короткотермінові банківські кредити. З
цією
метою
необхідно
розробити
техніко-економічне
обґрунтування, де вказати причини отримання збитку. Банк на
основі цих розрахунків під певну процентну ставку і заставу може
видати короткотерміновий кредит підприємству.
Ефективне управління джерелами фінансування оборотних
активів полягає у оптимізації складу фінансових джерел їх
формування з позиції забезпечення ефективного використання
власного капіталу і достатньої фінансової стійкості підприємства.
Завдання управління оборотними коштами полягає в умілому
балансуванні між ризиками пов‘язаними з нестачею оборотних
коштів і можливою загрозою зриву виробничих планів із-за нестачі
сировини і матеріалів або відсутності можливості задовольнити
запити споживачів продукції, а також обумовленими надлишком
оборотних коштів, тобто ―заморожуванням‖ грошових коштів у
сировині, запасах готової продукції і дебіторській заборгованості.
Політика фінансування оборотних активів підприємства
передбачає диференціацію складу оборотних активів з позиції
особливостей їх формування, формування принципів фінансування
окремих груп оборотних активів та
визначення джерел
фінансування окремих груп оборотних активів.
Існує три принципові підходи до фінансування оборотних
активів:
 консервативний (коли за рахунок короткострокового
позикового капіталу фінансується лише половина змінної частини
оборотних активів);
 помірний або компромісний (коли за короткострокового
позикового капіталу фінансується вся змінна частина оборотних
активів);
 агресивний (коли за короткострокового позикового
43

Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України

капіталу фінансується весь обсяг оборотних активів або значна їх
частина)[1,с.157].
При визначенні джерел фінансування окремих груп
фінансових активів підприємство має визначитись за рахунок яких
джерел (власний капітал, довгостроковий позиковий капітал,
короткостроковий позиковий капітал, товарний кредит і поточна
кредиторська заборгованість) воно буде фінансувати кожну з цих
груп оборотних активів.
Раціональне та економічне використання матеріальних і
паливно-енергетичних, а також оборотних засобів має велике
економічне і соціальне значення для підприємства, оскільки сприяє
суттєвому зниженню витрат на виробництво і збут продукції,
отриманню більшого прибутку за рахунок зниження собівартості
продукції, підвищенню конкурентоспроможності продукції,
поліпшенню загального фінансового стану підприємства.[2, с.376]
Основними
способами
підвищення
ефективності
використання обігових коштів є оптимізація запасів і ресурсів
незавершеного виробництва, скорочення тривалості виробничого
циклу,
поліпшення
організації
матеріально-технічного
забезпечення, прискорення реалізації товарної продукції.
Підвищення ефективності виробництва
значною мірою
залежить від прискорення обіговості оборотних коштів, під яким
розуміють скорочення тривалості проходження ними різних стадій
виробництва та обігу і кругообігу загалом, а також зменшення суми
коштів, які використовує конкретне підприємство для організації
процесу виробництва і реалізації продукції у передбаченому
виробничою програмою обсязі.[3, с.100]
Також важливе значення для підприємства мають такі заходи
як зміна галузевої структури промислового виробництва; розвиток і
вдосконалення розрахунків у господарстві та кредитні відносини;
концентрація, кооперація і спеціалізація виробництва; стабілізація і
ритмічність роботи підприємства; наявність повного обсягу
замовлень на продукцію і чітке виконання їх.
Таким чином, в області управління джерелами оборотних
коштів підприємства, конкретними шляхами підвищення
ефективності використання оборотних коштів підприємства є:
 обґрунтоване встановлення норм і нормативів праці;
 встановлення
прямих
постійних
взаємозв‘язків
з
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постачальниками;
 зменшення вартості застосовуваних у виробництві
сировини і матеріалів на основні придбання їх за оптовими цінами
чи заміни дешевими аналогами;
 економія на нормах витрат сировини і матеріалів завдяки
впровадженню прогресивних технологій у виробництво;
 вторинне використання відходів у виробництві;
 уніфікація рецептури виробництва продукції;
 інтенсифікація виробничих процесів (скорочення тривалості
виробничого циклу);
 перехід до безперервного здійснення виробничих процесів;
 прискорення обробки партій постачання матеріальних
ресурсів;
 прискорення процесів збуту продукції при застосуванні
прогресивних маркетингових технологій.
Результатом прискорення обіговості оборотних коштів
підприємства є збільшення випуску конкурентоспроможної
продукції та підвищення суми прибутку при мінімальних
вкладеннях оборотних коштів у виробничі запаси та залишки
незавершеного виробництва і готових виробів.
1. Фінансовий аналіз: навч.посіб./ [Білик М.Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М.,
Невмержицька Н.Ю.]. – К.: КНЕУ, 2007. – 592 с.
2. Кіндрацька Г.І.Економічний аналіз: підручник / Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик,
А.Г. Загородній – К.: Знання, 2008. – 487с.
3. Дєєва Н.М. Фінансовий аналіз: навч.посіб / Н.М. Дєєва, О.І. Дедіков – К.: Центр
учбової літератури,2007. – 328 с.
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EФEКТИВНІCТЬ ВИКOРИCТAННЯ OCНOВНИХ ЗACOБIВ
В умoвaх cучacних eкoнoмiчних прoцeciв, виникaють
питaння, щo пoв‘язaнi зi змiнaми в oблiку тa aнaлiзi гocпoдaрcькoї
дiяльнocтi, щo cтaли прeдмeтoм глибoкoгo eкoнoмiчнoгo
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дocлiджeння. Ocoбливo cтoїть питaння прo викoриcтaння ocнoвних
зacoбiв. Крaщe їх викoриcтaння є oдним iз гoлoвних фaктoрiв
прoцecу cтaнoвлeння нaшoї дeржaви, в цьoму випaдку мoжливe
збiльшeння oбcягу вирoбництвa бeз дoдaткoвих кaпiтaльних
вклaдeнь. Рaцioнaльнa eкcплуaтaцiя ocнoвних зacoбiв вaжливий
фaктoр знижeння coбiвaртocтi прoдукцiї.
Знaчeння ocнoвних зacoбiв в cуcпiльнoму вирoбництвi
визнaчaєтьcя тим, якe caмe мicцe зaймaють знaряддя прaцi в
рoзвитку вирoбничих cил i вирoбничих вiднocин. Ocнoвнi зacoби
(чacтo в eкoнoмiчнiй лiтeрaтурi i нa прaктицi їх чacтo нaзивaють
ocнoвнi фoнди) являютьcя oдним з нaйгoлoвнiших фaктoрiв
будь−якoгo вирoбництвa. Їх cтaн тa eфeктивнicть викoриcтaння
прямo впливaє нa кiнцeвий рeзультaт гocпoдaрcькoї дiяльнocтi
пiдприємcтвa.
Тoму пiдвищeнню eфeктивнocтi викoриcтaння ocнoвних
зacoбiв пoвиннa придiлятиcь гoлoвнa увaгa, ocкiльки бiльш пoвнe тa
рaцioнaльнe викoриcтaння ocнoвних зacoбiв тa вирoбничих
пoтужнocтeй пiдприємcтвa cприяє пoкрaщeнню уciх йoгo
тeхнiкo−eкoнoмiчних пoкaзникiв: випуcку прoдукцiї тa знижeнню її
coбiвaртocтi, прoдуктивнocтi прaцi, прибутку, рeнтaбeльнocтi тa
взaгaлi фiнaнcoвoгo cтaну пiдприємcтвa.
Питaнню oблiку тa aудиту ocнoвних зacoбiв придiляєтьcя
дocтaтньo бaгaтo увaги у cпeцiaльнiй тa нaукoвiй лiтeрaтурi тaкими
aвтoрaми як Бутинeць Ф.Ф., Бaбiч В.В., Ткaчeнкo М.М.,
Чeбaнoвa Н.В., Гoлoв C.Ф., Кoцупaтрий М.М., Бiрюк O.Г.,
Кужeльний М.В., Coпкo В.В., Бiлик М.Д., Дoрoш Н.I., Пeтрик O.,
Кулaкoвcькa Л., Caвчeнкo В., Шмигeль A.Д. тa iншi.
Oднaк, рaзoм з цим, нaявнi прoблeмнi мoмeнти, якi пoтрiбнo
удocкoнaлювaти як тeoрeтичнo тaк i прaктичнo. Удocкoнaлeння
бухгaлтeрcькoгo oблiку тa aудиту ocнoвних зacoбiв вимaгaє aнaлiзу
aльтeрнaтивних нaпрямкiв oблiкoвoї пoлiтики, вирoблeння
oптимaльних рiшeнь, щo нe cупeрeчaть мiжнaрoдним cтaндaртaм
бухгaлтeрcькoгo oблiку, для зaбeзпeчeння кoмплeкcнoгo пiдхoду з
викoриcтaнням зaкoнoмiрнocтeй вiдтвoрювaльнoгo прoцecу.
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ
ГОСПОДАРСТВОМ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) є однією з
найбільш важливих галузей економіки України, що впливає на всі
сфери життєдіяльності суспільства.
Нормальне
функціонування
житлово-комунального
комплексу – одне з найважливіших завдань національного
масштабу.
Надійна і стійка робота житлово-комунального господарства
– необхідна умова соціального благополуччя жителів.
Житлово-комунальне господарство є складним комплексом,
що забезпечує утримання та функціонування житлового фонду
країни, надає послуги населенню та іншим споживачам з тепло-,
газо-, водопостачання і водовідведення.
Тобто це надзвичайно важлива сфера, бо вона безпосередньо
пов‘язана з усіма секторами економіки, через неї реалізуються
інтереси кожного громадянина нашого суспільства.
Теоретичні
та
практичні
аспекти
рішення
задач
функціонування підприємств житлово-комунального господарства
розглядались в роботах таких вітчизняних і російських вчених, як
В. Ніколайчук, І. Грищенко, А. Мельник, Л. Ткаченко,
Р. Сиротняк, Г. Семчук, М. Руль, Г. Філюк, Г. Ряховська,
С. Поважний, В. Дорофієнко та ін.
Сутність
системи
управління
житлово-комунальним
господарством розглядалася в роботах багатьох авторів [3].
На думку дослідників, незважаючи на багатогалузеву
структуру житлово-комунальне господарство являє собою цілісну
систему, яка забезпечує нормальну життєдіяльність людини,
функціонування соціальної і виробничої інфраструктур території.
Управління підгалузями ЖКГ повинне бути направлене на
задоволення відповідних потреб населення, забезпечення
необхідних умов для нормальної життєдіяльності людини і
функціонування як соціальної, так і виробничої структури регіону.
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Але розмаїття і складність соціально-економічних процесів,
які протікають в об‘єктах житлово-комунального господарства, при
відносному спокої і відсутності політичних потрясінь в сучасній
Україні, а також зростання національної економіки вимагають
визначення ефективних напрямків розвитку житлово-комунального
комплексу.
Оскільки
система
управління
житлово-комунальним
господарством формує відповідну якість життя населення, культуру
побуту і спосіб життя, багато в чому визначає соціальноекономічний
потенціал
територій,
їхню
інвестиційну
привабливість, то вдосконалення системи управління ЖКГ
доцільно проводити за чотирма основними напрямками:
– підвищення
економіко-правової
ефективності
функціонування системи ЖКГ,
– формування ринкових відносин у сфері управління,
– розвиток конкурентного середовища у житловокомунальному комплексі,
– вдосконалення кадрового забезпечення.
Підвищення
економіко-правової
ефективності
функціонування системи житлово-комунального господарства
необхідно проводити комплексно, з врахуванням специфіки галузі
та регіональних особливостей.
Таким чином, не викликає сумніву необхідність розробки
науково обґрунтованої концепції вдосконалення системи
управління житлово-комунальним господарством. Тому так
важливо визначити напрямки розвитку сфери вітчизняного ЖКГ та
розробити заходи щодо вдосконалення системи управління цією
галуззю.
1. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 15.01.2009 р. №24,
Відомості Верховної Ради України. – Офіц. вид. – К: Парлам. вид-во, 2009. –
514 с. – (Бібліотека офіційних видань).
2. Козоріз М. Демонополізація управління і обслуговування житлового фонду /
М. Козоріз, М. Долішній // Економіка України. – 2007. – № 6. – С. 13-22.
3. Лега Ю.Г. Вдосконалення управління житлово-комунальним комплексом
України в сучасних умовах розвитку національної економіки / Лега Ю.Г. –
Черкаси: ЧДТУ, 2005. – 217 с.
4. Про затвердження Положення про Державну житлово-комунальну інспекцію,
постанова КМУ від 10.08.2008 р. №798.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ
Сучасний стан економіки України характеризується
необґрунтованими
політичними
подіями,
некерованими
інфляційними процесами у розвитку економіки чинниками.
Результатами впливу несприятливих чинників є зниження ділової
активності підприємств, їхня низька платоспроможність, яка
здебільшого призводить до кризового стану СПД (суб'єктів
підприємницької діяльності). Характерними ознаками низької
платоспроможності підприємств є несвоєчасність повернення
дебіторської заборгованості, повернення заборгованості в
неповному обсязі, що сприяє виникненню сумнівної та безнадійної
дебіторської заборгованості. Важливою передумовою уникнення
зазначених проблем є створення належним чином організованої
системи інформаційного забезпечення, основною частиною якої є
бухгалтерський облік [2,c.190].
Великий вплив на оборотність капіталу, вкладеного в
оборотні активи, а отже, і на фінансовий стан підприємства
справляє збільшення або зменшення дебіторської заборгованості. Її
величина залежить від обсягу продажів, умов розрахунку з
покупцями, періоду відстрочення платежу, платіжної дисципліни
покупців, організації контролю за станом дебіторської роботи і
претензійної роботи на підприємстві.
Необхідно розмежовувати нормальну і прострочену
заборгованість. Дебіторська заборгованість зумовлює нестачу на
підприємстві фінансових ресурсів для придбання виробничих
запасів, погашення поточних зобов'язань, сприяє зростанню ризику
зменшення прибутку. Тому для зменшення дебіторської
заборгованості підприємству необхідно її проаналізувати та
впровадити ефективні методи управління [4,c.370].
У відповідності до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»,
під дебіторською заборгованістю розуміють суму заборгованостей
дебіторів підприємства на певну дату. При цьому дебітори це 49
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юридичні і фізичні особи, які в наслідок минулих подій
заборгували підприємству певну суму грошових коштів, їх
еквівалентів або інших активів.
У вітчизняній практиці оцінка та порядок обліку дебіторської
заборгованості встановлюється на основі її класифікації на
довгострокову та поточну перспективи. При цьому у момент
визначення та на дату складання балансу довгострокова і поточна
дебіторська заборгованість оцінюються за різними видами
вартостей. Довгострокова дебіторська заборгованість у момент
визначення оцінюється за первинною вартістю. Довгострокова
дебіторська заборгованість, на яку нараховуються відсотки,
оцінюються за теперішньою вартістю, тобто за дисконтованою
вартістю майбутніх платежів, які очікуються для її погашення.
Довгострокова дебіторська заборгованість за фінансовою орендою
відображається в балансі орендодавця в сумі чистих інвестицій в
оренду. Поточна дебіторська заборгованість у момент визначення
оцінюється за первісною вартістю одночасно з визнанням доходу
від реалізації продукції, робіт і послуг. На дату складання балансу за чистою вартістю реалізації (різниця між сумою поточної
дебіторської заборгованості та резервом сумнівних боргів )[1,c.3638].
Опис процесу виникнення дебіторської заборгованості
повинен містити такі елементи: аналіз фактичного стану
дебіторської
заборгованості
підприємства,
аналіз
стану
дебіторської заборгованості на ринку, аналіз клієнтів (фінансовий
стан звітності , їхнє становище на ринку, наявність неофіційних
даних ), вибір типу кредитної політики (лояльна, помірна,
агресивна) і детальне обґрунтування вибору, класифікаційне
групування клієнтів, застосування знижок за скорочення терміну
розрахунків та штрафних санкцій за його порушення [2,c.195].
Основною проблемою при обліку сумнівних боргів є
визначення моменту часу, в якому визнаються збитки. Для
визначення використовують два методи: метод прямого списання;
метод резервування
При використанні методу прямого списання в обліку не
здійснюються записи до дати визнання боргу безнадійним. Якщо за
заборгованістю минув строк позовної давності або дебітор
визнаний банкрутом, то в тому звітному періоді , коли це виявлено
(сталося), на загальну суму боргу здійснюють її списання.
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Прихильники використання цього методу стверджують, що в
обліку слід відображати факти, а не оцінки.
Недоліком використання цього методу є також те, що доходи
та витрати визнаються в різні періоди і навіть з розривом у кілька
років: доходи - в момент реалізації, витрати - на дату списання, що
суперечить принципу відповідності доходів і витрат. Тому, на нашу
думку, використовувати його недоцільно, за винятком випадків,
коли сума безнадійних боргів несуттєва.
Прихильники методу резервування, з якими ми повністю
погоджуємось, дотримуються погляду, що витрати на сумнівні
борги слід обліковувати у тому самому періоді, коли було визнано
дохід від реалізації, що підтверджує принцип відповідності і дає
змогу здійснити на дату балансу достовірну оцінку дебіторської
заборгованості відповідно до принципу обачності[3,c.34-35].
Слід зазначити, що досконала обробка та підготовка
інформації для прийняття управлінських рішень неможлива без
впровадження на підприємствах політики управлінського обліку.
Цю політику необхідно регламентувати наказом про політику
управлінського обліку на підприємстві, який включатиме такі
розділи: управлінський облік активів, управлінський облік власного
капіталу та управлінський облік зобов'язань. З метою деталізації
вимог до підготовки інформації про управління дебіторською
заборгованістю на підприємстві доцільно розробити внутрішній
стандарт управлінського обліку дебіторської заборгованості.
1. Бондаренко О.С. Сучасні підходи до обліку дебіторської заборгованості у
вітчизняній та зарубіжній практиці господарювання / О.С. Бондаренко //
Інвестиції: практика та досвід.-№18.-2008.-С.36-39.
2. Кияшко О.М. Необхідність облікового забезпечення управління дебіторською
заборгованістю підприємства / О.М. Кияшко // Актуальні проблеми економіки .№3(93).-2009.-С.190-196.
3. Нашкерська Г. Особливості визнання та оцінки поточної дебіторської
заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги / Г. Нашкерська //
Бухгалтерський облік і аудит. -№11.-2009.-С.31-37.
4. Курта Н.В. Сучасні проблеми управління дебіторською заборгованістю /
Н.В. Курта // Держава та регіони.-№6.-2008.-С..370-373.

51

Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України

УДК 657
Михайло Гапич
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Луцький національний технічний університет
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ У КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ:
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Сучасний стан розвитку економіки в Україні потребує
постійної уваги до банківської системи в цілому і комерційних
банків зокрема, проведення політики, спрямованої для створення
сприятливих умов для їх стабільного та ефективного
функціонування.
Проблемам аналітичного забезпечення ефективної діяльності
комерційних банків багато уваги приділяли у своїх працях вчені
Заруба О., Івасів Б., Коваль М., Ковальчук Т., Пантелєєв В.,
Раєвський К., Халява С., Шиллер Р., Шматов О.
Фінансовий аналіз в комерційному банку як складова частина
управління його операціями включає:
 визначення значень показників, які визначають виконання
нормативів
діяльності
комбанків,
які
встановлюються
регулюючими органами;
 визначення і аналіз показників ефективності процесу
управління капіталом (власними засобами) банку;
 визначення і аналіз показників, які характеризують процес
управління активами і зобов‘язаннями банку в цілому і управління
окремими видами його активних операцій з врахуванням
забезпечення ліквідності вкладених в нього засобів;
 проведення розрахунків, пов‘язаних з визначенням
доходності різних активних операцій банку, як на етапі їх
планування, так і при поточному управлінні.
При проведенні фінансового аналізу в комерційному банку
слід враховувати:
 по-перше, суть і кількості значення показників, які
характеризують обмеження, введені регулюючими органами на
діяльність комерційних банків, в різних країнах різні і можуть
змінюватися;
 по-друге, крім показників, які характеризують виконання
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нормативів регулюючих органів, при фінансовому аналізі в
комерційних банках можуть визначатись і аналізуватись різні
додаткові внутрішні показники і нормативи, пов‘язані, наприклад,
із структурою активів і зобов‘язань, плановим прибутком
комерційного банку в цілому і по окремих видах його операцій,
підрозділах.
Показники, які характеризують результати управління
активами і зобов‘язаннями банку, залежать від різних зовнішніх і
внутрішніх факторів. Тому при фінансовому аналізі слід розглядати
ті впливові внутрішні фактори, вибором котрих можна керувати.
Зовнішні фактори, які безпосередньо не залежать від банку,
повинні використовуватись при аналізі шляхом їх можливих
(прогнозованих ) значень – мінімальних, максимальних, найбільш
ймовірних і ін.
Основним показником при аналізі результатів діяльності
банку є одержаний прибуток за звітний період. Прибуток
визначається як різниця між отриманими доходами і понесеними
витратами, тому узагальнюючими факторами, які впливають на
його суму, є сума доходів і сума витрат. Дані про це подаються в
звітах банку. Схема формування прибутків і збитків банку включає
доходні і витратні статті, які відображають основні узагальнюючі
операції банку і включають процес формування прибутку із
зазначенням одержаного доходу, тобто прибутку на проміжних
етапах.
У світовій практиці форми фінансової звітності комерційних
банків представлені такими основними документами: баланс, звіт
про прибутки і збитки, звіт про рух джерел фінансування, рух і
зміни в акціонерному капіталі, пояснення до фінансової звітності і
аудиторський висновок.
Основний документ для аналізу фінансового стану – це
баланс комерційного банку. Баланси, які публікуються, складені за
уніфікованою системою, яка діє в Україні.
Для аналізу балансу необхідно порівняти різні частини
активу і пасиву, доходи по різних активах і пасивах (витрати на
різні групи).
Доцільно проводити аналіз банківського балансу в динаміці,
в порівнянні з іншими комерційними банками.
Таким чином, розробка методики аналізу банківської
діяльності дозволяє визначити стан ліквідності, доходності і
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степеня ризику окремих банківських операцій, виявити джерела
власних і залучених засобів, структуру їх розміщення на конкретну
дату чи за деякий період, а також встановлює спеціалізацію і
значимість окремих банків в банківській системі України.
Оскільки в нашій країні робота по оцінці фінансової стійкості
банку перебуває на стадії становлення і розвитку, доцільно
використовувати передовий зарубіжний досвід в даній галузі. Для
напрацювання загальноприйнятої методики аналізу роботи банку
необхідно визначити суму показників банківської діяльності,
вивчити їх оптимальні значення і на цій основі виробити критерії
показників для рейтингової оцінки банку.
УДК 657
Тетяна Гнатюк
Науковий керівник: Ірина Ткачук
Луцький національний технічний університет
ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ДЕФІНІЦІЇ «КРЕДИТ» У
НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТАХ
На сьогоднішньому етапі розвитку економіки одну з
найважливіших ролей у стимулюванні відтворювальних процесів
відіграє банківський кредит як головне джерело забезпечення
грошовими ресурсами поточної господарської діяльності
підприємств. Незважаючи на те, що кризові явища в економічній
системі підірвали фінансову стійкість більшості вітчизняних
підприємств, внаслідок чого різко скоротилась кількість надійних
фірм-позичальників, кредитні операції залишаються головним
видом активних операцій банків, в який вкладається переважна
більшість залученими банками ресурсів.
Кредит, як категорія ринкової економіки відображає реальні
зв‘язки і відносини економічного і соціального життя суспільства.
Він був, є і буде важливим важелем у стимулювання розвитку
виробництва. Кредит характеризує економічні відносини
зворотного руху позиченої вартості, забезпечує трансформацію
грошового капіталу в позичковий і виражає стосунки між
кредитором і позичальником.
У наукових працях вчених по-різному тлумачиться зміст і
54

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

суть категорії "кредит", висловлюються різні точки зору на форми
та види цього економічного і правового явища суспільного життя.
Не дають однозначного розуміння цієї категорії й діючі
нормативно-правові акти, що призводить до різного трактування та
застосування їх правових норм.
Можна зробити висновок, що одна група вчених розглядає
поняття кредиту як позичковий капітал, що надається на умовах
повернення, строковості і платності, друга - як економічні
відносини між юридичними і фізичними особами і державами з
приводу перерозподілу вартості, а Цивільний Кодекс України додає
до умов повернення кредиту забезпеченість та цільовий характер
використання.
Виходячи із коментарів до ст.1054 Цивільного Кодексу
України, поняття кредиту розглядається як позичковий капітал
банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування
на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та
цільового характеру використання.
Закон України "Про банки і банківську діяльність" визначає
банківський кредит як будь-яке зобов‘язання банку надати певну
суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов‘язання придбати
право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення
боргу, яке надано в обмін на зобов‘язання боржника щодо
повернення заборгованої суми, а також на зобов‘язання на сплату
процентів та інших зборів з такої суми.
Закон України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" визначає фінансовий
кредит як кошти, що надаються у позику юридичній або фізичній
особі на визначений строк та під процент.
Варто зазначити , що найбільш точним визначенням кредиту
є визначення Закону України "Про банки і банківську діяльність", в
якому під кредитом розуміють не тільки позичковий капітал у
грошовій формі, але й будь-які гарантії, будь-які зобов‘язання
придбати право вимоги боргу, будь-які продовження строку
погашення боргу, які надані в обмін на зобов‘язання боржника
щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов‘язання на
сплату процентів та інших зборів з такої суми. Також в цьому
Законі кредит розглядається як економічні відносини, врегульовані
законом або як такі, що не суперечать закону.
Банківський кредит у сучасному діловому світі є
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найважливішим
чинником
стимулювання відтворювальних
процесів в економіці. Нині він є головним джерелом забезпечення
грошовими ресурсами поточної господарської діяльності
підприємств незалежно від форми власності та сфери
господарювання. Незважаючи на те що кризові явища в
економічній системі практично підірвали фінансову стійкість
більшості вітчизняних підприємств, внаслідок чого різко
скоротилася кількість надійних фірм-позичальників (на фоні
падіння прибутковості банківських операцій), кредитні операції
залишаються головним видом активних операцій комерційних
банків, оскільки у кредит вкладається більшість залучених банками
ресурсів. Банківська система шляхом надання кредитів організовує
й обслуговує рух капіталу, забезпечує його залучення, акумуляцію
та перерозподіл у ті сфери виробництва та обігу, де виникає
дефіцит капіталу.
УДК657
Неля Головницька
Науковий керівник: Наталія Тлучкевич
Луцький національний технічний університет
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
Актуальність даної теми полягає в тому, що саме робітники,
їх творчий підхід до праці, високий професіоналізм та майстерність
забезпечують необхідне зростання продуктивності праці, якості
послуг та продукції підприємства, а відповідно і досягнення
цільових господарських та фінансових показників діяльності.
Заробітна плата посідає одне із центральних місць в обліку на
підприємстві. До фонду оплати праці включаються: основна
заробітна плата, додаткова заробітна плата й інші заохочувальні та
компенсаційні виплати.
Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу
згідно з встановленими нормами праці (норм часу, виробітку,
обслуговування, посадових обов'язків). Вона встановлюється у
вигляді тарифних ставок (окладів) й відрядних розцінок для
працівників і посадових окладів для службовців.
Додаткова заробітна плата – це винагорода за роботу,
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виконану понад встановлених норм, за трудові успіхи та
винахідництво й особливі умови праці. Вона складається з доплат,
надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених
чинним законодавством, премій, пов'язаних з виконанням
виробничих завдань і функцій.
До інших заохочувальних і компенсаційних виплат належать
виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за
спеціальними системами та положеннями, компенсаційні й інші
грошові та матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного
законодавства або здійснюються понад встановлених зазначеними
актами норм[1].
На підприємствах застосовують дві форми оплати праці відрядну і погодинну. Кожна з цих форм має різновиди (системи).
Так, відрядна форма оплати праці має системи: пряма відрядна,
відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, акордна. При прямій
відрядній системі оплата праці здійснюється за кожну одиницю
виготовленої продукції (виконаних робіт, послуг).
Відрядно-преміальна система передбачає, що робітникам,
крім основного заробітку, нараховуються премії (за виконання
норм виробітку, економію матеріалів, якість продукції тощо).
Ця система стимулює покращення кількісних і якісних
показників роботи, тому широко застосовується на підприємствах.
При відрядно-прогресивній системі виконані роботи оплачуються:
в межах норми - за твердими розцінками, понад норми - за
підвищеними прогресивно-зростаючими розцінками. Ця система
має обмежене застосування (на найважливіших ділянках
господарської діяльності), оскільки при її застосуванні темпи
зростання заробітної плати можуть випереджати темпи росту
продуктивності праці, що може призвести до перевитрати фонду
оплати праці, підвищення собівартості продукції.
При акордній системі оплати праці норма і розцінка
визначаються на весь комплекс виконуваних робіт (ремонтних,
будівельних тощо).
Погодинна форма оплати праці має дві системи: проста
погодинна і погодинно-преміальна. При простій погодинній
системі праця працівників оплачується виходячи тільки з кількості
відпрацьованого часу і тарифної ставки (посадового окладу)
відповідно до їх кваліфікації. При погодинно-преміальній системі
до погодинної ставки (посадового окладу) за досягнення визначних
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показників працівникам виплачується премія [2].
Економічна доцільність застосування тих або інших форм і
систем оплати праці визначається їх стимулюючою роллю в
підвищенні ефективності діяльності кожної ділянки і підприємства
в цілому.
Отже нарахування заробітної плати, належної працівникам
підприємства, залежить від форм оплати праці, що застосовуються
на підприємстві, і організації виконання самих робіт (в
індивідуальному порядку чи бригадою).
1. Закон України Про оплату праці від 24.03 1995 №108/95ВР. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.
2. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Канурна З.Ф., Малюга Н.М., Чижевська
Л.В.Бухгалтерський управлінський облік: Підручник 2005р.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЗБУТ
Нові політичні і економічні реалії вимагають нових підходів
до управління, пошуку таких їх форм, які б відповідали ринковим
відносинам. Ефективно керувати самостійним підприємством
набагато складніше, ніж підприємством, що працювало в умовах
адміністративної системи господарювання. Отже, економічні
перетворення, які здійснюються в Україні, нерозривно пов‘язані з
пошуком принципово нових методів управління виробництвом і,
зокрема, витратами, котрі є одними із визначальних чинників.
Відтак, особливої актуальності набуває проблема подальшого
вдосконалення методики бухгалтерського обліку, контролю та
аналізу витрат підприємства з максимальним наближенням її до
міжнародних стандартів.
В умовах переходу економіки України до ринкових відносин
особливої актуальності набуває дослідження економічної категорії
витрат на збут.
Діяльність щодо збуту переважної більшості вітчизняних
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підприємств здійснюється безсистемно і неефективно. Ще не
налагоджена робота по вивченню товарних ринків, оскільки
маркетингові дослідження практично не проводяться. Створені
служби маркетингу не відповідають сучасним вимогам, не можуть
виконувати свої функції за умов недостатнього рівня кваліфікації
та спеціалізації відповідних фахівців, відсутності необхідного
інформаційного,
методичного,
матеріально
технічного
забезпечення.
В структурі витрат підприємства важливе місце посідають
витрати на збут. В середньому на промислових підприємствах їх
питома вага складає 2-5%. Удосконалення організації та методики
ведення бухгалтерського обліку витрат на збут нерозривно
пов‘язано з вирішенням таких питань: визначенням складу витрат
на збут, обґрунтуванням більш раціональних методів їх розподілу,
створенням відповідних передумов покращення обліку витрат на
збут; організацією їх обліку.
Як показує досвід, на практиці не сповна реалізуються
можливості обліку, контролю та економічного аналізу. У більшості
підприємств не створені відповідні умови, котрі б сприяли
підвищенню ефективності облікових та аналітичних робіт. А
оскільки належним чином не налагоджена система внутрішнього
контролю, то відсутні надійні перепони фактам несвоєчасного
обліку витрат на збут, їх перевитрат чи просто недоцільності, котрі
нерідко виникають під час господарської діяльності.
Таким чином, наявні проблеми в організації обліку і
контролю витрат на збут, а також недостатність дослідження
питань, пов‘язаних з аналізом їх ефективності, визначили
значимість та актуальність даного дослідження.
УДК 657
Тетяна Гузь
Науковий керівник: Наталія Тлучкевич
Луцький національний технічний університет
УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
На сьогоднішній день економіка України характеризується
необґрунтованими
політичними
подіями,
некерованими
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інфляційними процесами, нестабільністю суспільних зв‘язків та
іншими несприятливими для розвитку економіки чинниками.
Стрімке погіршення фінансового стану підприємств за
останні роки було спричинено проблемами у їх кредитній
діяльності та управлінні дебіторською заборгованістю. Розгляд
даної проблеми є актуальним в наш час та вимагає розробки
теоретичних та практичних рекомендацій щодо управління
дебіторською заборгованістю, що в свою чергу покращить
результати діяльності підприємств.
Значний внесок у вирішення проблем теорії і практики
управління дебіторською заборгованістю підприємств зробили
наступні вчені: Береза С.Л., Білик М.Д., Бланк І.О., Бондаренко
О.С., Лігоненко Л.О., Рибалко О. М. та інші.
У процесі здійснення виробничої та комерційної діяльності
на підприємстві виникає дебіторська заборгованість. Господарська
практика промислових підприємств свідчить, що на розрахунки з
покупцями за відвантажену продукцію припадає більше 80 %
загального обсягу дебіторської заборгованості, що робить її одним з
основних об‘єктів фінансового управління підприємства [2].
Підприємства,
які
виступають
кредиторами,
часто
потрапляють у становище банкрутства, що характеризується
неплатоспроможністю,
простроченістю
дебіторської
заборгованості,
перевищенням
величини
дебіторської
заборгованості над кредиторською та над вартістю активів та
зобов‘язань. Тому необхідно контролювати стан розрахунків та
стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської
заборгованості, оскільки значне перевищення дебіторської
заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості підприємства і
робить необхідним залучення додаткових коштів.
Стратегія управління дебіторською заборгованістю є
важливим складовим елементом системи управління підприємства.
Для управління дебіторською заборгованістю необхідним є
розробка заходів щодо скорочення або стягнення простроченої або
сумнівної дебіторської заборгованості. При цьому можуть
використовуватися різноманітні методи управління дебіторською
заборгованістю, які можна класифікувати на юридичні, економічні,
психологічні та фізичні групи. Застосування перерахованих методів
залежить від строку заборгованості [1].
Ефективна
політика
управління
дебіторською
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заборгованістю дозволяє розширювати ринки збуту товарів та
залучати до господарської діяльності нових партнерів.
Наслідки фінансової кризи, що відчувають тим чи іншим
чином практично всі суб‘єкти господарювання в Україні,
вимагають пошуку принципово нових підходів до управління
дебіторською заборгованістю підприємств.
Отже, для зменшення розміру дебіторської заборгованості
необхідно: визначати ступінь ризику не уплати рахунків
покупцями; збільшувати коло покупців з метою мінімізації втрат
від несплати одним або декількома покупцями; контролювати
співвідношення дебіторської заборгованості і кредиторської
заборгованості; вести оперативний контроль за надходженням
готівки; своєчасно визначати сумнівну заборгованість; вести
претензійну
роботу
співпрацюючи
з
юридичною
службою; своєчасно надавати платіжні документи; припиняти дію
договорів з покупцями, що порушують платіжну дисципліну.
1. Бондаренко О.С. Сучасні підходи до обліку дебіторської заборгованості у
вітчизняній та зарубіжній практиці господарювання / Бондаренко
О.С.//Інвестиції: практика та досвід. – 2008. - №18. – С. 36-39.
2. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України.
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ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ
ЗАБОРГОВАНІСТЮ
В сучасних умовах глобалізації, стрімкого розвитку
транснаціональних
компаній
та
соціально-політичної
та
економічної невизначеності необхідно вдосконалювати методи
управління активами. Результатами впливу несприятливих
чинників є зниження ділової активності підприємств, низька
платоспроможність, яка здебільшого призводить до кризового
стану суб'єктів підприємницької діяльності. Характерними
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ознаками низької платоспроможності підприємств є несвоєчасність
повернення
дебіторської
заборгованості,
повернення
заборгованості в неповному обсязі, що зумовлює виникненню
сумнівних та безнадійних боргів.
Важливим засобом уникнення зазначених проблем є
створення належного інформаційного забезпечення, що в
сукупності являє собою систему бухгалтерського обліку. Необхідно
відмітити, що ефективне управління неможливе без наявності
повної, правдивої, своєчасної, достовірної та неупередженої
інформації, що наводиться у даних обліку, адже це є
інформаційною базою менеджменту та аналізу.
Проблеми визначення та класифікації дебіторів висвітлювали
відомі вчені. Зокрема, дане питання розглядалося у працях:
Г.В. Савицької, Є.В.Мниха, М.Г. Чумаченка, К.В. Ізмайлова,
В.А. Ященка, А.В. Калини, Ф.Ф. Бутинця, О.В. Олійника,
В.З. Бурчевського та М.І. Горбатка, С.В.Мочерного, І.А.Волкова,
С.Ф.Голова, В.М. Костюченка, Т.В. Гладких, Т.М. Ткаченка,
А.М. Поддєрьогіна, А.Г. Загороднього та інші науковці. Проте, це
питання пропонуємо переглянути в сучасних умовах, і на нашу
думку, воно потребує подальшого вивчення.
Ми вважаємо, що для здійснення ефективного аналізу, обліку,
контролю та управління дебіторською заборгованістю необхідно
визначити хто ж такі дебітори та про класифікувати їх.
До визначення поняття дебітор є досить багато підходів,
зокрема:
1) дебітор – це особа, що отримала продукцію, роботи,
послуги, але не розрахувалась за них .
2) дебітор – юридична чи фізична особа, що має
документально зафіксовану в бухгалтерських відомостях фінансову
заборгованість певному підприємству, організації чи установі .
3) дебітори – юридичні та фізичні особи, які внаслідок
минулих подій заборгували підприємству певну суму грошових
коштів, їх еквівалентів або інших активів. Аналогічне поняття
висвітлено у Положенні (Стандарті) бухгалтерського обліку (далі
ПСБО) 10 «Дебіторська заборгованість» .
Згідно Податкового Кодексу України, дебітор - особа, у якої
внаслідок минулих подій утворилася заборгованість перед іншою
особою у формі певної суми коштів, їх еквіваленту або інших
активів.
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Виділення
груп
дебіторів
дозволить
підприємству
передбачити та спланувати мінімальну суму отриманої дебіторської
заборгованості в майбутньому.
Також пропонуємо класифікацію дебіторів за ознакою витрат,
понесених підприємством на операції з ними. На основі минулих
періодів аналітики повинні дослідити суму витрат понесених на тих
чи інших дебіторів. Наступним кроком необхідно буде визначити
середню суму витрат, так звану «оптимальну суму».
Систематизувавши ці дані, усіх дебіторів можна поділити на дві
групи:
1. витратні (сума витрат на операції з якими становила більше
оптимальної);
2. невитратні (сума витрат на операції з яким становила менше
оптимальної).
Даний поділ дасть можливість в майбутньому при здійсненні
операцій з конкретною юридичною чи фізичною особою
передбачити приблизний розмір витрат, а також з‘ясувати чи є
ефективними операції з даним дебітором і прийняти відповідне
управлінське рішення.
Отже, необхідно сказати, що в умовах загострення
конкуренції для управління досить важливо здійснювати оцінку
дебіторської заборгованості відповідно до визначення та суті
поняття «дебітор» запропонованої сучасними вченими, та
переглянутої відповідно до умов управління.. На підприємствах є
доцільним поділ дебіторів, оскільки це надасть можливість
управлінцям до легкого доступу до інформації за різними групами
дебіторів.
УДК 657
Віталій Джур
Науковий керівник: Наталія Голячук
Луцький національний технічний університет
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку шляхом їх зіставлення
з фактичною наявністю майна. Інвентаризація є обов'язковим
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доповненням документування господарських операцій. Тільки
спільне
використання
цих
двох
елементів
методу
бухгалтерського обліку забезпечує повне і об'єктивне
відображення наявності господарських засобів у балансі. У
той же час інвентаризація є одним з методів контролю і важливим
засобом боротьби за збереження та раціональне використання
майна.
Інвентаризації підлягає все майно установи незалежно
від його місцезнаходження. Під час інвентаризації в обов'язковому порядку проводиться констатація наявності об'єктів за їх
місцезнаходженням та за матеріально відповідальними особами.
Основні завдання інвентаризації необоротних активів:
виявлення фактичної наявності основних засобів та інших
необоротних активів у відповідальних за їх збереження осіб;
виявлення не використовуваних матеріальних цінностей та
причини їх непридатності для використання або непотрібності
в діяльності установи; перевірка дотримання умов зберігання
матеріальних цінностей, правил їх утримання, експлуатації та
доцільності використання за призначенням; виявлення
недоліків організації первинного та бухгалтерського обліку,
стану внутрішньогосподарського контролю за збереженням і
використанням цінностей; виявлення помилок, зловживань, які
мали місце в оформленні первинних документів та облікових
регістрів; перевірка реальної вартості обліковуваних на балансі
матеріальних цінностей і нематеріальних активів; виявлення
недостач або лишків матеріальних засобів в окремих
відповідальних за їх збереження осіб та причин цих явищ, усунення
розбіжностей даних обліку з фактичною наявністю засобів.
Для організації обліку та забезпечення контролю об'єктам
обліку присвоюється індивідуальний інвентарний номер. Якщо
інвентарний об'єкт є складним і включає відокремлені елементи, що
становлять разом з ним одне ціле, на кожному такому елементі
повинен бути зазначений той самий інвентарний номер, що й на
основному об'єкті. Для білизни, постільних речей, одягу, взуття та
малоцінних необоротних матеріальних активів встановлюються
номенклатурні
номери.
При
цьому
предметам
одного
найменування, якості матеріалу та ціни присвоюється один
номенклатурний номер.
Для проведення інвентаризації необоротних активів наказом
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керівника установи утворюється комісія, до складу якої входять
керівник установи, головний бухгалтер та працівник установи.
Робота комісії розподіляється відповідно за місцем перебування
необоротних активів та матеріально відповідальних осіб, при цьому
перевірка кожного виду необоротних активів має свої особливості.
Інвентаризація основних засобів починається з перевірки
відповідної технічної документації на зазначені об'єкти, а нематеріальних активів — з установлення наявності за документами з оприбуткування чи майновими документами. Наявність необоротних
активів установлюється оглядом і підрахунком. Під час огляду
перевіряються інвентарні номери на предмет відповідності
встановленій класифікації, достовірності та адресності. На підставі
результатів інвентаризації за видами майнових цінностей,
місцезнаходженням та матеріально відповідальними особами
складаються Інвентаризаційні описи у двох примірниках.
Оформлені відповідним чином (підписані членами комісії та
підтверджені розпискою матеріально відповідальної особи) описи
передаються до бухгалтерії для звіряння їх даних з даними
бухгалтерського обліку. У разі виявлення розбіжностей визначаються відхилення. Інвентаризаційна комісія вивчає причини відхилень і виносить рішення щодо заходів за фактом відхилень і
щодо запобігання виникненню таких фактів у майбутньому.
Зазначені дії оформляються протоколом засідання комісії, які
не пізніш як за 10 днів від дня закінчення інвентаризації мають
бути затверджені керівником установи. На підставі зазначеного
документа виявлені відхилення відображуються в бухгалтерському
обліку.
УДК 519.86
Юрій Дзеблюк
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Результати роботи виробничих систем значною мірою
залежать від якості рішень, прийнятих управлінським персоналом.
Тому менеджери повинні добре уявляти варіанти можливих дій і
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результати, пов‘язані з їхнім здійсненням. У звичних умовах, що
повторюються, прийняті рішення можуть базуватися на досвіді,
інтуїції, здоровому глузді, тобто на уявленні про виробничу
систему, що склалося в конкретного керівника-менеджера. Однак
багатоваріантність,
багатокритеріальність,
стохастичність
виробничих систем породжують завдання, найкраще розв‘язання
яких не лежить на поверхні і не має аналогів у минулому досвіді, а
ціна помилки при сучасних масштабах виробництва дуже велика.
Найбільш надійним рішенням була б постановка експериментів
безпосередньо на об‘єкті. Проте експерименти у виробничих
системах часто неможливі або утруднені через їх дорожнечу,
тривалість термінів проведення, небезпеку небажаних наслідків.
У випадках, коли не можна провести управлінський
експеримент або немає даних про результати різних рішень для
подібних умов у минулому, будують модель ситуації, яка
розглядається, і проводять необхідні експерименти з нею. Для
формальної побудови процесу прийняття рішень у реальних
ситуаціях використовується лінійне та динамічне програмування.
Модель має бути здатна відображати, відтворювати або
замінювати оригінал у його головних рисах так, щоб її вивчення
давало нову інформацію про об‘єкт, а точніше, – про цілий клас
об‘єктів, для яких актуальне завдання, що розглядається. Оскільки
в різних завданнях для однієї і тієї ж системи можуть бути задіяні
істотно різні її властивості, то для їхнього опису можуть
знадобитися різні моделі. Кожна з них буде описувати головні, з
погляду цього завдання, властивості системи й ігнорувати ті
властивості та характеристики, які не вимагаються для розв‘язання
цього завдання. Таким чином, модель завжди існує разом із
завданням,
яке
вирішується.
Про
модель
будь-якого
досліджуваного об‘єкта є сенс говорити тільки тоді, коли добре
з‘ясовано завдання, стосовно якого створюється і буде
використовуватися модель.
Після створення моделі частину рішень, що раніше
вироблялися інтуїтивно, можна приймати на основі кількісних
рекомендацій, одержаних у результаті аналізу моделі.
У математичних моделях виробничих систем вхідними
змінними є характеристики виробничих процесів, що можуть бути
визначені, але не підлягають зміні (наприклад, контрольований
склад вихідної сировини, обсяги і терміни постачання сировини та
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матеріалів). Керованими є змінні, на які можна впливати, значення
яких можна розраховувати, вибирати для досягнення бажаних
результатів; розподіл завдання за групами устаткування,
визначення порядку запуску деталей у виробництво і т.п.
Отже, математична модель має характеризувати поведінку
вихідних змінних залежно від значень параметрів і некерованих
вхідних змінних, параметрів і керованих вхідних змінних, а також
враховуючи зміни керованих змінних. Звичайно, при побудові
моделі вибір складу вихідних змінних, що включаються в модель,
не викликає труднощів, тому що вони визначаються самим
завданням моделювання. Вибір вхідних змінних, керованих і
некерованих, може бути виконаний різними способами, причому
тут, крім визначення завдання, важливі вимоги точності й простоти,
що висуваються до моделі. Якщо вхідних змінних занадто мало,
модель втрачає точність, може стати неадекватною об‘єкту. Моделі
мають бути сформульовані так, щоб для застосування їх вимагались
лише доступні дані. Якщо, наприклад, недостатні запаси товарів
призвели до збитків у торгівлі, то модель рішення, яке передбачає
визначення оптимального рівня запасів, має включати систему
грошових штрафів за ці збитки.
Модель має вимагати лише здійсненних реальних
розрахунків. Наприклад,
застосування методів лінійного
програмування для складання графіка роботи сучасного великого
підприємства може виявитися нездійсненним, бо час, необхідний
для цих розрахунків, буде надто великим навіть для комп‘ютерів.
Завдання теорії прийняття рішень полягає в тому, щоб знаходити
такі альтернативи, які ймовірно лише в наближенні, вимагають
невеликого обсягу розрахунків.
Моделі описуються з погляду тих вихідних моментів, з
якими, найімовірніше, особа, яка приймає рішення, розпочне
процедуру прийняття рішень.

67

Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України

УДК 657
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Луцький національний технічний університет
СИСТЕМА ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ
ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Порядок оцінювання запасів залежить від багатьох факторів,
основним з яких є обрана підприємством система обліку запасів.
Для відображення запасів та одержання інформації про їх наявність
та рух підприємства можуть застосовувати систему постійного та
періодичного обліку [1, с.213]. У Наказі про облікову політику
обраний метод зазначається при виборі методу оцінки за
середньозваженою собівартістю, щоб вказати період, за який її
обчислювати: щоденно, раз в місяць і т.д.
Також ці дві системи обліку запасів відображають два різних
підходи до порядку застосування методів оцінки вартості залишків
запасів та собівартості реалізованих запасів.
При системі постійного обліку запасів їх рух показується за
видами запасів (матеріали, готова продукція, товари тощо)
протягом звітного періоду безпосередньо на рахунку '' Складські
запаси". У плані рахунків ряду зарубіжних країн до нього
передбачені рахунки другого порядку -"Сировина", "Матеріали",
"Незавершене виробництво", "Готова продукція", "Товари".
Кожний з цих рахунків може мати ще також рахунки третього
порядку, які призначені для аналітичного обліку запасів за їх
конкретними видами.
Система постійного обліку запасів передбачає визначення їх
залишків на кожну звітну дату, надходження та величини
витрачених запасів безпосередньо на відповідних рахунках обліку
складських
запасів.
Для
аналітичного
обліку
запасів
використовуються картки як на паперових, так і на електронних
носіях. Тобто, така система обліку забезпечує відображення на
рахунку "Складські запаси" дійсного стану запасів відповідно до
здійснених операцій. Тому рахунки "Витрати на закупівлю" і
"Повернення та уцінка придбаних товарів" при системі постійного
обліку запасів не використовуються.
При застосуванні постійної системи обліку факт вибуття
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запасів в обліку фіксується за датою їх фактичного споживання
(продажу, використання). Система постійного обліку запасів дає
можливість визначити собівартість реалізованої продукції та
кінцеве сальдо без проведення фізичної інвентаризації цінностей.
Перевагою цієї системи є забезпечення постійного контролю
за:
1) наявністю товарно-матеріальних цінностей;
2) собівартістю реалізованих товарів.
При системі постійного обліку запасів їх надходження та
видатки відображають протягом звітного періоду на відповідних
рахунках запасів. Собівартість продажу в цьому випадку
визначають як добуток кількості реалізованих запасів і собівартості
одиниці цих запасів, яка визначається в момент продажу, а не по
закінченню місяця. Разом з тим, ведення постійного обліку
виробничих запасів за їх видами потребує чималої бухгалтерської
роботи, впоратися з якою допоможе комп'ютеризація [2].
Система періодичного обліку запасів знайшла визнання
завдяки своїй невеликій трудомісткості та зручності. За цією
системою надходження та вибуття запасів на рахунках запасів не
відображують.
Наприкінці
звітного
періоду
проводять
інвентаризацію запасів у місцях їх зберігання. На основі її
результатів визначають та оцінюють залишки запасів на кінець
звітного періоду, які списують на рахунки відповідних запасів з
кредиту рахунку фінансових результатів [3].
Недоліками цієї системи є необхідність проведення
інвентаризації кожного звітного періоду, а також те, що протягом
періоду невідомими залишаються залишки запасів і собівартість
реалізованих товарів, що звужує контрольні та управлінські
можливості обліку.
В Україні найчастіше використовується постійна система
обліку виробничих запасів, згідно з якою ведеться постійна і
безперервна оцінка усіх змін у виробничих запасах. За кордоном
широкого розповсюдження набула система періодичного обліку
виробничих запасів, сутність якої полягає в тому, що фізичний
підрахунок груп матеріалів в виробничих запасах здійснюється
через певні визначені періоди часу (наприклад, раз на місяць). За
періодичної системи, на відміну від постійної, відсутній контроль
над виробничими запасами між термінами перевірки, тому існує
необхідність підтримувати резервний запас на випадок
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невистачання матеріалів. Тобто витрати на зберігання виробничих
запасів зростають порівняно із постійною системою обліку.
Отже, можна зробити висновок, що розбіжності у двох
системах обліку – постійній та періодичній – полягають у
послідовності розрахунку таких двох елементів обліку, як
визначення кредитового обороту та залишків на кінець періоду по
субрахунках виробничих запасів. Проте, на нашу думку
використання періодичної системи обліку в Україні є недоцільною,
адже можливе розкрадання, тощо, виробничих запасів у процесі
господарської діяльності, а дана система обліку не зможе
забезпечити відповідний їх контроль та прийняття ефективних
управлінських рішень.
1. Гуренко Т. Економічна сутність та оцінка запасів / Т.Гуренко / // Бухгалтерія в
сільському господарстві. – 2011. - № 2. - С. 22-27.
2. Козак В.Г. Економічна сутність способів і видів оцінок у бухгалтерському
обліку: їх мета та функції / В.Г.Козак [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/...
3. Олійник Т.О. Проблеми організації обліку виробничих запасів на складах
підприємств / Олійник Т.О., Резніченко Н.В. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2011_3/204.pdf

УДК 657
Ірина Дорожко
Науковий керівник: Катерина Нагірська
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА ВИЗНАННЯ ВИТРАТ
Діяльність будь-якого підприємства завжди пов'язана з
певними витратами матеріальних, трудових, інформаційних,
грошових та інших ресурсів на виготовлення, зберігання,
транспортування, сортування, пакування, фасування та реалізацію
товарів. Сукупність всіх цих витрат і складає поточні витрати
підприємства.
Національні стандарти бухгалтерського обліку НП(С)БО 1 та
П(С)БО 16 визначають витрати як зменшення економічних вигод у
вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять
до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення власного
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капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками). В
даному визначенні сутність витрат виражається не через їх
економічну природу, а через наслідки операцій з активами та
капіталом для фінансово – майнового стану підприємства.
З точки зору всього суспільного виробництва витрати
поділяються на витрати суспільства і витрати його первинних
ланок – підприємств. З позиції суспільного виробництва до витрат
належать витрати, що відображені у вартості кінцевої продукції.
А. Зонова, М. Грещак, О. Куцигіна та О. Лотиш тлумачать
витрати як грошові ресурси підприємства, які були використані в
результаті споживання матеріальних і трудових ресурсів та
експлуатації служб підприємства у процесі здійснення ним
господарської діяльності).
Ф.Ф. Бутинець, Л.М. Янчева, Т.П. Остапчук, С.І. Якименко у
своїх працях при розгляді витрат визначають їх як
загальноекономічну категорію, що характеризує використання
різних речовин і сил природи в процесі господарювання).
Відрізняють поняття витрат в бухгалтерському розумінні від витрат
в економічному тлумаченні. Так, під економічними витратами
розуміють «затрати втрачених можливостей», тобто суму грошей
яку можна отримати при найбільш вигідному із всіх можливих
альтернативних варіантів використання ресурсів. Таким чином,
економічні витрати будь – якого ресурсу обраного для виробництва
продукції дорівнюють його вартості при найкращому із всіх
можливих варіантів використання. Поняття економічних витрат
обумовлено обмеженістю ресурсів у порівнянні з кількістю
варіантів їх використання. З бухгалтерської точки зору витрати – це
тільки конкретні витрати ресурсів. Дане тлумачення базується на
ресурсному розумінні природи господарства, не беручи до уваги
інші аспекти.
В економічній теорії і практиці господарювання
використовуються різні системи обліку витрат підприємства, їх
групування за окремими ознаками тощо. Це значною мірою
ускладнює процеси дослідження обліку витрат виробництва.
Отже, витрати, які несуть підприємства в процесі здійснення
всіх видів своєї діяльності, є надзвичайно різноманітними.
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ОБЛІК ВИТРАТ
Витрати – це зменшення економічних вигід у вигляді вибуття
активів, або збільшення зобов'язань, яке призводить до зменшення
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок
його вилучення або розподілу власниками). Таким визначення дає
нам зрозуміти слово витрати, але є ще інші поняття що стосуються
даної теми, де дає нам ще одне визначення понять витрат, але
стосовно теми ми висвітлюємо визначення інших операційних
витрат.
Якщо хоча б одна з умов визнання активів не
виконуються, актив не визнається, а витрати з придбання цього
активу списується у поточному періоді на «Інші операційні
витрати».
Об'єкт витрат – це продукція, роботи, послуги або вид
діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх
виробництвом (виконанням) витрат.
Усі витрати підприємства, згідно з П(С)БО 16 «Витрати»,
поділяються на операційні (виробничі) та інші витрати діяльності.
Виробництво продукції пов'язане з витратами, які називаються
«виробничі». Виробничі витрати – витрати на виготовлення
продукції та загально виробничі (накладні) витрати.
Змінні витрати – витрати, що залежать від обсягу
виробництва (матеріали, заробітна плата виробничого персоналу) і
не є рівнозначними у різних виробництвах. Операційні витрати –
витрати пов'язані з операційною діяльністю. Вони є витратами
звітного періоду і включаються до Звіту про фінансові результати.
Адміністративні витрати – це загальногосподарські витрати,
що спрямовуються на обслуговування та управління підприємством
(заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу з
відрахуванням на соціальне страхування і в пенсійний фонд,
канцелярські, телефонні, телеграфні витрати, утримання легкового
транспорту, утримання приміщення офісу, витрати на службові
відрядження адмінуправлінського персоналу тощо.
Витрати на збут – витрати, пов'язані з реалізацією (збутом)
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продукції (товарів, робіт, послуг). До них належать: витрати на
ремонт тари, рекламу та дослідження ринку, витрати на
відрядження працівників зайнятих збутом, витрати на оплату праці
продавцям, торговим агентам і працівникам підрозділів, що
забезпечують збут та ін.
До інших операційних витрат відносять:
 витрати на дослідження і розробки відповідно до П(С)БО 8
«Нематеріальні активи»;
 собівартість
реалізованої
іноземної
валюти,
що
визначається перерахуванням іноземної валюти на грошову
одиницю України за курсом НБУ на дату продажу іноземної
валюти, плюс витрати пов'язані з продажем іноземної валюти;
 собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей
бухгалтерського обліку складається з їхньої облікової вартості та
витрат, пов'язаних з їхньою реалізацією;
 сума
безнадійної
дебіторської
заборгованості
та
відрахування до резерву сумнівних боргів.
1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» 16 07 1999р. (із
змінами та доповненнями).
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
3. 9.Інтернет ресурс вільний доступ за посиланням http://dt-kt.net/books/book13/chapter-548/

УДК 657
Валентин Дубовський
Науковий керівник: Ірина Садовська
Луцький національний технічний університет
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ
СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
В Україні вже не один рік тривають дискусії щодо шляхів
реформування спрощеної системи оподаткування малого
підприємництва, адже малий бізнес є невід‘ємним елементом
сучасної ринкової системи господарювання, без якого неможливий
подальший соціально-економічний розвиток. Метою даного
дослідження є визначення проблем застосування спрощеної
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системи оподаткування, обліку та звітності суб‘єктами малого
підприємництва та напрямів подальшого її реформування.
Значну увагу даному напрямку наукових досліджень
приділено у роботах таких авторів, як Молдован О.О.,
Сташенко І.Б., Моряк Т., Буняк В., Крисоватий А.І. та інші.
Аналізуючи напрацюванням вищезгаданих українських вчених,
слід відзначити, що багато проблем спрощеної системи
оподаткування ще не знайшли однозначного вирішення, тому вони
потребують подальшого дослідження.
За останні роки в Україні на найвищому рівнях дійшли
розуміння особливої соціально-економічної ролі малого бізнесу,
який в кризових умовах створює нові робочі місця без будь-якого
фінансування з боку держави, залучає до легальної економічної
сфери ті кошти, що зараз перебувають поза банківською сферою.
До того ж, малий бізнес має вирішальне значення й для формування
конкурентного середовища та створення середнього класу.
Задля стимулювання і підтримки малого підприємництва
було прийнято
03.07.1998 р. ЗУ «Про спрощену систему
оподаткування,
обліку
та
звітності
суб‘єктів
малого
підприємництва», а з 01.01.2011 і Податковий кодекс України в
частині справляння єдиного податку із всіма зміна і поправками до
нього.
Спрощена система оподаткування, обліку і звітності суб‘єктів
малого підприємництва, яка передбачає сплату єдиного податку, є
сьогодні найпоширенішою з альтернатив систем оподаткування.
До основних позитивних аспектів спрощеної системи можна
віднеси наступне:
- спрощене ведення поточного бухгалтерського обліку
доходів і витрат, адже бухгалтерський облік у повній формі є вкрай
витратним та недоцільним;
- одна форма звітності – розрахунок сплати єдиного податку
суб‘єктом малого підприємництва;
- суми єдиного податку повністю сплачуються до місцевого
бюджету, що зумовлює зацікавленість місцевих органів влади в
розвитку малого бізнесу;
- надається право вибору сплати ПДВ.
До негативних аспектів вітчизняної спрощеної системи
оподаткування відносять:
- необґрунтоване обмеження обсягів виручки;
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- для осіб-підприємців обмежено види діяльності, якими їм
можна займатись.
Звичайно є ще низка невирішених проблем, при вирішенні
яких основну увагу варто приділити соціальній спрямованості та
фіскальній справедливості такої системи.
Проведений аналіз дає змогу стверджувати, що даний режими
оподаткування є значно ефективнішими у порівнянні із загальною
системою, дає можливість зменшити податкове навантаження,
витрати коштів і часу на ведення обліку.
Тому запропонована в даній публікації тема є дискусійною і
перспективною для подальших досліджень, оскільки внесення
відповідних коректив в чинну законодавчу базу дасть змогу
державі зробити базу оподаткування більш прозорою та
унеможливить ухилення від сплати податків, тобто збільшить
надходження до бюджету, а також позитивно вплине на вихід
держави із фінансової кризи.
УДК 657
Юлія Дубровська
Науковий керівник: Наталія Тлучкевич
Луцький національний технічний університет
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Управлінський облік являє собою самостійний напрям
бухгалтерського обліку організації, що забезпечує інформаційну
підтримку системи управління підприємницькою діяльністю.
Об'єкти управлінського обліку поділяються на:
1.Виробничі ресурси, щоб забезпечити доцільний праця
людей в процесі господарської діяльності організації:
- основні фонди - це засоби праці , їхній стан і використання;
- нематеріальні активи - об'єкти довгострокового вкладення;
- матеріальні ресурси - предмети праці, призначені для
обробки в процесі виробництва за допомогою засобів праці.
- трудові ресурси - маса живої праці, якою володіє організація
в даний момент,використання трудових ресурсів у процесі
доцільної діяльності і результат праці.
2.Господарські процеси та їх результати, що складають у
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сукупності виробничу діяльність організації [1].
Функції, які виконує управлінський облік, мають тісно
взаємодіяти з функціями управління. Класична школа виділяє такі
їх складові: планування, організація, мотивація, контроль.
До основних функцій системи управлінського обліку
належать:
1. інформаційна - забезпечення менеджерів всіх рівнів
інформацією, необхідною для ефективного планування,
організації та контролю;
2. комунікаційна - формування інформації, яка є засобом
внутрішнього комунікаційного зв'язку між рівнями управління і
структурними підрозділами. Сприяючи підвищенню якості процесу
обміну інформацією, управлінський облік забезпечує ефективність
функціонування всієї системи;
3. контрольно-аналітична - здійснення контролю за
виконанням планових показників та бюджетів, досягнення
тактичних та стратегічних цілей підприємства, результатів
діяльності структурних підрозділів та окремих виконавців,
ефективності прийнятих рішень та їх впливу на результати
діяльності підприємства; дослідження поведінки витрат та
встановлення причин відхилень фактичних виробничих витрат від
кошторисних;
4. прогнозна - забезпечення перспективного планування та
спрямування розвитку підприємства на досягнення його
стратегічних цілей.
Разом з тим, в науковій літературі до управлінського обліку
також відносять функції:
- планування - складання кошторисів і підготовку бюджетів
на оперативному, тактичному і стратегічному рівнях;
- організації - виділення центрів відповідальності, доходів і
витрат, забезпечення координації та взаємодії між рівнями
управління, структурними підрозділами та окремими виконавцями,
організацію оперативного обліку й аналізу;
- мотивації - встановлюючи внесок кожного працівника у
загальний результат діяльності підприємства, сприяє підвищенню
мотивації праці.[2]
1. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навчальний посібник / П.Й. Атамас. – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 440 с.
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2. Мета
та
функції
управлінського
обліку
http://pidruchniki.com/19180902/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/osnovi_upravlinskogo
_obliku

УДК 657
Яна Дулько
Науковий керівник: Наталія Тлучкевич
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ДОХОДУ
На сучасному етапі досліджень категорії «дохід» акцент
робиться на поглиблення теоретичних і методичних аспектів
формування, розподілу і використання доходу на рівні окремих
суб'єктів господарювання.
В економічній літературі існує декілька визначень суті доходу.
У широкому значенні дохід – гроші або матеріальні цінності, отримані
від виробничої, комерційної, посередницької чи іншої діяльності
(виторг).
Найпоширенішим серед сучасних економістів стало визначення
поняття «дохід підприємства» як суми виручки від реалізації продукції
і майна, а також від здійснення позареалізаційних операцій.
Бухгалтерський підхід до поняття «дохід підприємства»
переважно базується на терміні «економічна вигода». Такий зміст цієї
категорії визначено в Міжнародному стандарті фінансової звітності 18
«Дохід»: «Дохід - це валове надходження економічних вигод протягом
певного періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб'єкта
господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього
надходження, а не в результаті внесків учасників капіталу» [3].
Аналогічне поняття в Національному стандарті бухгалтерського
обліку - НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
інтерпретується наступним чином: «Доходи - це збільшення
економічних вигод у вигляді надходжень активів або зменшення
зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім
зростання власного капіталу за рахунок внесків учасників (власників)
за звітний період» [4].
Проте, визначення доходу в національному стандарті
бухгалтерського обліку як збільшення економічних вигод у формі
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«надходження активів або зменшення зобов'язань піддається критиці
науковців як не зовсім коректне.
Відповідно до нового Податкового кодексу України
використовують таке визначення доходу – загальна сума доходу
платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого)
протягом звітного періоду в грошовій, матеріальний, нематеріальній
формах як на території України, її континентальному шельфі,
виключній (морській) економічній зоні так ї за її межами.
Трактування поняття «дохід» різними економістами наведено в
таблиці 1.
Таблиця 1
Визначення поняття «дохід» в економічній літературі
№
з/п

Джерело

Визначення

1

2

1

Ф.Ф.Бутинець
[2,с.125].

2

В.П. Грузінов [3, с.
340]

3

М.С. Абротіна [1, с.
388]

4

Жан Батист Сей
[5, с. 388]

5

Податковий кодекс
України
[6]

6

Національне
положення (стандарт)
бухгалтерського
обліку 1 «Загальні
вимоги до фінансової
звітності» [4]

3
Дохід (виручка) є потоком грошових коштів та
інших надходжень за певний період, отриманий
від продажу продукції, товарів, робіт, послуг
Дохід підприємства складається з виручки від
реалізації продукції (робіт, послуг), основних
засобів (зайвих) й іншого майна підприємства, а
також із доходів від позареалізаційних операцій
Дохід в економічному розумінні - це завжди
різниця між вартістю випуску продукції і
витратами виробництва
Дохід – виручка від діяльності підприємства без
врахування знижок, повернення товарів, податків.
Дохід – загальна сума доходу платника податку
від
усіх
видів
діяльності,
отриманого
(нарахованого) протягом звітного періоду в
грошовій, матеріальний, нематеріальній формах
як на території України, її континентальному
шельфі, виключній (морській) економічній зоні
так ї за її межами.
Доходи - це збільшення економічних вигод у
вигляді надходжень активів або зменшення
зобов'язань, які призводять до зростання власного
капіталу (крім зростання власного капіталу за
рахунок внесків учасників (власників) за звітний
період

З урахуванням всіх розглянутих характеристик поняття
«дохід підприємства» пропонуємо наступне його визначення:
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«Дохід підприємства є одним із видів фінансового результату його
господарської діяльності за певний період, що характеризує у
грошовому визначенні обсяг надходження грошових вигод у формі
виручки від реалізації виробленої продукції (робіт, послуг) і майна,
а також коштів з позареалізаційних операцій, які формуються з
урахуванням факторів часу і ризиків».
1. Абротина М. С. Экономика предприятия: учебник / Абрютина М. С.М.: Дело и
Сервис, 2004. - 528 с.
2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник /
Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В. Герасимчук. - Житомир: ЖІТІ, 2000. 416с.
3. Грузинов В.П. Экономика предприятия (предпринимательская): учебник /
Грузинов В.П. - [2-е изд.]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. -795 с.
4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 ―Загальні вимоги
до фінансової звітності‖, затверджене наказом МФУ від 07.02.2014 р. № 73
[Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
5. Ніколаєва В.П. Економічна сутність та зміст категорії «Дохід
підприємства»:[Електронний ресурс]/В.П. Ніколаєва. – Режим доступу
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Oif_apk/_3/4_Nikol.pdf
6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VІ [Електронний ресурс] /
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

УДК 657
Василина Журавська
Науковий керівник: Наталія Тлучкевич
Луцький національний технічний університет
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ
Витрати виробництва — це вартість факторів виробництва,
використаних для створення певного обсягу продукції.
Для здійснення процесу управління і прогнозування
економічних наслідків рішень, що приймаються на різних рівнях
управління, необхідно володіти інформацією про витрати
підприємства. Щоб мати можливість управляти витратами, їх перш
за все необхідно класифікувати за певними ознаками. Метою
класифікації витрат в управлінському обліку є формування
інформації для прийняття управлінських рішень керівниками
підприємства. Класифікація витрат повинна відповідати вимогам
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системи управління - надавати інформацію для планування,
організації, мотивації, здійснення контролю.[3]
Виходячи з мети та напрямів використання інформації
існують різні підходи до класифікації витрат, але основним
принципом при її побудові має бути різні витрати для різних
цілей.[2]
Для оцінки запасів та визначення фінансового результату
витрати поділяються на:
- вичерпані та невичерпані;
- витрати на продукцію та витрати періоду;
- прямі та непрямі;
- основні та накладні.
З метою прийняття рішень витрати поділяються на:
- релевантні та нерелевантні;
- постійні та змінні;
- маржинальн і та середні;
- дійсні та альтернативні..
Залежно від спрямування обліку витрати поділяються на:
-дійсні (розрахункові);
- альтернативні..
З метою контролю виконання витрати поділяють на:
- контрольовані;
- неконтрольовані [1].
При
здійсненні
класифікації
витрат за
ступенем
контрольованості слід враховувати організаційний рівень
управління і вплив часового фактора. Так, витрати, що не
контролюються на одному рівні управління, можуть бути
контрольовані на іншому (вищому). Наприклад, витрати на
утримання приміщень цеху не контролюються на рівні майстра
дільниці, але будуть контрольовані на рівні виробничого директора.
Крім того, витрати, що не контролюються впродовж короткого
терміну, можуть бути контрольовані в перспективі, наприклад,
амортизація основних засобів підприємства.[3]
Класифікація витрат в управлінському обліку призначена
допомогти у вирішенні його завдань: організації поточного
контролю виробничих витрат за місцями їх виникнення з метою
встановлення причин відхилень та їх винуватців, використання
облікової інформації для прийняття ефективних управлінських
рішень, прогнозування та регулювання витрат.[2]
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СУКУПНІСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Бухгалтерський облік – особлива сфера людської діяльності,
яка має багатовікову історію. За допомогою професії бухгалтера
задовольняється потреба користувачів в достовірній і об‘єктивній
інформації про справедливу вартість доходів, витрат, активів,
зобов‘язань і капіталу [1, с. 590].
Важливість бухгалтерського обліку обумовлена тим, що він є
унікальним, єдиним у своєму роді і суспільно визнаним
методичним інструментом економіко-правового узгодження
економічних інтересів всіх учасників бізнесу з приводу
справедливого розподілу зароблених доходів на рівні окремих
узятих суб‘єктів господарювання.
Сутнісна особливість бухгалтерського обліку полягає в тому,
що він забезпечує всі зацікавлені сторони об‘єктивною,
сформованою на загальноприйнятих принципах, а отже –
достовірною інформацією, яка необхідна для ухвалення рішень.
Інвестори застосовують облікову інформацію для визначення
результативності та доцільності інвестування коштів в бізнес. Це
можливо лише на основі відображення реально зароблених доходів.
Держава за допомогою облікових і звітних даних оцінює рівень
податкового навантаження на підприємство і стан розрахунків з
бюджетом. Фондові біржі на основі бухгалтерських звітів
впливають на котирування цінних паперів [2, c. 163].
Проблемам якості бухгалтерського обліку присвятили свої
роботи такі вітчизняні і зарубіжні вчені, як І.А. Бланк,
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З.С. Задорожній, В.В. Євдокімов, Є.К. Ковальчук та інші. Але на
сьогоднішній день немає достатньо обгрунтованої інформації, яка б
пояснювала як найкраще забезпечити даний процес на
підприємстві.
Якість обліку – це здатність його елементів формувати
інформацію про стан фінансово-господарської діяльності,
необхідної для здійснення основних функцій управління [3, с. 48].
Серед показників якості процесу обліку можна виділити
наступні:
аналітичність; своєчасність; стислість; ретельність;
надійність; оперативність; повнота відображення; відповідність.
Сьогодні бухгалтерський облік в Україні, як і вся економіка
держави, знаходяться в кризі. Це негативно відображається на
ефективному та прибутковому веденні підприємницької діяльності.
На сучасному етапі розвитку економіки України необхідною
умовою ефективної підприємницької діяльності є реформування
бухгалтерського обліку відповідно до потреб користувачів.
Основними причинами незадовільного стану обліку у нашій
державі є: відсутність реформування бухгалтерського обліку,
недосконалість змісту Закону України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні», а також значна розбіжність між
податковим та бухгалтерським законодавством [4, с.116].
Ще однією із причин, що впливає на ефективність
забезпечення бухгалтерського обліку виступає залежність від
форми і змісту підготовки бухгалтерських кадрів, змісту
бухгалтерського обліку і розуміння його місця, ролі і значення в
управлінні підприємством.
Таким чином, необхідною умовою постає не тільки
реформування законодавчої системи України в економічній сфері, а й
формування такої облікової політики на підприємстві, яка б
забезпечила ефективну систему бухгалтерського обліку та її основну
складову – якісну облікову інформацію.
1. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т. І. / И.А. Бланк. – К.: НикаЦентр «Эльга», 2010. – 590 с.
2. Задорожний З.C. Актуальні проблеми бухгалтерського обліку в Україні [Текст] /
З.C. Задорожний // Економічний аналіз. – 2010. – № 6. С.163-169.
3. Євдокімов В.В. Значення бухгалтерського обліку в сучасних умовах
господарювання [Текст] / В.В. Євдокімов // Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної
системи в Україні». – Тернопіль. 2012. – С.48-49.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ
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. Ключовими роботами, які дали
потужний поштовх подальшим дослідженням, були дослідження А.
Лотки і В. Вольтера (створені незалежно один від одного), в яких
розглядалася. модель взаємодії двох популяцій «хижак-жертва».
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
моделі, дискретні відображення, статистичні моделі.
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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
Вольтерра-Костіцина). Також, до побудови А. Н. Колмогоровим
(1936–1972), власної версії моделі «хижак-жертва». Подальші етапи
застосування математичного моделювання, в тому числі і зазначені
вище роботи, істотно розвивали підходи В. Вольтерра, 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 призвело до посилення
тенденцій по наданню екологічним моделям загальносистемного
значення, що характерне для зазначених вище робіт.
Відродження кількісної екології, її сучасний етап розвитку
пов‘язаний із суспільним резонансом, викликаним діяльністю
«Римського клубу», з моделлю Дж. Форрестера «Світова
динаміка», 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.
Моделювання динаміки екосистем.
Існує три основні методи моделювання екосистем:
1. Стохастичний метод «чорної скриньки» (застосування класичної
теорії систем). Передбачається, що на детерміновані зв‘язки
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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
стан системи повністю визначається попереднім станом і вхідним
сигналом. Детермінований автомат формально описується у вигляді
функції f (si, aj) = ak, де si - вхідний сигнал, а 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
недетермінірованих 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,внутрішнього походження, чинний всередині чого-небудь,
той що пояснюється внутрішніми причинами; виникає внаслідок
внутрішніх причин, виконуються за допомогою комп‘ютера. 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
85

Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України

(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 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
Алла Ісюк
Науковий керівник: Наталія Тлучкевич
Луцький національний технічний університет
УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ
Головною метою будь-якого підприємства та розробки його
стратегії є майбутній довгостроковий розвиток, що дозволить
виконувати свої соціальні функції, забезпечити зайнятість
населення, задоволення потреб споживачів, функціонування ринків.
Тому, необхідним є пошук оптимальних шляхів для забезпечення
реалізації свого ресурсного та позиційного потенціалу. При
створенні ефективної та раціональної системи управлінського
обліку керівництву залишається лише обрати серед наведених
пропозицій та рекомендацій оптимальні можливості розвитку
підприємства. Одним із дієвих інструментів управлінського обліку,
в свою чергу, є система внутрішньої звітності, яка повинна
базуватись на принципах цільового спрямування, оперативності та
своєчасності, достовірності та точності, необхідності й достатності.
Функціонування та розвиток підприємства здійснюється
паралельно з кругообігом коштів, який супроводжується
одержанням доходів та здійсненням витрат. Розробка стратегії
збільшення доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт,
послуг надасть можливість не лише для оптимального
використання коштів, а й для розвитку підприємства в цілому. Для
пошуку шляхів зростання доходу необхідним є застосування
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принципів управлінського обліку, в процесі якого можна побачити
не лише негативні напрями діяльності та способи їх оптимізації, а й
знайти нові перспективні шляхи розвитку підприємства.
Проте в сучасних ринкових умовах, при динамічному
збільшенні кризових явищ, актуальним стає не лише питання
отримання доходу, а й розробка стратегії його збільшення як
основа подальшого безперебійного функціонування суб‘єктів
господарювання. Забезпечення оптимального розміру доходу від
реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг та можливостей
його приросту мають важливе значення як на макроекономічному,
так і на мікроекономічному рівні, оскільки доходи є основним
джерелом для сплати податків та інших платежів до бюджету,
покриття витрат і нарешті розширення своє діяльності та
отримання прибутку.[3]
Тому, актуальним для сучасної науки та практики є аналіз
шляхів підвищення доходу від реалізації готової продукції, товарів,
робіт, послуг та розробка стратегії його збільшення з
використанням можливостей сучасного облікового забезпечення.
Стратегія збільшення доходів повинна передбачати
збільшення доходів не лише за рахунок основної діяльності, а й
розвиток доходів від інших видів діяльності. Важливе місце серед
них, на нашу думку, належить інвестиційній діяльності, у зв‘язку з
чим, були запропоновані шляхи підвищення доходів, а саме:
 здійснення аналізу наявних інвестиційних проектів та
виявлення найперспективніших з мінімальним рівнем ризику;
 вкладення вільних коштів у проекти, пов‘язані з
розробкою нового виду продукції;
 вкладення коштів в декілька невеликих проектів, що
зменшує ризик великих витрат;
 розподіл коштів між різними видами цінних паперів, що
зменшує ризик втрати всіх вкладів, оскільки вартість всіх цінних
паперів не може змінитися одночасно;
 вкладання коштів в інвестиційні проекти в різних регіонах
країни чи світу.
Отже, одним із дієвих інструментів управлінського обліку, в
свою чергу, є система внутрішньої звітності, яка повинна
базуватись на принципах цільового спрямування, оперативності та
своєчасності, достовірності та точності, необхідності й достатності.
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УДК 657
Мирослава Іщук
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ:
ТРАКТУВАННЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРИЗНАЧЕННЯ
Ринкові відносини обумовлюють необхідність обліковоаналітичного забезпечення системи управління підприємством
загалом та оборотного капіталу зокрема, як його важливої
складової. Однією з проблем функціонування підприємств є
нестача оборотного капіталу, потреба в умілому управлінні ним.
Вирішення цієї проблеми неможливе без обліково-аналітичного
забезпечення управління оборотним капіталом підприємства.
Серед основоположників дослідження оборотного капіталу як
окремої економічної категорії можна відзначити А. Сміта,
Д. Рікардо та К. Маркса. Теоретичні та методологічні основи
управління оборотним капіталом підприємства представлені в
роботах багатьох вітчизняних і закордонних економістів, зокрема
І. Балабанова, І. Бланка, Є. Брігхема, М. Дороніної, Г. Кірейцев,
Л. Лігоненко, В. Маргасова, А. Поддєрьогін, Р. Сорока,
Н. Ушакова, Дж. Ван Хорна, А. Шеремета та ін.
В рамках бухгалтерського підходу, що реалізується на рівні
суб‘єкта господарювання, капітал трактується як зацікавленість
власників цього суб‘єкта в його активах, тобто термін „капітал‖ в
цьому випадку виступає синонімом чистих активів.
Обліково-аналітичний підхід до трактування капіталу полягає
в тому, що, з одного боку, капітал розглядається як деяке майно, що
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є в розпорядженні підприємства, а з іншого – відображає джерела
формування цього майна.
З народногосподарського погляду під капіталом розуміють
один із трьох факторів виробництва разом із землею та працею: з
капіталом ідентифікуються виробничі засоби, що можуть бути
використані для здійснення господарської діяльності (виробництва
товарів, робіт, послуг).
З погляду на капітал, як на категорію фінансів підприємств
(мікроекономічний підхід), розрізняють дві його форми:
конкретний та абстрактний капітал. Вартість майнових об‘єктів, які
відображені в активі балансу підприємства, називають конкретним
капіталом, а під абстрактним капіталом розуміють сукупність усіх
позицій пасиву балансу.
На підставі дослідження робимо висновок, що капітал є
однією з фундаментальних економічних категорій, сутність якої
досліджується
уже
протягом
століть.
Незважаючи
на
різноманітність поглядів науковців у сучасній західній та
українській економічній літературі щодо визначень поняття
капіталу, але всі вони схожі в тому, що капітал має властивість
приносити дохід.
Поняття „оборотний капітал‖ тісно взаємопов‘язане з
поняттям „оборотні активи‖. Це самостійні економічні категорії, як
перебувають у тісному взаємозв‘язку і взаємозалежності один з
одним. Зокрема, початково оборотний капітал завжди виступає
інвестицією, тобто джерелом утворення, проте ця інвестиція
повинна бути десь розміщеною. Оборотні активи відображають
характер розміщення інвестованого капіталу у процес
господарської діяльності підприємства.
Ці дві категорії представляють собою одну й ту ж вартість,
однак задіяні на різних стадіях кругообігу. Оборотний капітал
будучи джерелом авансування формує оборотні активи, котрі
пізніше повертають авансований капітал, що і забезпечує кругообіг
капіталу, який умовно припиняє своє існування як капітал із
завершенням кожного операційного циклу. Оборотний капітал і
оборотні активи відновлюють один одного, тим самим
забезпечуючи безперервність господарських процесів.
Тобто основне призначення оборотного капіталу полягає в
інвестуванні вартості в елементи оборотних активів для
забезпечення поточної господарської діяльності.
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Отже, відсутність єдиного визначення оборотного капіталу в
економічній літературі частково спричинене відсутністю єдиного
підходу до трактування категорії капіталу.
Часто для характеристики оборотного капіталу вживають
наступні терміни: оборотні активи, оборотні кошти, поточні активи,
що є необґрунтованим.
Оборотний капітал – це самостійна економічна категорія. Під
оборотним капіталом необхідно розуміти фінансові ресурси
торговельних підприємств, які інвестуються ними на формування
оборотних активів з метою отримання прибутку, перебуваючи в
постійному кругообороті, переходять з однієї функціональної
форми в іншу і можуть бути перетворені в кошти протягом одного
року або одного операційного циклу, забезпечуючи тим самим
безперервність процесугосподарської діяльності.
Класифікація оборотного капіталу має важливе значення при
його управління. Кругооборот обігових активів підприємствамає
свою особливість у зв‘язку із відсутністю виробничої стадії.
УДК 657
Дмитро Каліщук
Науковий керівник: Оксана Шунь
Луцький національний технічний університет
CУТЬ СИCТЕМИ OПOДАТКУВАННЯ
Вiдпoвiднo дo чиннoгo закoнoдавcтва в Укpаїнi для cуб‘єктiв
пiдпpиємницькoї дiяльнocтi icнують такi cиcтеми oпoдаткування як
загальна i cпpoщена та oпoдаткування за фiкcoваним
ciльcькoгocпoдаpcьким пoдаткoм. Ocтання була введена як
альтеpнативний cпociб oпoдаткування cуб‘єктiв пiдпpиємницькoї
дiяльнocтi, ocнoвним видoм дiяльнocтi яких є виpoбництвo
ciльcькoгocпoдаpcькoї пpoдукцiї.
Чiтка пoбудoва cиcтеми oпoдаткування вiдпoвiднo дo змiн, щo
вiдбуваютьcя в її opганiзацiї й технiцi ведення, пiдвищує poль
бухгалтеpcькoгo oблiку як ocнoвнoгo заcoбу oдеpжання дocтoвipнoї
iнфopмацiї у cиcтемi oпoдаткування щoдo cкладання фiнанcoвoї i
пoдаткoвoї звiтнocтi.
У зв‘язку з цим, вивчення пopядку oбчиcлення фiкcoванoгo
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ciльcькoгocпoдаpcькoгo пoдатку, дocлiдження opганiзацiї oблiку та
аудиту poзpахункiв за фiкcoваним ciльcькoгocпoдаpcьким пoдаткoм
є на чаci.
Пoдатки – невiд‘ємний елемент людcькoї цивiлiзацiї, який
cуттєвo впливає на вci cтopoни екoнoмiчнoгo i coцiальнoгo життя
cуcпiльcтва. Пoдатки виникли у найдавнiшi чаcи. Так, ще в
Cтаpoдавньoму Pимi були введенi акцизи на ciль. В цей же пеpioд
Кcенoфoнт у cвoєму тpактатi „Пpo дoхoди Афiнcькoї pеcпублiки‖
poзpoбляє заcади щoдo введення мита, пoдаткiв тoщo.
Cьoгoднi наявнicть пoдаткiв в екoнoмiчних cиcтемах деpжав
cвiту ґpунтуєтьcя на детальнo poзpoбленoму вченнi пpo пoдатки,
яке належить визначним миcлителям, cеpед, яких Уiльям Петтi,
Адам Cмiт, Давiд Piкаpдo, Джoн Cт. Мiлль, Адoльф Вагнеp,
Фpанчеcкo Нiттi, Джoн Кейнc, Пoль Cамуельcoн, Джеймc Бюкенен,
Куpт Вiкcель i багатo iнших визначних вчених i деpжавних дiячiв,
лауpеатiв Нoбелiвcькoї пpемiї.
За екoнoмiчнoю cутнicтю пoдатки є oбoв'язкoвими
платежами, щo вилучаютьcя деpжавoю з дoхoдiв юpидичних чи
фiзичних ociб дo вiдпoвiднoгo бюджету для фiнанcування витpат
деpжави, пеpедбачених її кoнcтитуцiєю та iншими закoнoдавчими
актами. Це oдна iз фopм виpiвнювання дoхoдiв юpидичних i
фiзичних ociб з метoю дocягнення coцiальнoї cпpаведливocтi й
екoнoмiчнoгo poзвитку. Вилучаючи чаcтину дoхoдiв пiдпpиємцiв i
гpoмадян, деpжава гаpантує їх ефективнiше викopиcтання для
задoвoлення пoтpеб cуcпiльcтва в цiлoму й дocягнення на цiй
ocнoвi зpocтання йoгo дoбpoбуту.
На cьoгoднi, pаз у pаз, зуcтpiчаютьcя твеpдження, щo пoдатки
залишаютьcя пpимуcoвими платежами. На пеpший пoгляд, вoни не
безпiдcтавнi, – адже, якщo пiдпpиємcтва i банки акумулюють
кoшти чеpез pинкoвi механiзми, тo деpжава збиpає дoхoди
адмiнicтpативними заcoбами, пpитаманними пoдаткoвiй cиcтемi.
Пpoте, пpиймемo дo уваги, щo адмiнicтpування в шиpoкoму
poзумiннi oзначає дiяльнicть викoнавчo-poзпopядчих opганiв пo
упpавлiнню та забезпеченню функцioнування деpжави, щo лише як
винятoк, влаcтивий абcoлютиcтcьким, тoталiтаpним i автopитаpним
pежимам, дoпуcкає безпocеpеднi фopми пpимуcу: пoгpoзи, шантаж,
тiлеcнi пoкаpання, пcихoлoгiчне пpимушення. Oтже, визначення
пoдатку як пpимуcoвoгo платежу вiдпадає cаме coбoю, вoнo не
вiдпoвiдає cучаcним pеалiям. Пoяcнення пoдатку в пoняттях
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вульгаpнoгo наcильcтва чи вiдвеpтoгo пpимуcу – данина вiджитoму
минулoму.
З пoзицiї платника немає нiякoї piзницi, як називаєтьcя тoй чи
iнший платiж i куди вiн пoтiм заpахoвуєтьcя. Так чи iнакше для
ньoгo це вcе – витpати, щo збiльшують цiну тoваpiв та пocлуг i
пoкладаютьcя cпoчатку на виpoбника, а пoтiм на cпoживача.
З пoзицiй деpжави теж немає cуттєвoгo значення, як
називаєтьcя тoй чи iнший платiж, гoлoвне для неї – йoгo пoвне i
cвoєчаcне надхoдження. Вiднеcення цьoгo платежу дo певнoгo
центpалiзoванoгo фoнду oбмежує деpжаву тiльки у викopиcтаннi
кoштiв – в oдних випадках вoни мають цiльoве пpизначення, в
iнших – нi.
Таким чинoм, вiдмiннocтi мiж платoю, збopами i пoдатками
як фopмами платежiв юpидичних i фiзичних ociб деpжавi неcуттєвi.
Вoни cтocуютьcя тiльки piвня кoнкpетизацiї цiльoвoгo пpизначення.
УДК 629
Людмила Канцевич
Науковий керівник: Ірина Бабіч
Луцький національний технічний університет
НЕУЗГОДЖЕНІСТЬ МЕТОДИКИ ВІДОБРАЖЕННЯ
ДОХОДІВ У ЗВІТІ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗГІДНО
П(С)БО
У господарській діяльності будь-якого підприємства важливу
роль відіграють фінансові результати. Оскільки для кожного
суб‘єкта господарювання в умовах ринкових відносин кінцевою
метою будь-якої діяльності є одержання прибутку, то для його
визначення порівнянням доходів з витратами, пріоритетне місце в
обліковій системі підприємства повинна зайняти раціональна
побудова їх обліку. Отже, доходи, витрати і фінансові результати
характеризують розвиток чи занепад господарської діяльності
підприємства. Необхідність розробки науково обґрунтованих
підходів до формування інформації про доходи та фінансові
результати у бухгалтерському обліку і відображення їх у звітності
визначили актуальність цієї теми.
Вагомий внесок у розвиток системи бухгалтерського обліку
92

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

доходів з метою їх удосконалення зробили вітчизняні вчені
М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, Ю.А. Верига, С.Ф. Голов,
В.П. Завгородній, Є.В. Калюга, Є.В. Мних, М.С. Пушкар та ін.
Проте на рівні окремої галузі питання обліку доходів та
відображення їх у фінансовій звітності розглянуто не достатньо
повно. Насамперед це стосується такої галузі, як транспортна.
Одним з головних об‘єктів облікового спостереження, яке
являє собою суть виробничо-господарської та фінансової діяльності
суб‘єкта господарювання, є фінансовий результат. Порядок його
формування та відображення займає центральне місце у всій
системі обліку, оскільки саме за показниками фінансового
результату отримується інформація про прибуток чи збиток
підприємства. Розмір і характер прибутків (збитків) за кожен період
діяльності підприємства є найважливішим підсумковим показником
його роботи.
Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку
інформації про фінансовий результат та розкриття її у звітності
встановлені П(С)БО 3 ―Звіт про фінансові результати‖. Визначення
фінансового результату полягає у достовірному розрахунку чистого
прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою в
бухгалтерському обліку передбачається послідовне зіставлення
доходів і витрат. Відповідно до принципу висвітлення у фінансовій
звітності повинна наводитись інформація про доходи, витрати та
фінансові результати, яка здатна впливати на прийняття
обґрунтованих управлінських рішень.
Відповідно до Закону України ―Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні‖ під час визначення фінансових
результатів доходи необхідно порівнювати з витратами, що
здійснюються для їх одержання. При цьому доходи і витрати
відображаються в бухгалтерському обліку і звітності в момент їх
виникнення незалежно від дати надходження чи сплати грошових
коштів.
У Звіті про фінансові результати недосконалою є схема
відображення надзвичайних доходів. Дійсно, якщо отримано
надзвичайний дохід, то його необхідно додатково оподатковувати.
Але перевищення надзвичайних збитків над надзвичайним доходом
призведе до зменшення нарахованого податку на прибуток від
звичайної діяльності.
З метою усунення зазначених недоліків, необхідно
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вдосконалити форму Звіту про фінансові результати, врахувавши
наші пропозиції, що призведе до підвищення її інформативності та
корисності. Крім того, вона буде більш зрозумілою як для
практичних працівників, так і для інвесторів та кредиторів, а також
більш повно врахує рекомендації Міжнародних стандартів
фінансової звітності щодо оцінки доходів та фінансових
результатів.
УДК 339
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Науковий керівник: Лариса Савош
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЯК ПІДСИСТЕМИ
МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах принципово змінилось концептуальне
поняття суті бухгалтерського обліку, яке передбачає забезпечення
обліковою інформацією не абстрактних осіб, а задоволення
специфічних потреб конкретних користувачів: як зовнішніх, так і
внутрішніх.
На сьогоднішній день в економіці України існують всі
передумови для того, щоб розглядати бухгалтерську діяльність з
урахуванням
її
управлінського
аспекту.
У
визначенні
бухгалтерського обліку, сформульованому Американською
асоціацією бухгалтерів, чітко відзначається управлінський аспект:
це процес ідентифікації інформації, обчислення й оцінки
показників та надання даних користувачам інформації для
вироблення, обґрунтування і прийняття рішень [2].
Актуальність даної теми полягає в тому,щоб висвітлити роль
управлінського обліку,аналізу та контролю із менеджментом на
сучасних підприємствах.
Дослідженням теорії та практики управлінських обліку,
аналізу й контролю в системі менеджменту займалися вітчизняні та
закордонні вчені Олійник С.О., Райан Б., Савчук В.К. Сук Л.К.,
Филиппова С.В., Кірейцев Г.Г., Фольмут Й., Хорнгрен Ч.Т.,
Фостер
Дж.,
Шатковська
Л.С.,Герчикова
І.М.,
Голов
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С.Ф., Дерев‘янко С.І., Калюга Є.В., Ластовецький В., Майер Е.,
Моссаковський В., та інші.
Управлінський облік та контроль в системі сучасного
менеджменту
необхідний
кожному,хто
займається
підприємницькою діяльністю. Менеджер на фірмі відіграє важливу
роль,тому
що
несе
відповідальність
за
досягнення
цілей,поставлених йому адміністрацією чи засновниками
підприємства. Результати діяльності менеджера великою мірою
залежать
від
інформації,яка
використана
ним
для
планування,управління і контролю [3].
Головна мета впровадження системи управлінського обліку
на підприємстві-забезпечення керівництва компанії максимально
повною інформацією,яка потрібна для ефективної роботи.
Процес управління передбачає своєчасне отримання
керівництвом достовірної інформації, необхідної для прийняття
раціональних рішень. Формування i подання такої інформації є
головним завданням управлінського обліку. Іншими словами,
управлінський облік є системою інформаційного забезпечення
процесів планування та контролю на всіх рівнях управління:
починаючи зі стратегії розвитку підприємства, що розробляється не
на один рік керівництвом вищого та середнього рівнів управління, i
закінчуючи оперативними планами (бюджетами), що складаються i
контролюються на середньому i нижчому рівнях управління.
Кінцева мета управлінського обліку -- це допомога керівництву в
досягненні поставлених стратегічних цілей підприємства, тоді як
метою бухгалтерського обліку є надання різним категоріям
користувачів інформації (насамперед зовнішнім користувачам -акціонерам, інвесторам, банкам, постачальникам, замовникам тощо
виходячи з їх інформаційних потреб). В інформації, яку містять
фінансові звіти, зацікавлене також керівництво, хоча воно має
доступ до додаткової управлінської та фінансової інформації, що
використовується у плануванні, під час прийняття управлінських
рішень та у процесі їх контролю [4].
Інформація управлінського обліку охоплює всі стадії
інформаційного потоку управлінського циклу: планування,
визначення реалізації планів (контроль, зворотний зв'язок),
інтерпретацію результатів, визначень та узагальнення базової
інформації для прийняття певних управлінських рішень i
орієнтована на внутрішнього користувача -- конкретного керівника
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підприємства, служби, відділу або функціонального підрозділу.
При цьому потреба керівника в інформації для прийняття
раціональних управлінських рішень i контролю за їх виконанням
залежатиме, по-перше, від функціональної галузі, в якій він
спеціалізується, по-друге, від його положення в організаційній
структурі підприємства.
Для успішного контролю і управління витратами на
виробництво продукції і формування її собівартості важливо
упроваджувати управлінський облік. Це не означає, що фінансовий
бухгалтерський облік втрачає своє значення в управлінні
підприємством. Збагачений оперативним аналізом руху грошових
коштів, динаміки інвестиційних витрат в інноваційний розвиток
підприємства фінансовий облік безпосередньо використовується в
управлінні підприємством [5].
Отже,розкриваючи сутність управлінського обліку та
контролю в системі сучасного менеджменту,можна зробити
висновок,що управлінський обік відіграє значну роль в системі
менеджменту. У системі управлінського обліку здійснюється
підготовка інформації, необхідної для ведення діяльності
управлінського характеру: прийняття рішень, планування,
контролю і регулювання, тому бухгалтер відіграє важливу роль на
всіх етапах управління. В процесі планування діяльності бухгалтер
бере участь у складанні й узгодженні бюджетів, розробленні
стандартів витрат, надає інформацію про минулі події й розраховує
можливі наслідки майбутніх дій. Відображаючи операції, що їх
здійснює підприємство, бухгалтер накопичує дані про витрати і
доходи структурних підрозділів підприємства, розробляє систему
звітності, що дає змогу оцінювати результати їхньої діяльності. В
процесі контролю бухгалтер здійснює зіставлення фактичних даних
про діяльність із планами або бюджетами, розраховує аналізує і
інтерпретує відхилення. І нарешті, бухгалтер узагальнює,
систематизує і надає необхідну інформацію, готує рекомендації
щодо можливих наслідків обраного напрямку дії [2].
Інформація, яку надає управлінський облік, зорієнтована на
задоволення потреб як стратегічного, так і поточного управління,
на оптимізацію використання ресурсів, забезпечення об'єктивної
оцінки діяльності підрозділів та окремих менеджерів. Тобто
управлінський облік є складовою процесу управління.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОПЛАТИ ПРАЦІ
Заробітна плата - це точка перетину інтересів багатьох:
підприємства, працівника, податкової, фондів тощо. Кожна з цих
сторін оцінює значення заробітної плати якщо не як найважливіше,
то як одне з найважливіших.
Винагорода за працю є основним стимулом робітників, що
здійснюють процес виробництва і виробляють матеріальні блага.
Витрати на оплату праці як складова частина собівартості
безпосередньо впливає на результати фінансово-господарської
діяльності підприємства.
Бухгалтерський облік є функцією управління підприємства.
На бухгалтерський облік покладено завдання з поліпшення
інформаційного забезпечення управління і контролю за обліком
праці та її оплати підприємства, підвищенням ефективності
діяльності та зменшенням ризику втрати коштів через непродумані
дії.
Заробітна плата поділяється на:
 Основну — це винагорода за виконану роботу відповідно
до прийнятих норм праці. Вона встановлюється у вигляді тарифних
ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників і посадових
окладів для службовців.
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 Додаткову — це винагорода за роботу понад встановлені
норми, за трудові успіхи, винахідливість і за особливі умови праці.
Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні
виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов‘язані з
виконанням виробничих завдань і функцій.
 Інші заохочувальні та компенсаційні виплати, до яких
належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік,
премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та
інші грошові та матеріальні виплати. [1]
Крім того, тарифна система оплати праці має такі дві основні
форми:
 Погодинна — згідно з тарифною ставкою оплачується
робота за одиницю часу (як правило, це година);
 Відрядна — за основу розрахунку заробітної плати

беруться кількість виконаної роботи і розцінка за одиницю
продукції.
При погодинній оплаті праці розрізняють просту погодинну
(ставить оплату праці у залежність від кількості відпрацьованого
часу і кваліфікації працівника) і погодинно-преміальну (при цій
системі поряд з виплатою посадових окладів або ставки за одиницю
часу роботи, за досягнення певних кількісних і якісних показників
працівнику виплачується надбавка до заробітної плати, тобто
премія).
Відрядна форма оплати праці має такі різновиди:
 пряма відрядна - основу оплати становить відрядна
розцінка;
 відрядно-прогресивна - передбачає збільшення відрядної
розцінки зі збільшенням виробництва продукції, виконання робіт
чи надання послуг протягом встановленого робочого дня, зміни;
 відрядно-преміальна - передбачає виплату робітникувідряднику, крім заробітку за відрядними розцінками, премії за
перевиконання кількісних і якісних показників;
 акордна - застосовується, коли виконавцю (виконавцям)
заробітна плата нараховується за певну виконану роботу.
Специфіка цієї форми оплати праці в тому, що доручена робота
повинна бути виконана в повному обсязі, при цьому час,
витрачений на виконання дорученої роботи, особливої ролі для
нарахування зарплати не відіграє;
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 опосередковано-відрядна
застосовується
для
допоміжних робітників, розмір заробітної плати яких ставиться в
залежність від результатів праці робітників, яких вони
обслуговують. [1, 2]
Джерелом коштів на оплату праці працівників підприємств є
частина доходу та інші кошти, одержані внаслідок їх господарської
діяльності. Для установ у організацій, що фінансуються з бюджету,
- це кошти, які виділяються з відповідних бюджетів, а також
частина доходу, одержаного внаслідок господарської діяльності та
інших джерел.
1. Хом‘як Р.Л. Бухгалтерський облік в Україні / Р.Л. Хом‘як. – Львів, 2003. – 817 с.
2. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік / О.В. Лишиленко. - Київ,
2006. – 254 с.

УДК 657
Вікторія Клямар
Науковий керівник: Тетяна Талах
Луцький національний технічний університет
ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ
В економічній літературі існує багато пояснень терміна
«основні засоби». С. Покропивний визначає основні засоби як
засоби праці, які мають вартість; функціонують у виробництві
тривалий час, у своїй незмінній споживчій формі, а їх вартість
переноситься конкретною працею на вартість продукції, що
виробляється (на виконані роботи або послуги), частинами в міру
зношення [1].
У Податковому кодексі України існує інше визначення
основних засобів. «Основні засоби» – це матеріальні активи,
вартість яких не перевищує 2500 гривень, що призначаються
платником податку для використання у його господарській
діяльності, і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або
моральним зносом та очікуваний строк корисного використання
(експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад
один рік.
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На думку В. Бабича, основні засоби підприємства – це
сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній
формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального
виробництва, так і в невиробничій сфері й вартість яких поступово
зменшується у зв'язку з фізичним та моральним зносом.
Однак у класичному політекономічному визначенні основних
засобів немає обмежень у розмірах їх вартості в грошовому
вираженні. Важливо, що вони беруть участь у виробничому процесі
багаторазово й переносять свою вартість на виготовлений продукт
частинами.
В економічній теорії основними засобами зазвичай вважають
капітальні вкладення, що беруть участь у виробництві протягом
тривалого строку, які обчислюються в грошовому вимірнику,
вартісному виразі. У поєднанні з вимогою оцінки об‘єктів обліку
одним із наслідків такого розуміння терміна «основні засоби» є
така сама назва синтетичного рахунку 10 «Основні засоби». У
балансі також відображають показники основних засобів, позаяк їх
обчислюють у грошовому виразі.
Відповідно до п.4 П(С)БО №7 «Основні засоби» основні
засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою
використання їх у процесі виробництва або постачання товарів,
надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій,
очікуваний строк корисного використання(експлуатації) яких
більше одного року(або операційного циклу, якщо він довший за
рік).
У МСБО №16 «Основні засоби» визначено, що основні
засоби – це матеріальні активи, що, утримуються підприємством
для використання у виробництві або постачанні товарів і надання
послуг, для надання в оренду іншим особам або для
адміністративних цілей, а також використовуватимуть, за
очікуванням, протягом більше одного періоду [3].
Однак при вивченні економічної суті основних засобів
(фондів) не варто обмежуватися лише названими нормативними
документами.
Грачова Р.Є. у своєму визначенні основних засобів робить
акцент на тому, що основні засоби – це сукупність матеріальнопредметних цінностей як засобів праці; їх вартість поступово
переноситься на всі нові вартості створені підприємством протягом
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усього терміну експлуатації.
Ковальчук І.В. дає визначення основним засобам з
економічної точки зору і вказує, що основні засоби – це вартісна
форма існування засобів праці, які тривалий час, не змінюючи при
цьому своєї натуральної форми, багаторазово беруть участь у
процесі виробництва, поступово спрацьовуються і частинами(як
амортизаційні відрахування) переносять свою вартість на вартість
виготовленої продукції [2].
Таким чином, кожен із названих термінів має своє економічне
значення, і правильніше буде використовувати їх згідно з ним.
Оскільки, при розгляді сутності основних засобів нами було
опрацьовано не тільки облікову літературу, то порушуючи питання
щодо критеріїв визнання таких об‘єктів, слід звернутися до
економічних та законодавчих джерел (таблиця 1).
Таблиця 1
Основні підходи до визначення об‘єктів основних засобів
Підходи до визначення
Обліковий підхід,
П(С)БО №7 «Основні
засоби» [79]
Економічний підхід,
Ковальчук І.В.
Економіка підприємства:
Навч. посіб. – К.: Знання,
2008. – 679 с. [45]

Ознаки
1. Є ймовірність, що в
майбутньому
підприємство одержить
економічні вигоди від
його використання;
2. Його вартість можна
достовірно визначити.
1. Не змінюють своєї
матеріальної форми;
2. Багаторазово беруть
участь у господарській
діяльності

Відмінності
Береться до уваги
майбутні економічні
вигоди та вартість
об‘єкта.
Про вартість мова не йде,
звертається увага лише на
багаторазовість
використання у
господарській діяльності.

1. Економіка підприємства: структурно-логічний посібник/ За ред. проф.
С.Ф. Покропивного.- К.: КНЕУ, 2005. – 457с.
2. Ковальчук І.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. / І.В. Ковальчук –
К.:Знання, 2008. – 679 с. - (Вища Освіта XXI століття), с.131
3. МСФЗ 16 «Основні засоби» / переклад з англ.. за ред.. С.Ф.Голова, – К.:
Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України, 2000. – 1272 с.
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Луцький національний технічний університет
БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ
Метою діяльності комерційного підприємства в умовах
ринкових відносин є збільшення прибутку. Досягти цього можна
збільшенням виробництва та реалізації продукції, утриманням
лідируючого положення на ринку, систематичним оновленням
асортименту продукції, поліпшенням технології виробництва тощо.
Тому, мета діяльності підприємства та шляхи її досягнення
визначаються у процесі стратегічного планування, результатом
якого може бути план розвитку підприємства на тривалий час та
стратегія досягнення визначеної мети.
Перевагами бюджетування є спонукання керівників
структурних одиниць до планування; надання інформації, яка
використовується при прийнятті оперативних управлінських
рішень;
визначення
стандартів
або
нормативів,
які
використовуються для надання оцінки та контролю результатів
бюджетування; удосконалення комунікацій та координації в
середині підприємства.
Функціями бюджетів є збільшення проінформованості
керівників підприємства та окремих структурних підрозділів;
координування діяльності окремих структурних підрозділів; оцінка
отриманих результатів; контроль діяльності окремих структурних
підрозділів та підприємства в цілому [1,2].
Бюджети класифікують залежно від методики їх складання.
Так, переважно в економічній літературі виділяють: довгострокові і
короткострокові бюджети; фінансові та операційні бюджети;
зведений бюджет;
Особливостями
бюджетів
є
часова
визначеність;
періодичність складання; прогнозний характер; багаторазовість;
придатність для прийняття управлінських рішень; врахування
факторів зовнішнього і внутрішнього бізнес-середовища;
взаємоузгодження дій на різних рівнях управління.
1. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навчальний посібник / П.Й. Атамас. – К.:
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Центр учбової літератури, 2009. – 440 с.
2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник /
Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В. Герасимчук. – Житомир: ЖІТІ, 2000 –
448 с.
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВИТРАТНИХ ТЕОРІЙ
ОБЛІКУ
Витрати підприємства є важливим фактором формування цін
на продукцію, впливу на рівень ефективності виробництва,
визначення фінансових результатів діяльності підприємства.
Систематичне зниження витрат підприємства дає змогу при
стабільних ринкових цінах збільшувати прибуток на кожну гривню
витрат,
підвищувати
конкурентоспроможність
продукції,
зміцнювати фінансовий стан підприємства, що є актуальним в наш
час.
Аналіз витрат підприємства є важливим інструментом
управління ними, який дає змогу цілеспрямовано здійснювати
формування витрат за їх видами, місцем виникнення та носіями за
умов постійного контролю за рівнем витрат і стимулювання їх
зниження. Важливо з'ясувати рівень і структуру виробничих
витрат, принципи формування собівартості продукції та інші
особливості діяльності підприємства, які допоможуть зрозуміти, як
покращити його діяльність, перетворюючи підприємства зі
збиткових на прибуткові.
Дослідженням питань обліку і аналізу виробничих витрат
займалися такі вітчизняні та російські науковці як І. Білоусова,
С. Голов О. Каверіна, Т. Каменська, В. Моссаковський,
Л. Нападовська, Г. Партій, М. Чумаченко та інші.
Формування витрат виробництва є основним і одночасно
найбільш складним елементом організації та розвитку виробничогосподарського механізму підприємств, охопленого системою
управлінського обліку. Саме від його ретельного дослідження та
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успішного практичного застосування буде залежати рентабельність
виробництва і окремих видів продукції, виявлення резервів
зниження собівартості продукції, визначення цін на продукцію.
Наукові дослідження будь-яких процесів та явищ варто
розпочинати із вивчення історії їх виникнення. Заради отримання
нових знань науковці все частіше звертаються до важливих подій
минулого, тому що рівень дослідження історії свідчить про ступінь
розвитку науки. Історія бухгалтерського обліку витрат пробуджує
інтерес до його вивчення, поглиблює знання, дає можливість краще
зрозуміти сучасні тенденції розвитку.
Збережені дані промислового обліку показують, що
калькуляції в той час не було. У промисловому виробництві, що
працювало на ринок, результати господарської діяльності
визначалися в цілому по підприємству шляхом зіставлення всіх
витрат з усіма доходами.
Аналіз історії розвитку витрат дозволяє краще зрозуміти їх
сутність, а також використати досвід минулих поколінь для
вирішення сучасних проблем та підготовки рекомендацій з
удосконалення певних аспектів бухгалтерського обліку доходів та
витрат у майбутньому.
УДК 657
Анна Кондратюк
Науковий керівник: Тетяна Писаренко
Луцький національний технічний університет
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ
ДІЯЛЬНОСТІ
Процес господарської діяльності - це поєднання трьох
обов‘язкових елементів: доцільної діяльності людей (живої праці),
предметів та знарядь праці. Два останніх елементи є матеріальною
основою господарювання - засобами виробництва, створеними
раніше затраченою (уречевленою) працею.
В процесі господарювання на підприємстві виникають
витрати щодо вартості використаних виробничих запасів
(сировини, матеріалів, робіт, послуг), оплати праці працівників,
здійснених соціальних заходів, зносу необоротних матеріальних і
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нематеріальних активів. Сукупні витрати живої та уречевленої
праці на виробництво продукції складають витрати господарської
діяльності суб‘єктів підприємництва. В такому найбільш
абстрактному розумінні витрати виробництва однаково притаманні
всім суспільно-економічним формаціям.
Господарську діяльність потрібно організувати так, щоб
окупити всі витрати та ще й отримати певний прибуток.
В Україні облік витрат регламентується відповідними
нормативно-правовими актами.
Під витратами розуміють обсяг реально спожитих ресурсів чи
коштів у процесі виробничої, фінансової, інвестиційної,
незвичайної діяльності.
Згідно
з
Національним
Положенням
(Стандартом)
бухгалтерського обліку № 16 ―Витрати‖, витратами звітного
періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення
зобов‘язань, що призводить до зменшення власного капiталу
підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його
вилучення або розподілу власниками), за умови, що цi витрати
можуть бути достовiрно оцiненi.
На сьогоднішній день існує ще один аспект витрат управлінські витрати. Це поняття невід‘ємне від поняття
управлінський облік. Облік управлінських витрат зумовлений
потребами конкретного підприємства і ведеться з метою надання
управлінському персоналу підприємства інформації, що необхідна
для прийняття виважених рішень.
Сучасному обліковцю потрібно приймати до уваги ще й
податкове законодавство, яке визначає зміст витрат у фіскальній
сфері.
В Україні облік витрат регламентується відповідними
нормативно-правовими актами.
Основним нормативним актом, що регулює організацію
обліку на підприємствах всіх форм власності є Закон України ―Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні‖ від
16.07.1999 р. (далі Закон №996).
При організації обліку на підприємстві, бухгалтер самостійно
визначає облікову політику. Але облікова політика будь-якого
підприємства повинна брати за основу діючі стандарти обліку: 16
«Витрати», 1 «Загальні вимоги до складання фінансової звітності»,
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6 «Виправлення помилок і зміни у фінансовій звітності» та інші.
Міністерство фінансів України 30 листопада 1999 року
наказом №291 затвердило План рахунків бухгалтерського обліку.
Цей норматив передбачає два класи рахунків: 8-й ―Витрати за
елементами‖ і 9-й ―Витрати діяльності‖.
Суб‘єкти малого підприємництва, а також інші організації,
діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності,
для обліку витрат можуть використовувати тільки рахунки класу 8
із списанням до дебету рахунку 23 ―Виробництво‖ щомісячно сум в
частині
прямих
і
виробничих
накладних
витрат
(загальновиробничих витрат) та до дебету рахунку 79 ―Фінансові
результати‖ в кінці року або щомісяця сум в частині
адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних
витрат.
Інші
підприємства рахунки цього класу можуть
використовувати для узагальнення інформації про витрати за
елементами з щомісячним списанням сальдо рахунків у
кореспонденції з рахунком 23 ―Виробництво‖ і рахунками класу 9
―Витрати діяльності‖.
Слід сказати, що діючий План рахунків (за наказом МФУ
№291) максимально спрощує порядок заповнення фінансової
звітності. Власне мова йде про форму №2 ―Звіт про фінансові
результати‖.
У формі №2 ―Звіт про фінансові результати‖ приводиться
розрахунок фінансових результатів у розрізі основної та іншої
операційної, фінансової, інвестиційної та незвичайної діяльностей
суб‘єкта господарювання. Крім того, всі операційні витрати
розшифровуються у розрізі економічних елементів витрат.
Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма
Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до
розкриття його статей. Норми Положення стосуються звітів про
фінансові результати підприємств, організацій та інших юридичних
осіб усіх форм власності, крім банків і бюджетних установ.
Метою складання звіту про фінансові результати є надання
користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про
доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за
звітний період.
Для малих підприємств облік витрат ведеться за спрощеним
планом рахунків і передбачена скорочена форма звіту про
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фінансові результати (форма № 2-м).
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов‘язань і господарських операцій суб‘єктів малого
підприємництва, затверджено наказом Міністерства фінансів
України від 19 квітня 2001 р. № 186, зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 5 травня 2001 р. за № 389/5580.
Суб‘єкти малого підприємництва узагальнюють інформацію
про витрати у відповідності до стандарту № 25. Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 25 ―Фінансовий звіт суб‘єкта
малого підприємництва‖ затверджено наказом Міністерства
фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39, зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 р. за № 161/4382.
Норми Положення (стандарту) 25 застосовуються суб‘єктами
малого підприємництва, які визнані такими відповідно до чинного
законодавства,
і
представництвами
іноземних
суб‘єктів
господарської діяльності.
Слід відмітити, що нормативних актів щодо обліку витрат є
дуже багато і вони постійно змінюються, інколи мають
неузгодженість між собою. Ці моменти створюють значні проблеми
у роботі обліковців. Саме тому їхнє одвічне прохання про те, щоб
зменшити частоту і кількість змін та дати їм спокійно усвідомити
необхідність і доцільність певних нововведень.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
В умовах ринкової економіки особливо важливе місце займає
не виробник і споживач продукції, а суб'єкт, який забезпечує
взаємодію між ними - торговельне підприємство чи об‘єднання. Від
його ефективної діяльності залежить стабільність збуту готової
продукції виробників та задоволення потреб споживачів.
Окремі питання управлінського обліку торгівельних
підприємств розглядаються в працях вітчизняних та зарубіжних
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авторів М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, С.В. Голова, О.П. Півнюка,
Ю.А. Вериги, В.І. Блонської, Л.В. Нападовської, Є.В. Мниха,
А.А. Мазазаракі, Дж. Б. Куінна, Г.Мінцберга.
Існують пріоритетні області, для яких необхідна особлива
увага – це може бути управління витратами і доходами, грошовими
коштами, товарними запасами та власним капіталом. Звідси,
система внутрішнього контролю виступає як сукупність заходів та
дій, спрямованих на виявлення та усунення операційних,
фінансових та інших ризиків, що призводить до погіршення
фінансового стану [1].
Організація
внутрішнього
контролю
торговельних підприємств ставить перед
керівництвом такі
завдання: надавати
користувачам
достовірну, оперативну й
неупереджену інформацію про об‘єкти та процеси; здійснювати
перевірку планових і фактичних показників, своєчасно виявляти
відхилення з усуненням перешкоджаючих чинників, встановлення
економічної ефективності формування і використання ресурсів
підприємства [2].
Проведення внутрішнього контролю повинно базуватись на
таких принципах:
1. Структурний принцип – повинна бути відповідність між
структурою організації системи контролю та структурою
управління підприємством.
2. Принцип відповідальності – суб‘єкти контролю несуть
відповідальність за якість, повноту та своєчасність проведення
внутрішнього контролю та зворотно-послідовного прийняття
управлінських рішень.
3. Принцип незалежності – особи, що здійснюють контроль
виконання бюджетів, не повинні відповідати за організацію
процесу торгівлі.
4. Економічний принцип – усі процеси, які пов‘язані з
внутрішнім контролем на підприємстві повинні обходитись
дешевше тих витрат, які можуть бути попереджені в результаті
проведення контролю.
5. Принцип системності - підсистема контролю повинна
базуватись на засадах, що передбачають чітке визначення об‘єктів,
суб‘єктів, які виконують контрольні дії, методичний інструментарій
реалізації.
5. Принцип комплексності та збалансованості – проведення
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контролю широкого кола об‘єктів, що дозволить домогтися
загальної ефективності.
6. Принцип стратегічної спрямованості – передбачає
використання контрольної інформації для прийняття стратегічних
управлінських рішень.
7. Принцип конфіденційності - стосується ведення
управлінського обліку та складання планових показників для
внутрішнього користування.
8. Принцип гнучкості та ризикованості - здійснення аналізу
результатів контролю з метою коригування управлінських рішень
та врахування змін контрольного середовища.
10. Принцип синергійності – безперервність функціонування
системи обумовлюється єдністю методики та методів організації
контролю, оптимальним рівнем централізації організаційної
структур [3].
Запропоновані принципи є методологічним підґрунтям для
побудови цілісної концепції контролю, а їх використання дає змогу
сформувати якісну підсистему контролю діяльності торговельного
підприємства.
1. Бардаш С. В. Економічний контроль в Україні: системний підхід: [монографія] /
С. В. Бардаш – К.: Київ. нац. торг.-економ. ун-т, 2010. – 656 с.
2. Кудінов Е.О. Проблеми обліку витрат торгівельних підприємств / Е.О. Кудінов //
Торгівля і ринок України – Вип. 31 в 2-х т., вип.. 31, т.2 – 2011, с. 257-264
3. Петренко С. М. Контрольно-аналітичний механізм в управлінні бізнесом
підприємства: [монографія] / С. М. Петренко, І. В. Сіменко. – Донецьк:
ДонНУЕТ, 2011. – 232 с.
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
У сьогоденні в зв‘язку з підвищеною необхідністю для
підприємств покращити свої показники ефективності господарської
діяльності та виробляти конкурентоспроможну продукцію
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необхідно сприяти виникненню умов для розширення інноваційної
діяльності. Іннοвaційнa діяльність – цe діяльність, спрямована нa
викοpистaння і комерціалізацію результатів наукових досліджень та
pοзpοбοк і зумοвлює випуск нa ринок нοвих кοнкуpeнтοздaтних
тοвapів і пοслуг.
На підприємстві при здійсненні інноваційної діяльності
ефективна організація обліку є засобом інформаційного
забезпечення процесу прийняття управлінських рішень. Адже,
система обліку забезпечує безперервний процес відображення
первинної інформації про господарські операції, групування даних
за певними ознаками, напрямами, періодами та надання
оперативної, достовірної та своєчасної інформації про інноваційну
діяльність.
Житний П. Є. зауважує, що система бухгалтерського обліку
інноваційної діяльності має базуватися на певних принципах
інноваційного розвитку підприємства, а саме: розгляду
інноваційного продукту як об‘єкта бухгалтерського обліку;
відображення інновацій на рахунках бухгалтерського обліку як
кількісно визначених і відокремлених об‘єктів; розширення змісту
й переліку об‘єктів обліку через розширення розуміння інвестицій
як вкладень не тільки в основний капітал і нематеріальні активи, а й
унаукові дослідження і розробки, у людський капітал; накопичення
на рахунках бухгалтерського обліку витрат на інноваційні заходи за
етапами становлення інновацій[1].
З точки зору Кантаєвої О.В., метою обліку інноваційної
діяльності є створення інформаційної бази для управління
процесами розробки, впровадження і реалізації інновацій на
підприємстві. А завдання обліку полягають у реалізації напрямів
створення, впровадження і продажу інновацій і включають:
˗ оцінку інноваційної діяльності;
˗ надання оперативної інформації для управління процесами
розробки, впровадження і реалізації інновацій;
˗ ведення регістрів аналітичного і синтетичного обліку для
відображення процесів інноваційної діяльності;
˗ надання управлінської, бухгалтерської і статистичної
звітності для контролю за процесами створення, впровадження і
реалізації продуктів інноваційної діяльності[2].
З метою визначення рівня виконання вказаних завдань
системою бухгалтерського обліку необхідним є визначення об‘єктів
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облікового відображення інноваційної діяльності та її результатів.
В цілому облік інновацій регулює П(С)БО 8 «Нематеріальні
активи». Однак, якщо інноваційний процес стосується запасів чи
основних засобів, то їх оцінка повинна ґрунтуватись на вимогах
П(С)БО 9 «Запаси» або П(С)БО 7 «Основні засоби». При цьому,
визначаючи собівартість інновацій та відображаючи в обліку
доходи
та
витрати інноваційної
діяльності,
необхідно
користуватися П(С)БО 15 «Дохід» та П(С)БО 16 «Витрати».
Отже, сучасна облікова система не обмежується функцією
фіксації та систематизації фактів господарського життя суб‘єктів
господарювання, а вимагає підтримки прийняття рішень щодо
визначення конкурентної позиції підприємства, розробки планів
інноваційної діяльності та стратегії інвестування.
1. Житний П.Є. Облік інновацій у сучасних умовах господарювання / Житний П.Є.
//Розвиток обліку, аналізу і контролю в умовах світових інтеграційних процесів:
Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
«Розвиток обліку, аналізу і контролю в умовах світових інтеграційних процесів»
– Львів: Видавництво Львівськоїкомерційної академії, 2013. – С. 23-25
2. Кантаєва О.В. Концептуальні проблеми розвитку системи бухгалтерського
обліку в управлінні інноваційними процесами /Кантаєва О.В. // Збірник
наукових праць «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи
України». – Суми, 2011. – Вип.31. – С. 96-110.
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ПІДПРИЄМСТВ
В умовах ринкової економіки прибуток є найважливішим
показником ефективності роботи суб‘єкта господарювання.
Зростання прибутку створює фінансову основу для господарської
діяльності та задоволення соціальних і матеріальних потреб
працівників. У величині доходів та фінансових результатів
безпосередньо віддзеркалюються технологія й організація
виробництва, особливості діяльності суб‘єкта господарювання.
Тому зовнішніх і внутрішніх користувачів цікавить інформація про
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отримані фінансові результати. Зважаючи на це, питання
організації бухгалтерського обліку витрат, доходів і фінансових
результатів залишаються актуальними.
Планом рахунків передбачені окремі рахунки для обліку
доходів і фінансових результатів за видами діяльності. Назви
рахунків і субрахунків до них являють собою докладний опис
складу доходів з класифікацією за видами діяльності.
Фінансовий результат – це приріст (або зменшення) вартості
власного капіталу підприємства, який відбувався у процесі його
господарської діяльності за певний період. Фінансовим результатом
діяльності є прибуток або збиток. Прибуток – це сума, на яку
доходи перевищують пов‘язані з ними витрати. Збитки –
перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких
здійснені ці витрати. Визначення фінансового результату полягає у
обчисленні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Для цього у
бухгалтерському обліку передбачається послідовне порівняння
доходів і витрат (принцип відповідності та нарахування доходів і
витрат).
Основними завданнями організації бухгалтерського обліку
витрат і доходів, а також фінансових результатів підприємства є
забезпечення:
– правильного визначення та достовірної оцінки витрат,
доходів і фінансових результатів діяльності;
– розмежування витрат, доходів і фінансових результатів
діяльності за кожною класифікаційною групою;
– правильного та повного документального оформлення та
своєчасного відображення в облікових регістрах витрат, доходів і
фінансових результатів діяльності;
– контролю за правильним визначенням фінансового
результату від звичайної діяльності та надзвичайних подій;
– надання повної і достовірної інформації про витрати та
доходи діяльності, а також про наявність і використання чистого
прибутку (непокритих збитків) для потреб управління.
У Положенні про облікову політику будь-якого підприємства
повинні передбачатися питання методичного характеру щодо
бухгалтерського обліку витрат, доходів і фінансових результатів
діяльності.
Методичні засади формування, оцінки та визнання у
бухгалтерському обліку інформації про доходи, витрати й
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фінансові результати діяльності, а також порядок їх розкриття у
фінансовій звітності визначають П(С)БО 15 ―Дохід‖, П(С)БО 16
―Витрати‖ та НП(С)БО 1 ―Загальні вимоги до фінансової звітності‖,
норми яких поширюються на підприємства (організації) та інших
юридичних осіб незалежно від форм власності (крім бюджетних і
банківських установ).
Особливістю документування операцій з витратами,
доходами та фінансовими результатами підприємства є те, що для
них безпосередньо не затверджено типових форм документів.
Документальне підтвердження здійснення витрат залежить від виду
витрат.
Так,
використання
матеріалів,
малоцінних
та
швидкозношуваних предметів та інших запасів підприємства для
потреб адміністративного, загальновиробничого персоналу,
працівників відділу збуту відображається в бухгалтерському обліку
лише на підставі належно оформлених відповідних документів на
списання матеріалів (накладних, вимог тощо). Витрати на оплату
праці та соціального страхування оформлюються розрахунковоплатіжними відомостями (або розрахунковими відомостями).
Вартість наданих підприємству послуг зараховується до складу
витрат діяльності на підставі рахунків, рахунків-фактур та актів
виконаних робіт.
УДК 657
Юлія Левак
Науковий керівник: Ірина Бабіч
Луцький національний технічний університет
ЗАРОДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В
СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ
Знання історії обліку важливе для розуміння його сучасного
стану і оцінки можливих напрямків розвитку. Історична еволюція
бухгалтерського обліку розглядається не заради її самої, а для
полегшення розуміння сучасного і оцінки майбутнього.
Перші історичні свідчення про бухгалтерію, яка велася
методом подвійного запису, датовані 1340 p., — це були облікові
книги генуезької комуни, які повністю збереглися до наших днів.
Перша письмова праця з бухгалтерії „Про торгівлю та
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досконалого купця" була написана у 1485 р. В. Котрулі. У 1494 р.
виходить у світ перша друкована книга Луки Пачолі „Сума
арифметики і геометрії, вчення про пропорції, відносини", один з
розділів якої — „Трактат про рахунки і записи" був практичним
посібником з вивчення бухгалтерії, яка базується на принципі
подвійного запису. Послідовниками Л. Пачолі були: Дж. К.
Кардано, Д. Мангіні, А. Казанова, А. ді Пієтро, Л. Флорі.
Точно сказати, коли виникнув облік і відзначати цей день неможливо. Облік виникав поступово, довго і невизначено. Відомі
епохи, коли його не було, і ми знаємо епохи, коли він вже існував.
Але розмежувати їх не тільки важко, але і немислимо. 60000 років
до н.е. - люди стали вести господарство; бухгалтерський облік
виник як практична діяльність. 500 років тому вийшла книга
Л. Пачолі про бухгалтерський облік (трактат). Почалося
літературне осмислення бухгалтерського обліку. 100 років тому виникнули перші теоретичні конструкції бухгалтерського обліку.
Облік Стародавнього світу – облік фактів – в цілому був
статичним .В його основу було покладено інвентаризацію і пряму
реєстрацію майна. Пряма реєстрація означала вказівки на певний
об‘єкт . Непряма реєстрація з‘явилась пізніше і полягала в тому ,
що обліковий працівник замість певного облікового об‘єкту
фіксував дані з так званих первинних документів. З цього часу
облікові відомості та фактичний стан справ перестають бути
адекватними .
Характерною рисою обліку елліністичного періоду було
прагнення все обліковувати і нічого не пропускати. Це стало
передумовою суворої регламентації обліку. В Греції вперше
з‘явились такі поняття, як матеріальна відповідальність та
інвентаризація. Виникли перші принципи класифікації рахунків:
матеріальні, особові та фінансові.
У Давньому Римі завершився розвиток стародавнього
бухгалтерського обліку. Римська облікова система опосередковано
увібрала в себе практично усе найкраще, всі переваги та позитивні
риси грецької і східної бухгалтерії, до того ж зробила це розумно,
відповідно власних умов господарювання і власних інтересів.
З‘явились такі регістри, як прибутково-видаткова книга і книга
рахунків клієнта. Обидві книги вела бухгалтерія банку.
Прибутково-видаткова
книга
була
універсальною.
Вона
застосовувалась як в торгівлі, так і домашньому господарстві.
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Виникнення книг, термінів, які застосовуються в сучасному
бухгалтерському обліку (депозит, акцепт, сума, конкуренція,
дебітор, кредитор тощо) – це те, що отримала сучасна бухгалтерія
завдяки цій країні.
Саме життя висувало вимоги до бухгалтерії. Винаходи і
відкриття створювали нові форми промисловості і торгівлі;
постійно удосконалювалась галузь пароплавства; розширювались
торгові центри; розвивались пошта; зазнали перетворень мінова та
кредитна системи; підвищувався рівень загальної та спеціальної
освіти населення, – все це сприяло усвідомленню необхідності
раціональної, ефективної звітності, яка неможлива без бухгалтерії.
Досліджуючи історію розвитку бухгалтерського обліку,
необхідно пам‘ятати і про інші науки, які так чи інакше пов‘язані з
обліком. Необхідно використовувати так званий корпоративний
(селективний, об‘єднуючий ) підхід, суть якого полягає в тому, що
знання, отримані з різних дисциплін, так чи інакше пов‘язаних
бухгалтерським обліком, служать вихідним матеріалом, який може
бути використаний при побудові нових методологічних
конструкцій обліку.
УДК 657
Тетяна Лейбик
Науковий керівник: Наталія Тлучкевич
Луцький національний технічний університет
ВИТРАТИ ОСНОВНИХ І ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ
В сучасних умовах виробнича діяльність підприємства досить
широко розгалужена. Це виробництво товарів, продукції,
виконання робіт, надання послуг, інформації, створення духовних
цінностей тощо. Навіть виробництво товарів та продукції має також
широке розгалуження: промисловість, сільське господарство,
будівництво тощо.
Залежно від характеру і призначення виконуваних процесів
виробництво поділяється на основне, допоміжні та обслуговуючі
виробництва і господарства.
До основного виробництва належать цехи, дільниці, що
беруть безпосередню участь у виготовленні продукції.
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Допоміжні виробництва призначені для обслуговування цехів
основного виробництва: виконання робіт з ремонту основних
засобів, забезпечення інструментом, запасними частинами для
ремонту обладнання, різними видами енергії, транспортними та
іншими послугами. До них належать ремонтні цехи,
експериментальні, енергетичні, транспортні та інші підрозділи [1, с.
112].
До
обслуговуючих
виробництв
і
господарств
(непромислового господарства) належать: не заводський транспорт,
житлово-комунальне господарство і культурно-побутові заклади,
підсобні сільськогосподарські підприємства та інші структурні
підрозділи, які не беруть участі у виробництві товарної продукції.
Витрати основних, допоміжних і обслуговуючих виробництв
— це спожиті в процесі виробництва засоби виробництва, які
втілюють у собі минулу працю (сировину, матеріали, амортизацію
основних засобів, працю працівників, зайнятих у процесі
виробництва теперішньому) з відповідними на неї нарахуваннями
та ін.
В процесі обліку витрат на виробництво за основу слід
прийняти змістовну характеристику виробництва як суспільного
явища. Виробництво як об'єкт обліку має подвійний характер: з
одного боку - це процес використання речовин та сил природи, а з
іншого - створення нового продукту праці. Ця подвійність набуває
єдності у характері перетворення (трансформації) речовини і сил
природи у новий продукт праці, тобто в тому, як відбувався процес
перетворення.
Дві сторони та їхня єдність визначають три аспекти
виробництва, які вивчаються бухгалтерським обліком. Перший
аспект - що було використано (які речовини і сили природи); другий
- що було виготовлено (який новий продукт праці); третій - як
відбувався процес перетворення речовини та сил природи у новий
продукт праці.
Процес праці - це поєднання трьох обов‘язкових елементів:
доцільної діяльності людей (живої праці), предметів та знарядь праці.
Два останніх елементи є матеріальними умовами праці - засобами
виробництва, створеними раніше затраченою (уречевленою) працею.
Сукупні витрати живої та уречевленої праці на виробництво
продукції складають дійсні витрати виробництва. Вони вимірюються
часом, необхідним для виробництва продукту в певних
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організаційно-технічних та економічних умовах.
Слід відмітити, що за натурально-речовим складом витрати
виробництва представляють собою витрати засобів виробництва та
засобів існування працівників виробництва. Для відтворення процесу
виробництва необхідно відновити обов‘язкові елементи праці.
Затрачені засоби виробництва відновлюються за рахунок заново
створеного продукту. Жива праця не відновлюється, а витрачається
повторно в новому циклі виробництва. Із знов створеного продукту
виділяють кошти на відновлення робочої сили, які і складають
необхідний елемент натурально-речових витрат виробництва. Витрати
предметів праці та засобів виробництва для виготовлення продукції
називаються витратами виробництва.
Для розподілу витрат допоміжних і обслуговуючих
виробництв в обліку застосовують відповідні методи розподілу.
Так, переважно виділяють метод прямого розподілу, послідовного,
розподілу взаємних послуг, одночасного розподілу.
Прямий метод розподіляє витрати допоміжних підрозділів
безпосередньо до випускаючих підрозділів на базі відносного
використання послуг. Цей метод ігнорує взаємні послуги (послуги,
які надаються одним допоміжним підрозділом іншому
допоміжному підрозділу). Послідовний (або ступеневий) метод
розподіляє витрати допоміжних підрозділів до випускаючих
підрозділів / до деяких допоміжних підрозділів. Таким чином,
послідовний метод частково визнає взаємні послуги. Взаємний
метод повністю визнає взаємні послуги, які надаються
допоміжними підрозділами іншим допоміжним підрозділам.
Взаємний метод вимагає застосування системи рівнянь [2].
Отже, витрати основних і допоміжних виробництв займають
одне із першочергових місць при визначенні собівартості продукції
основних виробництв та фінансового результату, величина яких
певною мірою залежить від правильної їх класифікації.
1. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік / О.В. Лишиленко. – К.:
Видавництво «Центр навчальної літератури», 2007. – 254с.
2. Нападовська Л.В. Управлінський облік / Л. В. Нападовська. - К.: Київ. нац.
торг.-екон. ун-т, 2010. - 648 с.
3. Садовська І.Б. Організація управлінського обліку в сільськогосподарських
підприємствах: теорія і практика: Монографія / І.Б. Садовська, Н.В. Тлучкевич.–
Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2008. -352с.
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4. Турило А.М. Управління витратами підприємства [Текст]: навч. посіб. /
А.М. Турило, Ю. Б. Кравчук, А. А. Турило – К.: Центр навчальної літератури,
2006. – 120 с.

УДК 339
Микола Линь
Науковий керівник: Лариса Савош
Луцький національний технічний університет
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА
ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
На сьогоднішній день людство зіткнулося з групою проблем,
від вирішення яких залежить подальший соціально-економічний
прогрес, долі цивілізації. Ці проблеми одержали назву глобальних
(у перекладі з латинської мови «глобус» - Земля, земна куля),
світових.
Серед вчених, що досліджували глобальні економічні
проблеми можна виокремити А. Кінга, Б. Шнайдера, Д. Медоуза,
И.Т. Фролова, В.В. Загладіна, Л.К. Безчасного, А.С. Гальчинського,
АЛ. Кредисова, Д.Г. Лук‘яненка, Ю.М. Пахомова, та ін [1].
Усі глобальні проблеми звичайно, умовно можна поділити на
політичні, економічні, демографічні, соціальні та екологічні.
Зрозуміло, що будь-яка класифікація глобальних проблем не може
бути вичерпною і абсолютно об‘єктивною. Це пояснюється тим, що
більшість проблем мають і політичні, і соціальні, і економічні
корені і вони тісно взаємопов‘язані між собою. Саме тому якої б
галузі не стосувалась глобальна проблема, економічний аспект
завжди буде присутнім в ній, будь-яка проблема матиме економічне
підґрунтя та економічні наслідки[2].
Однією із найнебезпечніших глобальних проблем, які
більшість вчених ставлять на перше місце, є екологічна проблема.
Нестримне зростання виробництва, наслідки науково-технічного
прогресу і нерозумного природокористування ставлять світ перед
реальною загрозою глобальної екологічної катастрофи[3].
Також, одними з ключових проблем людства є:
– відвернення термоядерної війни та забезпечення
ненасильницького миру;
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– стрімке зростання населення, або демографічний вибух, у
країнах, що розвиваються, і загроза депопуляції, або демографічна
криза, в економічно розвинених країнах;
– зростання масової безробіття;
– вичерпання природних ресурсів і настання природного
голоду;
– відсутністю необхідних матеріальних засобів для того,
щоб провадити «нормальне» (відповідно до норм прийнятих
суспільством) життя.
Якщо тенденція розвитку цих проблем буде зберігатися, то
протягом наступного століття людство підійде до меж свого
зростання. Найбільш ймовірним буде досить різке і некероване
падіння, як чисельності населення, так і промислового виробництва
[1].
Є можливість змінити дані тенденції зростання, стабілізуючи
економічний та екологічний стан людства, підтримуючи його в
далекому майбутньому. Глобальну рівновагу можна спроектувати
таким чином, щоб потреби кожної людини на землі
задовольнялися, а його індивідуальний потенціал реалізовувався.
Розв‘язати глобальні проблеми силами однієї держави чи
групи держав – неможливо. Тут потрібні співробітництво в
загальносвітовому масштабі й тісна конструктивна взаємодія всіх
країн. Спільність глобальних проблем для всього людства
зумовлює й спільність в їх розв‘язанні.
Глобальні питання вимагають глобальних відповідей: вони
вирішуються усім світом на основі інтернаціоналізації дій.
Центральна роль тут, безперечно, має належати Організації
Об‘єднаних Націй та її інститутам. Саме ця міжнародна організація
може реально об‘єднати зусилля всіх країн на розв‘язання всього
комплексу глобальних проблем сучасності.
Також, можливість вирішення сучасних проблем бачиться
надалі в розвитку й удосконалюванні різних технічних засобів,
економічних систем і об‘єктів і т.д.
Отже, всі світові проблеми економічно взаємопов‘язані. Так
вирішення екологічних проблем неможливе без вирішення
економічних питань, що частково відбивається на продовольчій
проблемі, продовольча проблема в свою чергу несе соціальну
напруженість в географічних зонах, економічне відставання країн
«третього світу» тісно пов‘язано з різким зростанням
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народонаселення в них, не менш очевидно і те, що на загострення
економічних проблем впливала гонка озброєнь, яка також
відбивається на екологічній проблемі. Природно і рішення даних
проблем потрібно вирішувати спільно і в комплексі.
1. Базилев Н.І Економічна теорія: підручник для вузів / М.І. Базилев,
М. А.Базилева. - М.: Просвітництво, 2008. – 704 з.
2. Політологія для вчителя: навчальний посібник для студ. педагогічних ВНЗ / авт.:
К.О. Ващенко, В.О. Корнієнко, Т.В. Андрущенко, О.С. Дмитренко,
C.П. Дмитренко, доц. Жабінець Н.В., І. А. Семенець-Орлова, В. В. Туренко [та
ін.]; за ред. К.О. Ващенка, В.О. Корнієнка. – К.: Вид-во НПУ
ім. М.П. Драгоманова, 2011. - 406 с.
3. Сироткін В.Б. Сучасні тенденції і проблеми економічного розвитку: навчальних
посібників для вузів / М.: Вищу школу , 2009. – 384 с.
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Юрій Ліщук
Науковий керівник: Наталія Тлучкевич
Луцький національний технічний університет
ПОНЯТТЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
Грошові активи перебувають в постійному русі забезпечуючи
всі види діяльності підприємства: операційну, інвестиційну,
фінансову, та ототожнюються із системою «фінансового
кровообігу», від якої залежить життєздатність підприємства.
Значення та роль грошових потоків для діяльності підприємства
зумовлює потребу їх окремого дослідження і глибокого аналізу для
підвищення
ефективності
процесу
управління
ними
і
підприємством загалом. Незалежно від виду діяльності
підприємства грошові кошти є найціннішими його активами.
Так, Бланк І.А. під грошовими потоками розуміє сукупність
розподілених надходжень і витрат грошових коштів за окремими
інтервалами періоду часу що розглядається, генерованих його
господарською діяльністю, рух яких пов‘язаний з факторами часу,
ризику і ліквідності [1, 17].
На думку Коласса Б. грошовий потік це надлишок коштів,
який утворюється на підприємстві в результаті всіх операцій,
пов'язаних і не пов'язаних зі здійсненням господарської діяльності
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[4]. Грошові потоки виступають внутрішнім джерелом стабілізації
підприємства, через збільшення його вхідних та зменшення
вихідних грошових потоків які спрямовуються на зростання
платоспроможності [6].
У дослідженнях Галасюк В. грошовий потік - це потік коштів
в грошовій та негрошовій формах у певний проміжок часу [3, 1820] .
Ясишена В. під грошовим потоком розуміє сукупність у часі
надходжень і видатків грошових коштів та їх еквівалентів
генерованих його господарською діяльністю рух яких пов‘язаний із
факторами часу, простору, структури, ризику і ліквідності [7].
Як видно, серед науковців немає єдиного визначення що ж
таке «грошовий потік», тому вивчення даного поняття є
необхідним. На нашу думку, грошовий потік – це сума готівкових
та безготівкових коштів, які надходять в касу підприємства чи на
його поточний рахунок протягом певного періоду часу та
вибувають за певний проміжок часу.
В процесі дослідження теорій грошового потоку нами
визначено чотири основні підходи до визначення цього поняття.
Суперечності між підходами виникають через суб‘єктивізм авторів
зазначених концепцій. За механістичного підходу зміст
економічних понять визначають запаси, при чому ті з них, що
здатні здійснювати просторовий рух – гроші, готова продукція,
основні фонди тощо. Зрозуміло, що такі запаси, як дебіторська і
кредиторська заборгованість, рухатись не здатні, у зв‘язку з цим, їх
місце в структурі грошового потоку видається незрозумілим. В
основі поняття потоку за механістичного підходу лежить
початковий та кінцевий пункт руху запасів. Дж. К. ван Хорн
вважає, що грошовий потік – сукупна сума грошових коштів, яка
надходить або витрачається підприємством протягом певного часу
[2]. Згідно другого підходу, грошові потоки визначаються як
надходження і вибуття грошових коштів.
Такі вчені як І.В. Балабанов, І.О. Бланк, А.М. Козлюк,
Л.О. Лігоненко, А.А. Мазаракі, В.К. Бансал, С. Росс, наголошують
на виключно грошовій сутності таких потоків, ототожнюючи їх з
рухом грошових коштів суб‘єкту господарювання.
Стосовно третього підходу, І. Бернар та В.В. Бочаров
вважають грошовий потік формою руху фінансових ресурсів, тобто
обмін товарами і послугами. Однак, необхідно зазначити, що рух
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фінансових ресурсів стосується лише тієї частини грошового
потоку, що має відношення до створення доданої вартості, а тому,
не може охоплювати весь грошовий потік підприємства.
Четвертий підхід до визначення сутності поняття «грошовий
потік» представлений такими науковцями, як Е.Нікбахт, А.Гропеллі
[5], Р.А.Слав‘юк, за якого він визначається як міра ліквідності
компанії і складається з чистого доходу і безготівкових витрат,
таких як амортизаційні відрахування.
На законодавчому рівні чіткого визначення поняття «грошові
потоки» не має, тому сьогодні при означенні поняття грошових
потоків керуються – Н(П)СБО 1 ‖Загальні вимоги до фінансової
звітності‖, де під грошовими потоками розуміють надходження та
вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. На нашу думку, це є
недоліком, тому вважаємо за необхідне визначити на
законодавчому рівні трактування даного поняття.
1. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления фінансами / И.А. Бланк, Киев, МП
„ИТЕМ лтд‖, СП „АДЕФ-Украина‖, 1996. – 534 с.
2. Ван Хорн Дж. К. Основы финансового менеджмента: Пер. с англ./Дж. К.Ван
Хорн. – 11е изд. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2001. – 992с.
3. Галасюк В.В. О необходимости использования понятия «условный денежный
поток» / В.В. Галасюк // Фондовый рынок. − 2012. − № 18. − С. 18 − 20.
4. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы,
концепции и методы: Учеб. пособ.: Пер. с франц. / Под ред. Соколова Я. В. − М.:
Финансы; ЮНИТИ, 1997. − 116 с.
5. Нікбахт Е. Фінанси. / Пер. з англ. В.Ф. Овсієнка та В.Я.Мусієнка /Е.Нікбахт,
А.Гропеллі. – К.: Основи, 1993. – 383с.
6. Терещенко
О.О.
Фінансова
діяльність
суб‘єктів
господарювання:
[навч.посібник] / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.
7. Ясишена В. Сутність грошових потоків підприємства та їх класифікація /
В. Ясишена // Вісник ТНЕУ. Економічний аналіз. – 2011. – № 2(8). – С. 321–324.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ
Будівництво
–
специфічна
галузь.
Особливістю
калькулювання планової собівартості будівельно-монтажних робіт
є визначення собівартості за статтями або елементами витрат із
застосуванням техніко-економічних розрахунків, які визначають
величину витрат на виконання робіт в обумовлені договорами
терміни. Техніко-економічні розрахунки, як правило, провадяться,
виходячи з фізичних обсягів, за видами робіт, конструктивними
елементами, об'єктами і їх вартістю, які визначаються на основі
проектно-кошторисної документації та договірних цін. Планову
собівартість (калькуляцію) на будівельних підприємствах
розраховує кошторисний відділ.
Для автоматизації калькулювання в будівництві підприємства
України використовують такі програмні продукти, як «ЭкспертСмета/Эксперт-Смета ПИР» або «АВК».
Програмний комплекс «Эксперт-Смета/Эксперт-Смета ПИР»
має унікальну можливість швидкого введення кошторисів з
моментальним розрахунком вартості будівництва, а також
вбудовану систему автоматичного отримання документів
російською або українською мовою, незалежно від мови, якою
набиралися документи. Крім цього, реалізована можливість
складання кошторисів не тільки на загальнобудівельні роботи
відповідно до ДБН «Правила визначення вартості будівництва», але
й на проектні роботи по формаХ 2П, 3П, від вартості БМР згідно з
ДБН «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних
робіт». Реалізована перевірка кошторисів підрядника через модуль
«Бюджет-контроль» і вивантаження відомості матеріалів в
бухгалтерію.
Найбільш популярною в Україні є програмне забезпечення
«АВК». Програмний комплекс «АВК» призначений для
автоматизованого випуску використовуваної в будівництві
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ресурсної вартісної документації: кошторисів та договірних цін. В
рамках програмного комплексу «АВК» передбачена передача на
машинних носіях ресурсно-вартісної інформації про будівництві по
ланцюжку
Проектувальник-Замовник-Підрядник
у
формі
автоматично формованих файлів ІМ (Інформаційні моделі) для
АВК або ІБД (Інформаційні блоки даних), що передбачають
спільну роботу інших аналогічних програмних комплексів на
різних етапах будівництва з передачею інформації (ІБД) від одного
програмного комплексу іншому. Користувач-підрядник на основі
ІМ розподіляє в автоматизованому режимі локальні кошториси
об'єктів будівництва по відповідальним виконавцям робіт; вказує
виконані в конкретному звітному періоді обсяги позицій
кошторисів, уточнює фактичний склад, витрати і ціни покладених у
справу ресурсів і на основі цієї інформації випускає в
автоматичному режимі звітні документи: Акт приймання
виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в); Довідку про вартість
виконаних робіт і витрат (форма КБ-3); Журнал обліку виконаних
робіт (форма КБ-6); Звіт про витрату основних матеріалів (форма
М-29); В АВК є можливість в режимі перегляду вихідних
документів здійснювати прямий перехід в WORD для подальшого
редагування документа, його збереження та друку.
Але, зважаючи на високу вартість описаних вище програмних
продуктів, в рамках економічної кризи в Україні, не всі будівельні
організації мають фінансову можливість придбати дані програмні
продукти. Автоматизація системи бухгалтерського обліку дозволяє
істотно полегшити труд бухгалтера, мінімізувати його рутинну
роботу, підвищує оперативність та точність облікової інформації,
дозволяє більше приділяти уваги проведенню економічного і
фінансового аналізу роботи підприємства та пошуку резервів щодо
підвищення ефективності цієї роботи.
На нашу думку, найбільш ефективним для підприємств
будівельної галузі буде використання продукту «1С:Підприємство»
та «АВК» (для економічного та кошторисного відділів, які тісно
співпрацюють з відділом бухгалтерії), бо саме ці продукти
забезпечують найбільш повний спектр можливостей для ведення
обліку на підприємствах будівельної галузі.
Тільки при поєднанні цих двох програмних систем у
будівництві можна максимізувати ефективність діяльності
підприємства та ведення достовірного обліку, що безумовно є
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необхідним кроком на шляху до розвитку і прибутковості
підприємства.
УДК 657
Юлія Мазурок
Науковий керівник: Світлана Михалевич
Луцький національний технічний університет
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЗБУТ
Відхід суспільства від системи планової економіки і вступ у
ринкові відносини дуже сильно змінили умови функціонування
підприємств. Підприємства, для того щоб вижити, повинні
проявити ініціативу, підприємливість і бережливість з тим, щоб
підвищити ефективність збуту та виробництва. В іншому випадку
вони можуть опинитися на межі банкрутства.
В ринкових умовах заставою виживання та основою
стабільного стану підприємства є його можливість забезпечити
безперервний стабільний збут своєї продукції та товарів. Вона
відображає такий стан фінансових ресурсів, при якому
підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, здатне
шляхом ефективного їх використання забезпечити безперебійний
процес виробництва та реалізації продукції, а також витрати по
його розширенню та оновленню.
Діяльність щодо збуту переважної більшості вітчизняних
підприємств здійснюється безсистемно і неефективно. Ще не
налагоджена робота по вивченню товарних ринків, оскільки
маркетингові дослідження практично не проводяться. Створені
служби маркетингу не відповідають сучасним вимогам, не можуть
виконувати свої функції за умов недостатнього рівня кваліфікації та
спеціалізації відповідних фахівців, відсутності необхідного
інформаційного,
методичного,
матеріально-технічного
забезпечення.
Вивчення витрат на збут в сфері торгівлі в сучасних умовах
господарювання має велике практичне значення. Ця проблема
набуває особливої актуальності, оскільки результати роботи
кожного підприємства, його конкурентоспроможність знаходяться
у все більшій залежності від рівня витрат.
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Удосконалення
організації
та
методики
ведення
бухгалтерського обліку витрат на збут нерозривно пов‘язано з
вирішенням таких питань: визначенням складу витрат на збут,
обґрунтуванням більш раціональних методів їх розподілу,
створенням відповідних передумов покращення обліку витрат на
збут; організацією їх обліку.
Правильна організація аналізу витрат на збут дає можливість
виявити резерви їх зниження. Щоб посилити контроль за витратами
на збут торгового підприємства необхідно проаналізувати кожну
статтю витрат на збут. Такий аналіз допомагає повніше розкрити
резерви скорочення витрат обігу, сприяє більш ефективному
використанню всіх видів ресурсів, праці, основних фондів, палива,
енергії та матеріалів. Удосконалення аналізу витрат на збут веде до
більш правильного відображення і в свою чергу виявлення
додаткових резервів їх скорочення.
У розробку питань теорії та методології обліку аналізу і
контролю збуту вагомий внесок зробили такі вітчизняні вченіекономісти, як: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович,
М.Я. Дем‘яненко, Л.В. Нападовська, В.С. Рудницький, П.Т. Саблук,
В.В. Сопко, Л.К. Сук, М.Г. Чумаченко, В.О. Шевчук, В. Юрген та
інші. Зокрема в роботах цих авторів розглядаються питання
вдосконалення методики обліку збутових витрат та визначення
фінансових результатів по завершенню збутового процесу;
вивчення особливостей організації й удосконалення методики
внутрішнього контролю збуту в операційній діяльності.
Як показує досвід, на практиці не сповна реалізуються
можливості обліку, контролю та економічного аналізу. У більшості
підприємств не створені відповідні умови, котрі б сприяли
підвищенню ефективності облікових та аналітичних робіт. А
оскільки належним чином не налагоджена система внутрішнього
контролю, то відсутні надійні перепони фактам несвоєчасного
обліку витрат на збут, їх перевитрат чи просто недоцільності, котрі
нерідко виникають під час господарської діяльності.
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ВИТРАТ
Діяльність будь-якого підприємства неможлива без витрат,
що можуть бути пов‘язані як із виробництвом, так і з управлінням
даним суб‘єктом господарської діяльності. На основі даних про
розмір та види витрат, до яких в тому числі безпосередньо
відносяться маркетингові витрати, працівники управлінського
апарату підприємства одержують інформацію про використання
ресурсів, унаслідок чого з‘являється можливість здійснювати
контроль та регулювати процес виробництва, приймати оптимальні
управлінські рішення.
Підприємство як суб‘єкт господарської діяльності має свої
особливості системи управління, які необхідно першочергово
враховувати при організації контролю як взагалі, так і за окремими
його об‘єктами. Організація контролю маркетингових витрат,
насамперед, залежить від правильної організації їхнього обліку, яка
ґрунтується на точній, достовірній, неупередженій, своєчасній
інформації, джерелом якої і є бухгалтерський облік.
Об‘єктом проведення внутрішнього контролю маркетингових
витрат є господарські операції з обліку маркетингових витрат, які
відображені в первинних документах та облікових регістрах.
Метою проведення внутрішнього контролю маркетингових витрат є
одержання повної та достовірної інформації з обліку
маркетингових витрат підприємства.
Відсутність чіткого механізму здійснення контрольних
заходів вимагають удосконалення методики внутрішнього
контролю, яка включає: аналіз документів, що регламентують
діяльність підприємства щодо маркетингової політики; планів та
програм збуту готової продукції; первинних, звітних і контрольних
документів про хід і результати маркетингової діяльності;
порівняння відпускних і ринкових цін, фактичних обсягів запасів
готової товарної продукції із нормативами, існуючих параметрів
збуту (ціна, кількість, якість, покупці, умови оплати й доставки,
розрахунки) з альтернативними варіантами по видах і групах
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товарної продукції; оцінку методики планування збуту та
структури його управління, методів оптимізації товарних партій за
розміром і часом виконання по замовленнях, дієвості кошторисного
контролю маркетингових витрат, механізмів мінімізації ризиків
збуту; спостереження за виконанням процедур збуту готової
товарної продукції, включаючи контроль по етапах і стадіях
реалізації.
Узагальнюючи основні напрямки проведення контролю
маркетингових витрат та з метою його удосконалення, доцільно
визначити такі основні етапи:
І етап - Організація контролю маркетингових витрат, яка
повинна визначити мету, об‘єкт та завдання контролю, терміни
подання управлінському персоналу результатів контролю,
призначення відповідальних осіб тощо.
ІІ етап - Встановлення своєчасності та правильності
оформлення документів, що пов‘язані з обліком маркетингових
витрат та їх удосконалення, виявлення правильності визнання
витрат і чинників, що викликають зміни у структурі витрат.
ІІІ етап - Планування контролю маркетингових витрат:
сукупність вибірки, складання загального плану та програми
контролю.
ІV етап - Перевірка, яка включає в себе: застосування
контрольних процедур з метою отримання необхідної інформації,
проведення аналізу отриманих результатів.
V етап - Складання звіту, полягає викладенні інформації
щодо даних про маркетингові витрати, їх відображення в обліку,
звітності, а також формування рекомендацій та пропозицій з
удосконалення обліку маркетингових витрат, підвищення
ефективності управління ними на основі попереднього аналізу.
Отже, основне завдання будь-якого підприємства –
отримання прибутку, збут продукції, товарів високої якості із
мінімальними витратами. Проведення внутрішнього контролю
маркетингових витрат дає змогу підприємству перевірити та
оцінити систему управління витратами, а також підвищити
ефективність господарської діяльності підприємства як в цілому,
так і окремих його структурних підрозділів. Для організації
внутрішнього контролю маркетингових витрат необхідно
здійснювати регулярний контроль правильності їх формування.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Сучасні умови господарювання вимагають від підприємств
гнучкої політики діяльності та швидкого реагування на будь-які її
зміни. Одним з важливих питань ефективного управління є система
обліку й контролю витрат. Величина витрат представляє собою
головний резерв підвищення прибутку підприємства. В залежності
від системи обліку і калькулювання, витрати можуть мати
доцільний характер та навпаки. Тому, питання удосконалення
обліку витрат набуває все більшої актуальності.
У розробку теорії і практики обліку витрат і калькуляції
собівартості продукції значний внесок зробили І.О.Бєлий,
Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.М. Жук, Г.Г. Кірейцев, Ю.Я. Литвин,
В.Г. Лінник, В.В. Сопко, Л.К. Сук, П.Т. Саблук, Л.С. Шатковська,
В.О. Шевчук, В.П. Ярмоленко та інші. Проте в теорії залишаються
дискусійні положення щодо складу витрат і порядку їх обліку, а
практика не має однозначних рішень із питань обліку виробництва
продукції. Для одержання своєчасної й вірогідної інформації про
витрати на виробництво слід раціонально організувати систему
обліку прямих і непрямих виробничих витрат. Вона повинна
забезпечити швидке одержання точних і об‘єктивних даних про
витрати за окремими підрозділами (цехами, відділками), за видами
продукції, економічними елементами й статтями собівартості.
Одним із найважливіших завдань бухгалтерського обліку є
здійснення калькуляції продукції, тобто визначення собівартості
загального обсягу та одиниці продукції. Цей етап є дуже важливим,
оскільки на ньому підсумовуються всі витрати на основі яких
визначається низка наступних показників, таких як ціна продажу
продукції, рентабельність виробництва та інші. Існує багато
методів обліку витрат та калькуляції собівартості продукції. Кожне
підприємство обирає той, який найбільше підходить, зважаючи на
специфіку його діяльності.
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На нашу думку, з метою підвищення рівня ефективності
прийняття управлінських рішень слід використовувати облік
змінних витрат (директ-костинг). При даній системі визначається
обмежена собівартість, що включає тільки суму змінних витрат.
Для оцінки й аналізу ефективності діяльності підприємства цей
показник зіставляється з виторгом.
Важливою характеристикою системи змінних витрат є
можливість детального і якісного аналізу залежності між обсягом
виробництва, собівартістю, маржинальним прибутком і прибутком.
Такий аналіз дозволить керівництву здійснювати оперативне
управління витратами, оскільки така система обліку надає ті
показники,
співвідношення
яких
характеризує
рівень
рентабельності виробництва продукції. На основі таких даних
можна приймати рішення про доцільність виробництва.
Отже, для управління підприємством дуже важливо обрати
правильний метод обліку витрат та калькулювання собівартості
продукції, оскільки від цього залежить ефективність управління
втратами, як одним з найважливіших показників формування
прибутку підприємства. При цьому обов‘язково необхідно звертати
на специфіку діяльності підприємства, оскільки один і той же метод
не може бути ефективним для підприємств з різними видами
діяльності.
УДК 656
Олександра Марчук
Науковий керівник: Наталія Тлучкевич
Луцький національний технічний університет
ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА
Процес праці – це поєднання трьох обов‘язкових елементів:
доцільної діяльності людей (живої праці), предметів та засобів
праці. Два останніх елементи є матеріальними умовами праці –
засобами
виробництва,
створеними
раніше
затраченою
(уречевленою) працею. Сукупні витрати продукції складають
дійсні витрати виробництва. Вони вимірюються часом, необхідним
для виробництва продукції в певних організаційно-технічних та
економічних умовах. У такому найбільш абстрактному розумінні
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витрати виробництва однаково притаманні усім суспільноекономічним формаціям.
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
визначає витрати як зменшення економічних вигод у вигляді
вибуття активів або збільшення зобов‘язань, які призводять до
зменшення власного капіталу (за винятком зменшення власного
капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками) [2].
Згідно П(С)БО 16 «Витрати» до витрат що формують
виробничу собівартість продукції, відносяться прямі матеріальні
витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати,
загально виробничі витрати [2].
Для управління менеджерам потрібні не просто дані про
витрати, а інформація про об‘єкт витрат – продукцію, роботи,
послуги або вид діяльності підприємства, які потребують
визначення пов‘язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.
Важливою умовою успішної діяльності підприємств є
досягнення оптимального рівня витрат на виробництво, внаслідок
чого зросте конкурентоздатність продукції та стане реальним
досягнення довгострокового економічного зростання підприємств.
Основні переваги обліку витрат полягають у тому, що він
точно відображає, де були здійснені витрати і створює передумови
для їх скорочення. Облік витрат допомагає керівництву виявляти ті
підрозділи, які відповідальні за здійснені витрати.
Якість облікових даних про витрати оцінюється
адміністрацією підприємства з позиції їх придатності для
прийняття управлінських рішень
1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник /
Ф.Ф. Бутинець, Л. В. Чижевська, Н. В. Герасимчук. – Житомир: ЖІТІ, 2000 –
448 с.
2. Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку. - Затв. наказом Міністерства
фінансів
України
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua.
3. Садовська І. Б. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / І.Б. Садовська,
Т.В. Божидарнік, К. Є. Нагірська. - К.: "Центр учбової літератури", 2013. - 688 с.
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Податок на додану вартість (далі ПДВ) – це непрямий
податок, що є частиною новоствореної вартості, яка утворюється на
кожному етапі виробництва або обігу, його сума входить до
продажної ціни на товари (роботи, послуги) і сплачується кінцевим
споживачем.
Якщо розуміти буквально, то ПДВ – це податок на додану
вартість, створену на даному конкретному етапі руху товару, в
результаті чого відбувається ліквідація кумулятивного (каскадного)
ефекту оподаткування.
По суті, додана вартість наближається за своїм обсягом до
заново створеної вартості (частини національного доходу),
виробленої в даній господарській структурі (ланці). Визначення
доданої вартості дає змогу обчислити всі ті податки, котрі дана
господарська ланка заплатила при закупівлі товарів (робіт, послуг).
Якщо виходити з того, що додана вартість – це створений прибуток
чи вартість чистої продукції, то в цьому випадку додана вартість
визначається шляхом додавання її складових елементів – заробітної
плати, відсотків, ренти і прибутку.
У підрахунку показник доданої вартості можна визначити як
різницю між вартістю реалізованої продукції і затратами на її
виробництво й реалізацію, між загальною сумою продажу і
загальною сумою закупівель від усіх інших господарюючих
суб'єктів.
Недоліком механізму справляння ПДВ, як і взагалі
функціонування податкової системи України, є нестабільність
законодавчого підґрунтя, адже часті зміни податкових ставок та
правил нарахування податку заважають ефективному справлянню
податку.
Проте, нині, як свідчить аналіз літературних джерел, знову
виникла необхідність зміни механізму справляння ПДВ,
насамперед шляхом зниження або застосування диференційованої
шкали податкових ставок. З іншого боку, окремі вчені мають з
132

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

цього приводу думку, що встановлення диференційованих ставок
ПДВ «може лише ускладнити процес його обчислення і
адміністрування та призвести до численних зловживань»
Простота, економічні і організаційно-технічні характеристики
забезпечили податку на додану вартість переваги перед іншими
типами оподаткування обороту або універсальними акцизами.
Податок на додану вартість характеризується рядом суттєвих
переваг. Так, з допомогою ПДВ з'являється можливість
регулювання фонду заробітної плати і ціни, він уможливлює
ліквідацію зайвих ланок господарського управління. Крім того,
податок дозволяє відносно точно визначити реальну вартість
кожного товару і на основі цього увійти в основу формування
економічних пропорцій.
Застосування ПДВ в країнах з розвиненою ринковою
економікою дозволяє використовувати даний важіль як засіб
стримування кризи надвиробництва і прискореного витіснення з
ринку слабких виробників.
З іншого боку, зниження ставок податку на додану вартість
завдасть суттєвої шкоди державній казні і може бути причиною
значного бюджетного дефіциту.
Податок на додану вартість є непрямим податком, що
включається в ціну товару та представляє собою частину приросту
вартості, що утворюється на всіх стадіях їх просування - від
виробництва до продажу або перепродажу. Порядок розрахунку
сум. що підлягають сплаті, та правила стягування цього податку
встановлені розділом V Податкового кодексу України.
В процесі господарської діяльності підприємствами
створюється додана вартість, яка представляє собою суму
складових, таких як фонд оплати праці, прибуток, податок на
додану вартість, акцизний збір, які в повному обсязі підлягають
вилученню, тобто переходу до державного бюджету.
Податок на додану вартість— непрямий податок, який
виконує фіскальну функцію та має значний вплив на фінансовогосподарську діяльність суб'єктів господарювання та на їхній
фінансовий стан.
Суб'єкти підприємництва є платниками ПДВ в процесі
здійснення поточної господарської діяльності:
1. під час закупівлі (оплати) матеріальних цінностей, оплати
робіт, послуг, необхідних для забезпечення виробничої діяльності,
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під час придбання (оплати) основних засобів та нематеріальних
активів, закупівлі товарів (підприємства торгівлі);
2. під час реалізації: вироблених товарів, виконаних робіт,
наданих послуг, закуплених товарів (торговельна діяльність).
Цей податок є ціноутворювальним елементом продукції
підприємства, тому впливає на обсяги її реалізації. Вилучення
оборотних коштів на сплату ПДВ, замість використання їх для
обслуговування процесів виробництва та реалізації, призводить до
зниження економічної активності, несвоєчасних розрахунків з
бюджетом, банками та постачальниками та іншими кредиторами.
Все це, в свою чергу, негативно впливає на обсяги
виробництва і реалізації, знижує чистий прибуток, погіршує
фінансовий стан підприємства, що в сучасних кризових умовах
ставить підприємство на межу виживання і може призвести до
банкрутства.
Однією із важливих проблем адміністрування податку на
додану вартість є його належний облік. Саме тому знаходження
оптимальних механізмів організації та методику обліку ПДВ буде
предметом наших наступних досліджень.
УДК 657
Володимир Мацай
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Оцінювання капіталу підприємства полягає у здійсненні
вимірювальних процедур, результати яких відображають кількісну,
якісну або кількісно-якісну характеристику об‘єкту оцінювання.
Результатом економічного оцінювання є економічна оцінка –
кількісна міра впливу економічних процесів, господарських дій
тощо на результативність функціонування підприємства.
Оскільки оцінка має відображати реальний економічний зміст
результативності використання капіталу підприємства та є
підґрунтям прийняття рішень, система оцінювання ефективності
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управління капіталом підприємства, з нашої точки зору, має
відповідати наступним вимогам:
 охоплювати всі фази кругообігу, а саме залучення,
розміщення, використання, кожної зі складових капіталу: фізичної,
фінансової та інтелектуальної;
 носити синтетично-аналітичний характер. Синтетичний
прояв оцінки полягає в тому, що після її проведення необхідно
надати однозначну відповідь щодо ефективності управління
капіталом на підприємстві, наприклад: управління здійснювалось в
цілому ефективно або неефективно, або управління було
відмінним, добрим, задовільним, незадовільним тощо. Аналітичний
прояв оцінки ефективності управління капіталом підприємства
необхідний для того, щоб мати можливість одночасно визначити
проблеми в управлінні і відповісти на питання щодо проблемної
складової капіталу підприємства з метою своєчасної ліквідації
проблем;
 надавати можливість співставлення результатів оцінки
ефективності управління капіталом одного підприємства за різні
часові періоди та результатів оцінки ефективності управління
капіталом різних підприємств.
Охарактеризуємо основні підходи, запропоновані вченими
для оцінки капіталу підприємства та ефективності управління ним:
 поелементний аналіз складових капіталу підприємства та
співставлення фактичних значень показників із нормативними,
причому оцінка управління здійснюється за наступним принципом:
якщо 50% значень показників (відсоток кожен автор встановлює
самостійно, і в основному вони не співпадають) відповідає або
перевищує норматив, то управління здійснюється ефективно;
 виявлення тенденцій розвитку капіталу; оцінка за
принципом: якщо переважають позитивні тенденції розвитку, то
управління здійснювалось ефективно, якщо більшість тенденцій
мають негативний вплив, то управління було неефективним;
 виявлення та аналіз факторів управління капіталом
підприємства та оцінка їх впливу;
 побудова інтегрального показника або побудова рейтингу;
 вартісна оцінка капіталу: зростання вартості свідчить про
ефективне управління, а зменшення – про неефективне;
 економіко-математичне моделювання процесу управління
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капіталом підприємства, порівняння варіантів можливих
результатів управління.
Вважаємо, що встановленим вимогам не відповідає жодна із
перелічених вище методик оцінки ефективності управління
капіталом підприємства:
 перший та другий підхід містять елементи суб‘єктивізму,
оскільки в методиках не обґрунтованою є величина відсотку, який
дає право назвати управління ефективним або неефективним, а
також унеможливлюють порівняння результатів оцінки управління
різних підприємств (всі підприємства діляться на два кластери з
ефективним та неефективним управлінням);
 аналіз факторів та інтегральні таксономічні показники не
дозволяють виявити проблемну складову, оскільки дають лише
узагальнену оцінку управління або показують вплив агрегованих
показників-факторів;
 вартісна оцінка не дає змогу оцінити кругообіг капіталу;
 розроблені економіко-математичні моделі оцінюють
тільки одну із складових капіталу та не оцінюють ефективність
управління сукупним капіталом підприємства.
На нашу думку, методика оцінювання ефективності
управління капіталом підприємства має бути сформована на основі
побудови інтегрального показника, який можна розкласти на
окремі порівняні складові відповідно до фаз кругообігу та трьох
складових:
фізичного
капіталу;
фінансового
капіталу;
інтелектуального капіталу.
Це дасть можливість більш точно оцінювати ефективність
управління капіталом підприємства і на цій основі слугувати
надійним підґрунтям для прийняття ефективних управлінських
рішень.
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УДК 519.86
Вікторія Мацюк
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ І ПРИНЦИПИ МАТЕМАТИЧНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ
Головна особливість моделювання полягає у тому, що це
метод опосередкованого пізнання за допомогою об‘єктівзаміщувачів. Саме ця особливість моделювання визначає
специфічні форми використання абстракцій, аналогій, гіпотез,
інших категорій і методів пізнання.
Основним принципами математичного моделювання є:
Принцип 1. Полярність діалектичної пари «модель-об‘єкт».
Ця діалектична пара завжди полярна, має два полюси – «модель» і
«об‘єкт».
Принцип 2. Первинність об‘єкта. З двох взаємно пов‘язаних
полюсів діалектичної пари «модель-об‘єкт» один з них (об‘єкт) є
первинним, інший (модель) – похідним від нього.
Принцип 3. Зумовленість моделі об‘єктом. Наявність полюсу
«модель» зумовлює необхідність наявності полюсу «об‘єкт».
Принцип 4. Множинність моделей щодо об‘єкта дослідження.
Як «модель» для об‘єкта, так і «об‘єкт» для даної «моделі»
семантично та інтерпретаційно багатозначні.
Принцип 5. Адекватність. Цей принцип передбачає
відповідність моделі меті дослідження, прийнятій системі гіпотез за
рівнем складності й організації, а також відповідність реальній
системі (об‘єкту).
Принцип 6. Спрощення за умови збереження суттєвих
(ключових) властивостей об‘єкта (системи). Модель повинна бути в
деяких аспектах суттєво простішою від прототипу – в цьому власне
й полягає сенс моделювання.
Принцип 7. Блочна побудова. За дотримання цього принципу
блочної побудови полегшується розроблення складних моделей і
з‘являється можливість використання накопиченого досвіду та
адаптації готових блоків із мінімально необхідними зразками між
ними.
Складні об‘єкти (системи) потребують розроблення цілої
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ієрархії моделей. Існують різні форми зображення математичної
моделі. Найтиповіші групи різновидів – інваріантна, алгоритмічна,
аналітична, схемна.
УДК 657
Володимир Мельник
Науковий керівник: Роман Сидоренко
Луцький національний технічний університет
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ В
ПЕРІОД ІНФЛЯЦІЇ
Розвиток національної економіки, урізноманітнення форм
власності стали передумовою у зміні складу та структури
грошового обороту, як на підприємствах так і у державі загалом.
Фінансова стабільність господарських одиниць в значній мірі
залежить від забезпеченості грошовими коштами. Тому, на
сьогоднішній день одним із головних питань для кожного суб‘єкта
підприємницької діяльності є оборотність грошових коштів і
збалансованість грошових потоків. Раціональне використання
грошових коштів, як найліквідніших активів прямо впливає на
збільшення фінансових результатів на мікрорівні та виконанню
бюджетів на макрорівні.
Тому, в умовах загострення конкурентної боротьби
підприємство зустрічається з ризиком формування грошових
потоків саме в період інфляції. На сьогодні це питання є відкритим
і небезпечним для суб'єктів господарювання, оскільки інфляційні
процеси обмежують їх фінансову стійкість та платоспроможність.
Факти економічної історії свідчать про безперечний і прямий
вплив інфляції на ситуацію в країні, наслідком якої часто є глибока
затяжна економічна криза. Процес знецінення грошей, порушення
законів грошового обігу, надмірна грошова та кредитна емісія,
підвищення цін призводить до зниження платоспроможності,
ліквідності, а часто і банкрутства суб‘єктів господарювання.
Інфляційна ситуація порушує формування грошових потоків
підприємств, а саме визначення їх реального вартісного об‘єму.
Дослідженню теоретичних і практичних основ формування
грошових потоків та вивченню проблем їх розвитку приділяли
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увагу багато вітчизняних і зарубіжних вчених – економістів, таких
як Л.А. Бернстайн, І.А. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов,
Джон М., Вахович, І.І. Пилипенко, Г.В. Савицька, Н.М. Ткаченко,
Джеймс К. Ван Хорн та інші. У своїх працях науковці
зосереджувалися на висвітленні проблем з управління, обліку,
аналізу, контролю, планування грошових потоків. Тому роль і
значення коштів в системі фінансової стабільності і
конкурентоспроможності підприємства, а також міра впливу на
розвиток економіки держави відома і підтверджена.
Результати вивчення літературних джерел і проведення
наукових досліджень стали передумовою виокремлення принципів
формування грошових потоків підприємства саме в період інфляції,
а також, виявлення їх тісного взаємозв'язку. Їх використання дасть
можливість оптимізувати грошові потоки, допоможе фінансовим
службам підприємства здійснювати оперативний контроль за
надходженням і витрачанням коштів, вчасно фіксувати зміну
фінансової ситуації, вживати відповідних коригувальних заходів і
забезпечити стабільну платоспроможність підприємства в період
інфляції. Серед них наступні:
1.Принцип інформаційності. Полягає у тому, що керівництво
при прийнятті управлінських рішень стосовно грошових потоків
повинно включати всі аспекти діяльності підприємства, а також
ризики від різних видів господарювання в певних умовах.
2.Принцип справжньої ціни. Передбачає вплив ринкової
ситуації держави на справжню вартість виробленої продукції
(проданих товарів, виконаних робіт, наданих послуг) суб'єктів
господарювання, що слід своєчасно враховувати при плануванні
грошових потоків.
3.Принцип своєчасного терміну. Включає залежність
надходження і вибуття грошових потоків на різних етапах
операційного циклу від оперативного контролю, а також їх рівень і
стан узгодженості.
4.Принцип тактичної реалізації. Передбачає врахування всіх
можливих для підприємства напрямків використання майна за для
підтримки платоспроможності, ліквідності і ділової активності
суб'єкта господарювання.
5.Принцип залежності. Полягає у пропорції дебіторської і
кредиторської заборгованості, а саме, якісної і кількісної
залежності обсягів запасів від реальної вартості отриманих коштів.
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6.Принцип строковості. Полягає у визначенні справжньої
вартості протермінованих платежів і надходжень і їх врахуванні
керівництвом
підприємства
при
прийнятті
ефективних
управлінських рішень.
7.Принцип пріорітетності. Передбачає стан розвитку різних
видів діяльності, а також, рівень стимулювання їх державою від
рівня достатності обсягу грошових потоків.
8.Принцип структуризованості. Передбачає побудову системи
грошових потоків за чіткою структурою згідно із фінансовими
потребами, з метою раціонального планування діяльності
підприємства, оцінювання результатів і оперативного регулювання
їх.
9.Принцип синхронізації. Полягає у чіткому вартісному,
кількісному і якісному вираженні надлишкового чи дефіцитного
грошових потоків.
10. Принцип
коефіцієнтності.
Передбачає, що
слід
враховувати відсоткову залежність між рівнем інфляції і
отриманими у майбутньому дивідендами.
11. Принцип економічності. Означає, що процес залучення
нового позикового капіталу повинен здійснюватися з врахуванням
справжньої вартості отриманих активів, і тих, які потрібно буде
повернути.
12. Принцип ефективності вільних грошових потоків. Під час
інфляції втрачається реальна вартість тимчасово вільних коштів,
що сповільнює оборотність капіталу через їх простій. Задля
зменшення загальної втрати потенційного доходу, у зв'язку з
втраченою вигодою від прибуткового розміщення коштів в
операційному чи інвестиційному процесі, потрібно вкладати кошти
у нові або супутні види господарювання підприємств.
Таким чином, можна зробити висновок про те, що інфляційна
ситуація має дуже важливий серйозний вплив на розвиток держави.
ЇЇ наслідки призводять до загострення або виникнення економічної
кризи, а тому є передумовами зниження показників
платоспроможності, ліквідності і ділової активності суб‘єктів
господарювання. Через втрату реальної вартості тимчасово вільних
коштів підприємство зустрічається з ризиком фінансової
залежності, а часто і банкрутства. Тому, законодавство країн
повинно врегульовувати питання обороту грошових потоків, їх
доцільне і безпечне використання при різних умовах і станах
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економіки. Також, на нашу думку, доцільно було б розробити
відповідні зміни в методиці бухгалтерського обліку; складі статей
фінансової звітності для належного розкриття інформації про
втрачену вартість грошових коштів, про зміни у оборотному
капіталі підприємства, а також рівень впливу різних факторів на
фінансовий результат господарювання.

УДК 657
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Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ДОВГОСТРОКОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ:
ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ
Розрахунки між підприємствами і організаціями – це одна з
необхідних складових розширеного відтворення.
Вони опосередковують розподіл і перерозподіл суспільного
продукту, перехід його з товарної форми в грошову, і навпаки.
Розрахунки ґрунтуються на економічній базі кругообігу
коштів в процесі виробництва і є суспільним визнанням того, що
підприємство-виробник тієї чи іншої продукції – виконало свої
виробничі зобов‘язання і поставлені цілі.
У процесі своєї діяльності підприємство не завжди здійснює
розрахунки з іншими підприємствами або фізичними особами
одночасно з передачею майна, виконанням робіт, наданням послуг
тощо.
У зв‘язку із цим у нього виникає дебіторська заборгованість.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
10 «Дебіторська заборгованість», дебіторська заборгованість – це
сума заборгованості дебіторів підприємств на певну дату, а
дебітори – це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих
подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів.
Дебіторська заборгованість у бухгалтерському обліку
класифікується залежно від таких чинників:
 термінів погашення;
 ймовірності її погашення;
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 оцінки відображення її в балансі.
Залежно від терміну погашення дебіторська заборгованість
поділяється на довгострокову і поточну.
Довгострокова
дебіторська
заборгованість
–
сума
дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального
операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з
дати балансу.
При цьому слід розуміти, що при віднесенні заборгованості
до поточної або довгострокової до уваги береться не загальний
очікуваний строк оплати згідно з договором, а очікуваний строк до
погашення, який залишився з дати балансу.
У НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
дається визначення операційного циклу – це проміжок часу між
придбанням запасів для здійснення діяльності й отриманням коштів
від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.
Визначення нормального операційного циклу у стандартах
немає, однак, використовуючи наведене вище визначення
операційного циклу, можна зробити висновок, що це операційний
цикл у звичайних умовах діяльності.
Звичайно операційний цикл не перевищує 12 місяців, але за
деякими видами діяльності він може тривати більше одного року.
Незважаючи на це, заборгованість, що виникла в ході такого
операційного циклу, визнається не довгостроковою, а поточною.
Отже, довгострокова заборгованість – це в основному
заборгованість, не пов‘язана з операційною діяльністю.
Види довгострокової дебіторської заборгованості:
 дебіторська заборгованість за майно, що передано у
фінансову оренду – сума мінімальних орендних платежів і
негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням фінансового
доходу, що підлягає отриманню;
 довгострокові векселі одержані – векселі одержані у
забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості;
 інша довгострокова дебіторська заборгованість – видача
довгострокових позик працівникам підприємства та інші види
розрахунків.
До довгострокової дебіторської заборгованості відносять:
 заборгованість орендаря за фінансовою орендою, яка
відображається в балансі орендодавця;
142

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

 надання позик іншим підприємствам;
 надання позик фізичним особам;
 заборгованість, що виникає при надзвичайних подіях –
пожежі, повені, крадіжці тощо.
Довгострокова
дебіторська
заборгованість,
на
яку
нараховуються відсотки, відображається в балансі за її
теперішньою вартістю.
Визначення теперішньої вартості залежить від виду
заборгованості та умов її погашення.
Достовірна
оцінка
довгострокової
дебіторської
заборгованості має суттєвий вплив на правильне відображення
інформації в облікових регістрах і звітності.
Вважаємо, що важливу роль при цьому відіграє принцип
обачності, який передбачає застосування в бухгалтерському обліку
таких методів оцінки дебіторської заборгованості, які будуть
запобігати завищенню оцінки активів.
УДК 657
Наталія Назарук
Науковий керівник: Роман Сидоренко
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Для того, щоб здійснювати виробничу діяльність,
підприємствам потрібні основні засоби або, інакше кажучи, засоби
праці. Від предметів праці вони відрізняються тим, що беруть
участь у процесі виробництва, зберігають при цьому свою
натуральну форму, поступово зношуються і частинами переносять
свою вартість на виготовлену продукцію або виконану роботу. Під
впливом засобів праці предмети праці змінюють свої фізико-хімічні
властивості, а тому перетворюються на кінцеву готову продукцію.
До засобів праці належать машини, обладнання, інструменти тощо,
тобто основні засоби підприємства.
В економічній літературі часто трапляється ототожнення
понять "основні засоби", "основні фонди". Під фондами, як відомо,
розуміють джерела утворення господарських засобів підприємства,
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якими є статутний капітал, резервний капітал, прибуток та інші
джерела, що відображаються в пасиві балансу. Стосовно основних
засобів більш правильно застосовувати поняття "засоби", бо саме
вони становлять частину активів підприємства.
За економічною природою засоби праці виступають у вигляді
основних засобів тільки в процесі продуктивного використання.
Об'єкти, які придбані з метою подальшої реалізації, належать до
товарів, а не до основних засобів. У бухгалтерському обліку засоби
праці виділено в окремий об'єкт обліку, що має назву "основні
засоби підприємства".
Згідно П(С)БО 7 "Основні засоби" – матеріальні активи, які
підприємство утримує з метою використання їх у процесі
виробництва або поставки товарів, надання послуг, здавання в
оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і
соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного
використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік).
Згідно з Податковим Кодексом України, основні засоби –
матеріальні активи, зокрема запаси корисних копалин наданих у
користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених
капітальних
інвестицій,
автомобільних
доріг
загального
користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних
активів, вартість яких не перевищує 2500 грн, невиробничих
основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються
платником податку для використання у господарській діяльності
платника податку, вартість яких перевищує 2500 грн і поступово
зменшується з огляду на фізичне або моральне спрацювання та
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з
дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або
операційний цикл, якщо він довший за рік).
Об'єктом обліку основних засобів у бухгалтерському обліку є
закінчений пристрій з усіма приладдями до нього або окремий
конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання
певних самостійних функцій, або відокремлений комплекс
конструктивно поєднаних предметів однакового чи різного
призначення, які мають для обслуговування спільні пристрої,
приладдя, керування та єдиний фундамент, внаслідок чого кожний
із предметів може виконувати свої функції (а комплекс – певну
роботу) лише у складі комплексу, а не самостійно.
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Крім цього, у визначенні основних засобів наведені такі
критерії їх визнання, як: матеріальність; призначення; термін
корисного використання. Не можуть бути визначені активами, а
звідси, і основними засобами об'єкти, не придатні до використання
через фізичне і моральне спрацювання.
Отже, основні засоби підприємства – це сукупність
матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі
протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так
і в невиробничій сфері, і вартість яких поступово зменшується у
зв'язку з фізичним та моральним зносом.
УДК 657
Тетяна Насарчук
Науковий керівник: Наталія Голячук
Луцький національний технічний університет
ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність»,
інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на
використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та
розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних
товарів і послуг [1].
Закон України «Про інвестиційну діяльність» визначає, що
інноваційною діяльністю є сукупність заходів, спрямованих на
створення, впровадження, поширення та реалізацію інновацій
відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» з
метою отримання комерційного та/або соціального ефекту, які
здійснюються шляхом реалізації інвестицій, вкладених в об‘єкти
інноваційної діяльності [2]. Саме фундаментальні дослідження,
спрямовані на створення інновацій.
Дослідженню сутності інноваційної діяльності та поняття
«інновації» присвячено багато робіт вчених-економістів. Згідно з К.
Найту, інновації являють собою впровадження чогось нового
відносно до організації або її безпосереднього оточення, будучи
особливим випадком процесу зміни в організації. Б. Твісс визначає
інновацію як процес, в якому винаходи або ідеї набувають
економічний зміст. Ф. Ніксон вважає, що інновація – це сукупність
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технічних, виробничих та комерційних заходів, які спричиняють
появу на ринку нових і поліпшених промислових процесів й
обладнання. На думку Б. Санто, інновація – це суспільно-техніко економічний процес, який через практичне використання ідей і
винаходів приводить до створення кращих за своїми властивостями
виробів, технологій, і у випадку, якщо інновація орієнтована на
економічну вигоду, її поява на ринку може принести додатковий
дохід [3].
Вітчизняні автори також внесли свій внесок у цю
термінологічну суперечку, розглядаючи інновації або як процес,
або як його результати. Зокрема М.І. Крупка під інноваціями
розуміє нововведення, використання якого сприяють якісним
змінам у виробництві з метою отримання соціально-економічної
вигоди (ефекту). С.І. Ілляшенко розглядає інновації як засіб
адаптації суб‘єктів господарської діяльності до змін зовнішнього
середовища, здатний забезпечити тривале виживання і розвиток
відповідно до обраної мети [3].
Отже, можемо сформулювати, що інноваційна діяльність –
діяльність, яка спрямована на здійснення наукових досліджень та
розробок, використання і комерціалізацію їх результатів, випуск на
ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг та/або досягнення
соціального ефекту. Інакше кажучи, інноваційна діяльність або
інноваційний процес – процес створення, впровадження та
розповсюдження інновацій.
1. Закон України «Про інноваційну діяльність» – [Електронний ресурс] / Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15
2. Закон України «Про інвестиційну діяльність – [Електронний ресурс] / Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
3. Дідух Д.М. Інновації як об‘єкт обліку та аналізу / Д. М. Дідух // Вісник
Житомирського національного агроекологічного університету . - 2012. № 1(2). - С. 319-331.
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УДК 657
Олена Нестерук
Науковий керівник: Ірина Ткачук
Луцький національний технічний університет
ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ХЛІБОБУЛОЧНИХ
ВИРОБІВ
Якість хлібобулочних виробів регламентується нормативнотехнічною документацією на ці вироби. Показники якості закладені
у відповідні стандарти або технічні умови і мають беззастережно
виконуватись. Хліб оцінюють за органолептичними ознаками,
такими як зовнішній вигляд, правильність форми, забарвлення
верхньої скоринки, стан м‘якушки, її розпущеність, смак, запах, а
також за фізико-хімічними показниками, такими як вологість,
кислотність, пористість.
Дефекти хлібобулочних виробів виникають через низьку
якість сировини, порушення технології виготовлення, режиму
транспортування, зберігання і реалізації. Причиною хвороб виробів
є розвиток мікроорганізмів.
До найбільш розповсюджених дефектів хлібобулочних виробів
можна віднести такі: бліде забарвлення скоринки, темна (підгоріла)
скоринка, не пропечені боки (подових виробів), неправильна форма
виробу, розпливчастість подового хліба, низький хліб, тріщини
скоринки, «притиски» з бокових сторін (ділянки без скоринки),
«випливи» м'якушки по контуру верхньої скоринки у формових чи
нижньої скоринки у подових виробах, тонка або товста скоринка,
механічні пошкодження скоринки, липкість м'якушки, понижена або
нерівномірна пористість, порожнина в м'якушці, що має поперечний
розмір більше 3 см, підриви скоринки, стискання та ущільнення
м'якушки біля нижнього краю скоринки, відставання скоринки від
м'якушки, суха м'якушка, непромішування (не промішана сировина у
м'якушці), недостатньо пропечений виріб (м'якушка, що зліплюється),
сторонній смак, підвищена кислотність, надто солоний або прісний
смак, сторонній запах, хрускіт на зубах, сторонні включення,
черствіння та ін.
Свіжість хліба є найважливішою його споживною якістю.
Перші ознаки черствіння хліба за звичайних умов зберігання
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проявляються практично через 10-12 год. Час черствіння залежить
від сорту борошна, з якого випечений хліб, рецептури, технологи
виготовлення тіста, способу випікання, умов транспортування і
зберігання. При черствінні волога інтенсивно переміщується з
м'якушки у скоринку, частина її випаровується, внаслідок чого
зменшується маса готового виробу. Змінюються органічні
речовини, особливо білки та крохмаль. Крохмаль з аморфного
стану переходить у кристалічний. Його зерна стискаються. Зв'язана
вода переходить у вільний стан, що сприяє випаровуванню вологи.
Процес черствіння знижує споживні властивості хліба. Скоринка
стає твердою, крихкою. Поверхня втрачає блиск, стає матовою. За
умов тривалого зберігання хліб набуває невластивого свіжому
хлібу специфічного запаху і смаку.
Черствіння призводить до великих втрат хліба. Черстві
вироби повертаються на підприємство, де їх використовують для
виготовлення панірувальних сухарів або додають у невеликій
кількості до тіста для виготовлення деяких видів хліба. Для
сповільнення процесу черствіння хліба на підприємстві
використовують різні поліпшувачі і ферментні препарати,
змінюють деякі технологічні операції.
До значних втрат хліба та інших хлібобулочних виробів
призводять різні хвороби: пліснявіння, картопляна («тягуча»)
хвороба та ін.
Для підприємств харчової промисловості термін «якість
продукції» має певні особливості:
˗ в першу чергу, такі продукти повинні бути безпечними для
споживача, тобто показники їх якості повинні забезпечувати їх
безпечне споживання (якість – безпека);
˗ у другу чергу, якість цих продуктів повинна відповідати
встановленим нормативним вимогам – стандартам якості
(стандартизована якість);
˗ у третю чергу, при наявності умов, коли у покупця є
можливість обирати бажаний продукт із безлічі представлених на
ринку, його якість повинна перевищувати вимоги стандартів,
досягати та перевищувати характеристики кращих зразків, що
пропонуються на зарубіжних ринках (якість – досконалість).
Отже, одним з визначальних факторів конкурентоспроможності
продукції є її якість. Однак на сьогодні питанням забезпечення
якості продукції та обліку витрат, пов‘язаних з її забезпеченням,
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приділяється незначна увага, а ряд аспектів облікового відображення
витрат на якість взагалі залишаються недослідженими.
УДК 657
Наталія Нечай
Науковий керівник: Ірина Жураковська
Луцький національний технічний університет
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ
ВИРОБНИЦТВА ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Виробництво лісопродукції – це складний масовий процес з
безперервною
технологічною
обробкою
та
переробкою
лісосировини, який у більшості випадків має відкритий характер,
тобто відбувається з втручання людини. Виробництво
лісопродукції здійснюється таким чином, що немає незавершеного
виробництва або залишки незначні. Важливим є також те, що
лісопереробне виробництво належить до комплексного типу і
характеризується тим, що в процесі переробки однієї вихідної
сировини – деревини – отримується основний і побічний продукт.
Такі технологічні особливості зумовлюють вибір нормативного
методу витрат сировини, виробничих потужностей, праці при
організації обліку.
Встановлено, що на підприємствах Держкомлісгоспу України
для первинного обліку лісопродукції і витрат на виробництво
застосовуються спеціалізовані форми. Аналітичний облік витрат
виробництва
здійснюється
автоматизовано.
Найбільш
інформативним джерелом про витрати та вихід продукції є
«Виробничий звіт». Він є одночасно реєстром аналітичного обліку
та формою внутрішнього звіту про витрати виробництва і вихід
продукції. Варто зазначити, що на ДП «Камінь-Каширське ЛГ»
використовують власні розроблені форми цього звіту, які більше
підходять безпосередньо їм.
Необхідність комплексного використання лісосічного фонду в
зв'язку зі зростанням потреби у деревинній сировині, а також значні
зміни технічного, технологічного та агромінаційного характеру
зумовлюють необхідність уточнення, а в деяких випадках – і
докорінного перегляду методики планування, обліку та
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калькулювання
собівартості
продукції
лісозаготівельного
виробництва. У сучасних умовах, коли ступінь використання
лісосировинних ресурсів при оцінці діяльності лісозаготівельних
підприємств підвищується, облікова інформація про повне та
раціональне використання деревинної сировини набирає винятково
важливого значення.
Найдоцільніше
на
лісогосподарських
підприємствах
запровадити облік витрат за центрами відповідальності (майстерні
ділянки лісопунктів, самостійні ділянки підприємства; цех
підприємства, транспортний підрозділ лісового пункту, нижній
складад, лісопункти) та фазами виробництва (лісосічні роботи,
вивезення деревини, нижньоскладські роботи). Крім того
обов‘язково слід запровадити калькулювання всіх видів продукції,
які раніше вважались відходами (сучкової маси, деревної зелені),
окрім стовбурної деревини, так як вони теж підлягають реалізації.
Для відображення у бухгалтерському обліку витрат на
виробництво рекомендовано використовувати рахунок 23
«Виробництво» за субрахунками: 231 «Витрати лісового
господарства за рахунок бюджетних коштів»; 232 «Витрати
лісового господарства за рахунок власних коштів»; 233 «Витрати за
вивозкою деревини на кінцеві склади»; 234 «Інше виробництво»;
235 – «Допоміжне виробництво».
Аналітичний облік доцільно вести в розрізі статей витрат за
такими об'єктами, видами продукції, робіт і послуг: лісосіки,
відведені під всі види рубань; молодняки, пройдені доглядом;
насадження, пройдені рубаннями, пов'язаними з веденням лісового
господарства; дороги лісогосподарського призначення, виконані
господарським методом; біотехнічні заходи; послуги державі із
захисту лісу від шкідників і хвороб; гідролісомеліаративні і
лісоосушувальні роботи; лісовирощування; лісові культури; захисні
насадження; природне поновлення; полезахисні лісові смуги;
маточні плантації і лісонасіннєві дільниці (закладка та утримання);
заходи з охорони лісу від пожеж; послуги з виявлення пожеж;
гасіння лісових пожеж; послуги Державної лісової охорони;
послуги з охорони і відтворенню диких тварин; інша продукція і
послуги, що надаються.
Запровадження
окреслених
положень
на
практиці
забезпечить всі рівні управління лісогосподарським підприємством
об‘єктивною інформацією про витрати виробництва.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ
Важливе місце для правильного відображення у
бухгалтерському обліку, фінансовій і податковій звітності доходів
має їх класифікація. Доходи підприємства класифікуються за
різними ознаками, так з метою визнання доходу та визначення
його суми розрізняють дохід від:
- реалізації продукції, товарів інших активів, придбаних з
метою продажу (крім інвестицій у цінні папери);
- надання послуг;
- використання активів підприємства іншими фізичними та
юридичними особами, результатом якого є отримання процентів,
дивідендів, роялті.
В залежності від місця виникнення доходу розрізняють
доходи центрів інвестицій, центрів доходів, центрів прибутку та
загальний дохід підприємства.
В залежності від виду діяльності розрізняють доходи від
звичайної діяльності – операційної, фінансової та інвестиційної.
При фінансовій оцінці доходу та побудові бухгалтерського
обліку суттєвим є правильне тлумачення двох різновидів доходу:
валового та чистого.
Валовий дохід містить у собі економічну вигоду, яку
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підприємство одержало (або має одержати) 1, с. 425. Суми, які
утримуються в формі податків (акцизний збір, податок на додану
вартість тощо), не приносять економічної вигоди. Тому вони
виключаються із валового доходу та завершують процес
формування чистого доходу.
Чистий дохід - це зменшений валовий дохід на економічні
елементи, які визначені законодавчо. До чистого доходу не
включаються суми, які отримуються від імені третьої сторони,
податок на додану вартість, акциз, мито, будь-які надані
торговельні знижки тощо.
Отже, справжнім доходом є чистий дохід (виручка) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який розраховується
шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг), податків та інших вирахувань з доходу.
Доходи, пов‘язані з основною діяльністю, розрізняють за
функціями - виробництво, управління, збут та інші (аналогічно до
витрат).
Доходи від операційної діяльності включають:
- доходи від основної діяльності – доходи від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг);
- доходи від іншої діяльності – інші операційні доходи (дохід
від реалізації іноземної валюти, доход від реалізації інших
оборотних активів, доход від операційної оренди активів, доход
від операційних курсових різниць, одержані штрафи, пені,
неустойки тощо).
На нашу думку. в економічній літературі приділяється
недостатньо уваги проблемі класифікації доходів, яка є необхідним
елементом прийняття економічно обґрунтованих управлінських
рішень.
1. Бухгалтерський фінансовий облік / Ф.Ф. Бутинець [та ін.]. – Житомир: ПП
―Рута‖, 2009. – 912 с.
2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 ―Загальні вимоги
до фінансової звітності‖, затверджене наказом МФУ від 07.02.2014 р. №73
[Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VІ [Електронний ресурс] /
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В
ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Удосконалення інформаційного забезпечення процесів
управління на основі фінансової звітності завжди було та й
залишається одним із головних та пріоритетних напрямків
наукових досліджень.
Методологічним і практичним проблемам формування
фінансової звітності присвячені праці таких вітчизняних вчених як
Ф.Ф. Бутинця, Ю.А. Вериги, С.Ф. Голова, В.М. Добровського.
Попри наявність значної кількості запропонованих
пропозицій з удосконалення та враховуючи подальші процеси
глобалізації та інтеграції облікових систем, на сьогодні відсутня
цілісна концепція формування фінансової звітності, що обмежує її
якість та прозорість.
Концептуальна модель фінансової звітності, що відповідає
вимогам міжнародних стандартів базується на взаємодії складових:
меті фінансової звітності і формування у зв‘язку з метою обліковоаналітичного забезпечення, принципах і якісних характеристиках
фінансової звітності, концепції капіталу, яка забезпечує його
відображення в частині формування, збереження капіталу та
визначення прибутку.
Загальні вимоги щодо складання та подання фінансової
звітності здійснюється згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності».
Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить
інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух
грошових коштів підприємства за звітний період. Метою складання
фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень
повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий
стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби
користувачів щодо придбання, продажу та володіння цінними
паперами; участі в капіталі підприємства; оцінки якості управління;
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оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої
зобов'язання; забезпеченості зобов'язань підприємства; визначення
суми дивідендів, що підлягають розподілу; регулювання діяльності
підприємства; інших рішень.
Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих
користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з
урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.
Для суб‘єктів малого підприємництва встановлена скорочена
за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про
фінансові результати (фінансовий звіт суб‘єкта малого
підприємництва).
Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім
фінансових звітів про власні господарські операції, зобов'язані
складати та подавати консолідовану фінансову звітність.
Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких
визначаються відповідними положеннями (стандартами). Стаття
повинна наводитися у фінансовій звітності, якщо відповідає
критеріям:
1) існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх
економічних вигод, пов‘язаних з цією статтею;
2) оцінка статті може бути достовірно визначена
Фінансова звітність розглядається як інструмент для
об‘єктивної та достовірної оцінки фінансово-майнового стану,
результатів діяльності та руху грошових коштів підприємства.
Удосконалення принципів складання, змісту форм фінансової
звітності,
можливість
додаткового
розкриття
інформації
забезпечить підвищення її інформативності та значення.
Подальшими напрямками наукових досліджень є розробка
шляхів розширення інформаційного змісту, форм фінансової
звітності через її зближення з іншими видами звітності (створення
інтегрованої звітності) з метою сприйняття та інтерпретації її
показників для підвищення ефективності управлінських рішень.
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ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Проблема оцінки фінансової стійкості є однією з найбільш
актуальних для більшості українських підприємств. Розуміючи під
фінансовою
стійкістю
здатність
організації
стабільно
функціонувати, одержуючи достатню для відтворення та розвитку
прибуток, своєчасно і в повному обсязі виконувати свої
зобов'язання по платежах, в практичній діяльності підприємства
стикаються з труднощами у визначенні механізму, що забезпечував
би поряд з утриманням фінансового рівноваги досягнення
поставлених цілей.
Саме тому можна стверджувати, що фінансова стійкість
підприємств та організацій є важливою складовою, що визначає
фінансову стабільність як окремих суб'єктів господарювання, так і
всієї фінансової системи в цілому, загальний стан економіки .
Метою даної публікації є дослідження економічної сутності
та методичних основ оцінки фінансової стійкості підприємств та
визначення напрямів її забезпечення.
Деякі автори у своїх дослідженнях дійшли висновку, що
оцінка фінансової стійкості підприємства, як можливості
здійснення своєчасної діагностики фінансового стану, припускає
розрахунок та дослідження певної кількості коефіцієнтів (відносних
показників) та визначення певного виду джерел покриття запасів і
витрат. Від виду джерел, які використовуються для формування
певних видів активів, залежить фінансова стійкість підприємства.
Тому щоб контролювати стан підприємства, потрібно
періодично здійснювати оцінку його фінансової стійкості –
поетапно, на підставі комплексу показників. [3, С.250]
На стійкість підприємства впливає багато факторів, за ними
вирізняють кілька видів стійкості: абсолютна; нестійкій фінансовий
стан; кризовий фінансовий стан.
На фінансову стійкість підприємств істотно впливає фаза
економічного циклу, в якій перебуває економіка держави. У період
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кризи існує відставання темпів реалізації продукції від темпів її
виробництва, що спостерігається сьогодні в Україні. Зменшуються
інвестиції в товарні запаси, що ще більше скорочує збут.
Зменшуються також і доходи суб‘єктів господарської діяльності,
падають обсяги прибутку. Все це зумовлює зниження ліквідності
підприємств, їхньої платоспроможності та формує передумови для
масових банкрутств [2].
Метою розробки системи фінансової стійкості є своєчасне
виявлення величини та причин зниження її рівня, пов‘язаного з
погіршенням фінансового стану підприємства, а також розробка та
прогнозування заходів щодо коригування певних напрямків
фінансово-господарської діяльності з метою нормалізації та
підвищення фінансової стійкості суб‘єкта господарювання.
Мета фінансової стабілізації підприємств реалізується
шляхом впровадження оперативних, тактичних і стратегічних
механізмів фінансової стабілізації і вважається досягнутою, якщо:
досягнуто усунення поточної неплатоспроможності завдяки
реалізації оперативних заходів; досягнуто показників фінансової
структури капіталу, які свідчать про забезпечення високої
фінансової стійкості підприємства, завдяки реалізації тактичних
заходів, тобто сума запланованого позитивного грошового потоку
по всіх видах господарської діяльності повинна перевищувати суму
запланованого негативного грошового потоку; досягнуто високої
ринкової вартості підприємства в результаті прискорення темпів
його економічного розвитку завдяки реалізації стратегічних
механізмів фінансової стабілізації.
Отже, основними, найбільш ефективними, шляхами
підвищення фінансової стійкості підприємства є:
- підвищення ефективності використання основних фондів
підприємства;
- підвищення інтенсивності використання оборотних активів
підприємства;
- підвищення продуктивності праці;
- подальше збільшення обсягів реалізації товарів;
- зниження матеріальних операційних витрат;
- розширення ринку збуту продукції (товарів);
- збільшення власного капіталу підприємства;
- залучення інвестицій (кредитів) та ін.
Фінансову стійкість суб‘єктів господарювання слід
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розглядати як комплексну категорію, що відображає рівень
фінансового стану та фінансових результатів підприємства,
здатність виконувати свої зобов‘язання та забезпечувати розвиток
діяльності при збережені кредито- та платоспроможності.
Умовою життєздатності підприємства та основою його
розвитку в конкурентному ринку є стабільність. Саме фінансова
стійкість підприємства є передумовою його економічного розвитку.
В основі досягнення внутрішньої стійкості підприємства
лежить своєчасне та гнучке управління внутрішніми факторами
його діяльності.
З метою подолання фінансової нестійкості підприємств та
зміцнення конкурентоспроможності доцільним є використання
комплексного підходу до вдосконалення управління фінансами,
основною спрямованістю якого є у короткостроковій перспективі усунення проявів неплатоспроможності у разі втрати конкурентних
переваг; у середньостроковій - усунення причин, що генерують
неплатоспроможність та адаптація до умов діяльності в
конкурентному середовищі; у довгостроковій - забезпечення
фінансової стійкості підприємства до впливу зовнішніх факторів
конкурентного середовища.
1. Методи оцінювання і планування економічних показників діяльності
підприємства: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / І.Б. Олексів / Нац. ун-т
«Львів. політехніка». – Л., 2010. – 18 с.: рис., табл. – укр.
2. Партин Г.О. Особливості впливу основних чинників на фінансову стійкість
підприємства в умовах фінансово-економічної кризи // Збірник науковотехнічних праць Національного лісотехнічного університету України. – 2010. №10 - С.276-279.
3. Татарінов Р.В. Інформаційна база вивчення фінансової стійкості підприємств/
Р.В. Татарінов// Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія:Економічні
науки, №5/2013 УДК 657.37
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Складовими частинами предмету управлінського обліку
виступають численні об'єкти, які належать за загальним поділом до
груп виробничих ресурсів, господарських процесів та результатів
виробничої діяльності підприємств.
За першою групою можна виділити необоротні і оборотні та
нематеріальні активи. Отже, предметом управлінського обліку,
поряд з іншими об'єктами, є основні засоби, які за діючим Планом
рахунків обліковуються у складі необоротних активів. У
фінансовому обліку визначення основних засобів наведене за П(С)
БО 7 "Основні засоби" виходячи із очікуваного строку корисного
використання (експлуатації) [1].
В управлінському обліку можна застосувати визначення
об'єкта основних засобів за згаданим стандартом як закінченого
пристрою з усіма пристосуваннями і приладдями до нього або
окремого конструктивного відокремленого предмета, що
призначений для виконання певних самостійних функцій, чи
відокремленого комплексу конструктивно з'єднаних предметів
одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування
загальні пристосування, приладдя управління та єдиний фундамент,
внаслідок чого кожний предмет може виконувати свої функції, а
комплекс – певну роботу тільки у складі комплексу, а не
самостійно[2, 69]. Якщо об'єкт основних засобів складається з
частин які мають різний строк корисного використання
(експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися як окремий
об'єкт основних засобів.
Однак і за таким формулюванням досить важко визначити,
які конкретно об'єкти слід відносити до основних засобів, а які до
малоцінних необоротних активів. Тому у наказі підприємства про
облікову політику доцільно визначити вартісну межу об'єктів, які
відносяться до основних засобів, маючи на увазі, що до
впровадження П(С) БО 7 "Основні засоби" вона складала понад 500
грн. за одиницю.
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В управлінському обліку важливим є поділ основних засобів
за функціональною роллю у процесі виробництва, тобто на
виробничі і невиробничі. Виробничі основні засоби безпосередньо
забезпечують виробництво продукції на підприємстві. Невиробничі
основні засоби призначені для обслуговування культурних і
соціально-побутових потреб працівників підприємства чи
мешканців відповідних населених пунктів [3, 180]. Саме виробничі
основні фонди є об'єктом управлінського обліку, оскільки від їхньої
наявності, структури, рівня використання найбільше залежить
економічна ефективність виробництва.
1. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" від
01.07.2000р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік: навч.посіб / Ф.Ф. Бутинець
– Житомир: ПП. ―Рута‖, - 2005. – 480 с.
3. Управлінський облік: навч.посіб. / Корецький М.Х., Дацій Н.В., Пельтек Л.В. –
К.: Центр учбової літератури, 2007. – 296 с.
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Формування ринкових відносин в Україні не могло не
позначитися на теоретичних дослідженнях у галузі контролю на
сільськогосподарських підприємствах. Останнім часом спеціальна
література демонструє певний безлад у визначенні напрямків
контролю. Так, різні автори пропонують неоднозначні трактування
одних і тих же методик та об‘єктів проведення контролю, при
цьому їх ототожнюють з суб‘єктом або предметом або навіть з
аудитом.
Вагомий внесок у розв'язання проблеми, що розглядається
зробили такі вітчизняні вчені як А.В. Бодюк, В.В. Бурцев,
Ф.Ф. Бутинець, О. Герасименко, Б. Карпінський, С. Ковальчук,
Н.В. Лапухін, В.І. Подольський, В.А. Полторадня, О. Романенко,
Б.Н. Соколов та ін. Значну увагу приділяють дослідженням
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категорій контролю і зарубіжні науковці, зокрема, Г. Манків,
Р. Мертон, Ф. Мишкін, Г. Дж. Шиназі.
Безперечно, вся господарська діяльність кожного підрозділу
суб‘єкта господарювання підлягає контролю. Тут контроль
охоплює всі без винятку процеси, які здійснюється постійно і
систематично. Але держава здійснює контроль окремих сторін
використання підприємствами національного багатства в процесі
створення суспільного продукту - сплату податків, дотримання
законності у веденні бізнесу, соціальний захист працюючих тощо.
Крім того, вважаємо, що одним із напрямків вдосконалення
організації системи внутрішнього контролю є перегляд
організаційно-методичних аспектів діяльності ревізійних комісій,
які мали б всі ознаки внутрішнього аудиту та виконували б його
завдання. Для цього необхідно вирішити наступні питання:
• забезпечення незалежності членів ревізійного підрозділу
від виконавчого органу, що буде гарантом надання об‘єктивної
інформації про результати оцінки діяльності всіх рівнів управління,
а також захисту законних інтересів організації та її власників;
• встановлення вимог щодо рівня професіоналізму
суб‘єктів здійснення контролю;
• розробка методики проведення перевірок, відповідної
структури та технології контрольного процесу, використовуючи
міжнародний досвід, норми і правила у сфері внутрішнього аудиту.
Для забезпечення ефективного функціонування та розвитку
діяльності
внутрішнього
аудиту
сільськогосподарських
підприємствах пропонуємо наступне:
• оцінку ефективної діяльності - здійснення експертних
оцінок різних сторін функціонування господарюючих суб‘єктів і
представлення обґрунтованих пропозицій щодо їх вдосконалення;
• оцінку адекватності системи внутрішнього контролю здійснення детальних аудиторських перевірок діяльності ланок
управління (контролю) з метою підготовки обґрунтованих
рекомендацій щодо підвищення ефективності управління.
Отже, контроль може бути охарактеризований як одна з
функцій управління, що є системою спостереження і перевірки
функціонування керованого об‘єкту з метою правильності оцінки і
ефективності ухвалених управлінських рішень, виявлення ступеня
їх реалізації, наявність відхилення і несприятливих ситуацій, про
які доцільно своєчасно поінформувати відповідальних посадових
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осіб. На основі інформації, отриманої від аналізу, здійснюваного в
межах контролю, керівник підприємства може при необхідності
змінити пропорцію у використанні чинників виробництва і, на цій
основі, змінити результативні показники діяльності підприємства.
УДК 657
Ростислав Парадуха
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ
ДОХОДІВ, ВИТРАТ, ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Для розв‘язання проблеми достовірного відображення
фінансового результату необхідно раціоналізувати порядок
систематизації і накопичення інформації. Йдеться про
вдосконалення організаційних і методологічних засад обліку та
процесу відображення фактів господарської діяльності. Особливої
актуальності ці питання набувають в процесі роботи з адаптації
вітчизняної облікової практики з міжнародним досвідом.
Реформування бухгалтерського обліку пов‘язано зі змінами у
формуванні інформації про доходи, витрати, і врешті, про фінансові
результати.
Система бухгалтерського обліку підприємств України
покликана не тільки забезпечити підготовку фінансової звітності
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, але й
передбачити можливість трансформації звітності українських
підприємств у фінансову звітність за міжнародними стандартами
бухгалтерського обліку, або як мінімум, порівнювати з
показниками, одержаними на основі цих стандартів. Потреба
трансформації обумовлена тим, що Положення (стандарти)
бухгалтерського обліку, хоча суттєво й не протирічать
міжнародним стандартам, проте не повністю охоплюють усі вимоги
щодо подання та розкриття інформації у фінансовій звітності
передбачені МСБО. Слід звернути увагу на необхідність
застосування єдиної методології визначення фінансового
результату незалежно від галузевих особливостей і форми
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власності, особливостей фінансування підприємств та установ. Без
застосування єдиної методики бухгалтерського обліку неможливо
дати об‘єктивну оцінку результатам господарської діяльності
підприємства. Тому відображення достовірних фінансових
результатів – один з найбільш відповідальних аспектів
бухгалтерського обліку. Формування показника фінансового
результату - це підсумок порівняння визнаних доходів і витрат, а
тому достовірність даного показника забезпечується через
розуміння сутності об‘єктів обліку.
Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку
згідно вимог положення (стандарту) бухгалтерського обліку
15‖Дохід‖ за такими групами: а) дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг); б) інші операційні доходи; в)
фінансові доходи; г) інші доходи; д) надзвичайні доходи. Далі в
даному стандарті вказано, що склад доходів, які відносяться до
відповідної групи, встановлено Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 3‖Звіт про фінансові результати‖. Втім,
необхідно підкреслити, що згідно П(С)БО 15 доходи
класифікуються за такими групами: дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; дохід від
участі в капіталі; інші фінансові доходи; інші доходи; надзвичайні
доходи. Це означає, що встановлена ПСБО 15‖Дохід‖ і ПСБО
3―Звіт про фінансові результати‖ класифікація доходів за групами
не співпадає. Виникає проблемне питання щодо віднесення до
конкретної групи визнаних доходів і, крім того, не зрозуміло, за
яким економічним принципом встановлено групи доходу.
Процес реалізації характеризується двома абсолютно різними
показниками - дохід від реалізації продукції і виручка від реалізації
продукції. Тому необхідно більш чітко розмежувати поняття
виручки від реалізації і поняття доходу. Терміни ―дохід‖ і
―виручка‖ співпадають тільки на підприємствах роздрібної торгівлі,
внаслідок співпадіння моменту переходу права власності на товари
до покупця і надходження грошових коштів від нього. П(С)БО 16
обумовлено правила визнання доходу, пов'язаного з наданням
послуг, який визнається з огляду на міру завершеності операції з
надання послуг на дату балансу, за умови, що результат цієї
операції може бути достовірно оцінений. Порядок визнання доходу
від надання послуг враховує не всі можливі практичні ситуації і не
повністю
відповідає
вимогам
Міжнародного
стандарту
162

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

бухгалтерського обліку 18‖Дохід‖. Тому доцільно в додатку до
стандарту навести приклади застосування методики визнання
доходу від надання послуг за найбільш типовими господарськими
операціями за аналогом вимог Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку 18‖Дохід‖.
Таким чином методологічні і організаційні засади обліку
доходів, витрат, повинні забезпечити: 1). більш високий рівень
достовірності і об‘єктивності інформації про доходи і витрати від
звичайної діяльності; 2). раціоналізацію порядку класифікації
доходів і витрат за групами відповідно до економічної сутності
господарських операцій;
УДК 657
Ольга Перебойчук
Науковий керівник: Наталія Тлучкевич
Луцький національний технічний університет
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Витрати являють собою найважливішу економічну категорію
діяльності підприємства, відіграють ключову роль в формуванні
прибутку підприємства та дозволяють забезпечити підвищення
ефективності виробництва.
Діяльність будь-якого підприємства завжди пов‘язана з
певними витратами матеріальних, трудових, інформаційних,
грошових та інших ресурсів на виготовлення, зберігання,
транспортування, сортування, пакування, фасування та реалізацію
товарів.
В сучасних умовах зростають вимоги до бухгалтерського
обліку, перш за все, в напрямку підвищення аналітичності та
оперативності інформації про операційні витрати, що одержується з
метою
прийняття
ефективних
управлінських
рішень.
Обґрунтований облік витрат дає змогу керувати діяльністю
підприємства, досягати мінімізації витрат і максимізації прибутку.
Надзвичайно важливим є впровадження на підприємстві таких
методів обліку витрат, завдяки яким можна контролювати рух
продукції, збереженість та раціональне використання матеріальних
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цінностей і майна.
В умовах ринкової конкуренції основною метою діяльності
будь-якої підприємницької структури є одержання найбільшого
прибутку, що безпосередньо залежить від величини витрат.
Витрати підприємств незалежно від галузі діяльності, форми
власності та інших факторів набувають особливо важливого,
ключового значення.
Під операційними витратами розуміються виражені в
грошовій формі витрати трудових, матеріальних, нематеріальних,
фінансових ресурсів на здійснення операційної діяльності.
Операційна діяльність підприємства – це основна діяльність, яка
пов‘язана з виробництвом продукції (робіт, послуг) або реалізацією
продукції, що є визначальною метою створення підприємства та
забезпечує основну частину його доходу [2].
Собівартість – це виражена у грошовому вимірнику величина
ресурсів, використаних у певних цілях. Таке визначення включає
три важливих положення:
– витрати визначаються обсягом використаних ресурсів
(матеріалів, праці, основних засобів тощо);
– величина використаних ресурсів визначається у
грошовому вимірнику;
– показник собівартості завжди характеризує конкретний
об‘єкт (вид продукції, завдання, проект, замовлення тощо) [1].
Елементами собівартості реалізованої продукції є:
– виробнича собівартість продукції (робіт, послуг), яка була
реалізована протягом звітного періоду;
– нерозподілені постійні загальновиробничі витрати;
– наднормативні виробничі витрати.
Собівартість продукції є одним з важливих узагальнюючих
економічних показників ефективності роботи підприємства,
основою для ціноутворення, а зниження собівартості – важливий
резерв покращання фінансового стану підприємства.
Таким чином, витрати являють собою найважливішу
економічну категорію діяльності підприємства, відіграють ключову
роль в формуванні прибутку підприємства та дозволяють
забезпечити підвищення ефективності виробництва.
1. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навчальний посібник / П.Й. Атамас – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 440 с.
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2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник /
Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В. Герасимчук. – Житомир: ЖІТІ, 2000 –
448 с.
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ВІДПОВІДНІСТЬ СИСТЕМИ
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
СУЧАСНИМ ПОТРЕБАМ МЕНЕДЖМЕНТУ
Як свідчить практика, ефективне управління є неможливим
без контролю. Необхідність проведення внутрішньогосподарського
контролю зумовлена важливістю виконуваних ним функцій:
перевірки порушень фінансово-економічного та виробничого
характеру, формування вихідних даних для прийняття
управлінських рішень, моніторингу цільових показників та ряду
інших.
Взаємопов'язаність управління та контролю потребують
відповідності методів контролю до потреб, які висуває управління.
У світовій практиці проблемі розробки альтернативних концепцій
менеджменту присвячено багато зусиль. Фактично кожна із
концепцій пропонує власну систему оціночних показників, які по
суті мають формувати інструментальну базу контролю. У
вітчизняній економічній думці присутні два погляди на контроль: з
однієї точки зору контроль розглядають як поєднання виробничого
контролю та реалізації контрольної функції бухгалтерського обліку,
з іншої – контроль окрім зазначених, виконує ряд додаткових
функцій, притаманних іншим економічним дисциплінам:
фінансовому аналізу, управлінському обліку. Тому важливим
завданням як для теорії так і для практики є переосмислення ролі
контролю та розробка єдиної концепції цієї економічної категорії.
У науковій літературі досить багато уваги приділено
питанням управління підприємством та контролю. Зокрема,
вивчення проблематики внутрішньогосподарського контролю
здійснено у роботах Бутинець Т.А., Дорош Н.І., Дрозд І.К.,
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Виговської Н.Г., Калюги Є.В., Корінько М.Д., Коцупатрого М.М.,
Кірейцева Г.Г., Швеця В.Г., Шевчука В.О.
Віддаючи належне роботам науковцям, які здійснили значний
вклад в теорію та практику внутрішньогосподарського контролю,
зазначимо, що потребують вирішення питання створення нової
концепції внутрішньогосподарського контролю та розробка
інструментарію, який би задовольняв інформаційні потреби
менеджменту.
Вивчення
теоретичного
тлумачення
сутності
внутрішньогосподарського контролю потребує аналізу наукової
літератури. За його результатами можна визначити коло проблем,
які потребують розв'язання. По-перше, важливим завданням є
узагальнення ряду визначень: внутрішній контроль, внутрішній
аудит, внутрішньогосподарський контроль.
Згідно "Глосарю термінів" Міжнародних стандартів аудиту,
внутрішній аудит – "…це діяльність з оцінювання, яка організована
в межах суб'єкта господарювання і яку виконує окремий відділ. До
функцій внутрішнього аудиту стандартами віднесено перевірку,
оцінювання та моніторинг адекватності й ефективності
функціонування систем бухгалтерського обліку і внутрішнього
контролю".
Привертає увагу остання функція внутрішнього аудиту.
Фактично проведення такої перевірки є повторенням процедур
внутрішньогосподарського контролю. Той же автор зазначає
нижче, що суттєвої різниці між внутрішньогосподарського
контролю та внутрішнім аудитом немає відмінності полягають
лише у числі деяких функцій.
Зокрема виділено найвагоміші:
а) внутрішній аудит уповноважений здійснювати контроль за
дотриманням вимог регулюючих документів щодо ведення
бухгалтерського обліку та документації;
б) у процесі внутрішнього аудиту відбуваються консультації
персоналу.
Попри вказані відмінності, впровадження обох систем
контролю призведе до дублювання функцій, тому питання вибору
між ними є лише вибором термінології.
Слід зазначити, що доцільність впровадження системи
внутрішньогосподарського контролю визначається реальними
потребами підприємства. Але варто відмітити, що ефективне
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поєднання функцій різних економічних служб в системі
внутрішньогосподарського контролю може відбутися виключно під
впливом актуальних потреб управлінського апарату.
Власне наповнення системи інформаційного забезпечення
відбувається шляхом здійснення організаційних та аналітичних
заходів
пов'язаних
із
створенням
системи
внутрішньогосподарського контролю та виконання нею своїх
функцій. Характерною особливістю сьогодення є зростання ризиків
під
час
здійснення
фінансово-господарської
діяльності
підприємством. У таких умовах особливої ваги набуває якість
управлінської інформації, головним постачальником якої є система
внутрішньогосподарського контролю підприємства. Перспективу
подальших досліджень вбачаємо у розробці інструментального
арсеналу процедур внутрішньогосподарського контролю.
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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Розвиток ринкових відносин, впровадження різноманітних
форм власності, реформування економічних відносин в Україні
висувають дедалі нові вимоги до бухгалтерського обліку, як до
основного засобу контролю за веденням господарської діяльності
підприємств.
Для
здійснення
виробничо-господарської
діяльності
підприємства використовують виробничі запаси, які важливою і
значною частиною активів підприємства. Вони займають особливе
місце не лише у складі майна підприємства, а й у структурі витрат,
оскільки виробничі запаси є основною складовою при формуванні
собівартості готової продукції. В молочній галузі частка
матеріальних витрат є великою, і асортимент продукції зумовлює
потребу в якісному номенклатурному обліку запасів.
Розвитку теорії та практики обліку і аналізу виробничих
запасів, забезпеченню його інформаційної бази сприяли праці таких
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вітчизняних вчених як: Ф.Ф. Бутинець, П.С. Безруких, С.Ф. Голов,
В.І. Єфіменко, М.С. Пушкар, Н.М. Ткаченко, І.А. Бланк, І.Б. Швець,
І.А. Бондарєва, Р.З. Чейз, Н.Дж. Еквілайн, Р.Ф. Якобс та ін.
Запаси, як правило, є важливою і значною частиною активів
підприємства, вони займають особливе місце у складі майна та
домінуючі позиції у структурі витрат підприємства різних сфер
діяльності, при визначенні результатів господарської діяльності
підприємства та при висвітленні інформації про його фінансовий
стан. Запаси відносяться до оборотних активів, тому що
споживаються у процесі одного циклу виробництва і повністю
переносять свою вартість в ціну продукції або вони можуть бути
перетворені в грошові кошти протягом року або одного
операційного циклу.
Виробничі запаси у складі економічних ресурсів можна
представити у вигляді схеми, зображеної на рис. 1.
Економічні ресурси

Фінасові

Трудові

Матеріальні

Засоби у сфері
виробництва

Засоби праці

-необоротні
-оборотні

Природні

Засоби у сфері обігу

Предмети праці

-виробничі запаси
-незавершене
виробництво

Продукти праці

-готова продукція
-товари

Рис. 1. Товарно-виробничі запаси у складі економічних
ресурсів
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В бухгалтерському обліку поняття «виробничі запаси»
розглядається як придбані або самостійно виготовлені вироби, які
підлягають переробці на підприємстві. До них відносяться:
сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі
вироби, паливо, тара і тарні матеріали, будівельні матеріали,
матеріали, передані в переробку, запасні частини, матеріали
сільськогосподарського призначення, інші матеріали.
Отже, запаси є необхідною складовою для нормальної
діяльності підприємства. Жодне підприємство у сфері
матеріального виробництва
так і нематеріального, не може
обійтися без запасів. Це один із найважливіших активів, який зпоміж інших перебуває у процесі виробництва з метою подальшого
продажу продукту виробництва, утримуються для споживання під
час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг.
Виробничі запаси є основною складовою собівартості готової
продукції і, відповідно, впливають на розмір прибутку
підприємства.
УДК 657
Валерія Раєвич
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ
Сьогодні одним з найбільш складних і суперечливих питань
вітчизняного обліку є облік дебіторської заборгованості, що
пов‘язано з існуванням проблеми неплатежів. Проблема
дебіторської заборгованості близька всім господарюючим
суб‘єктам і найчастіше вона виникає через розрив в часі між
товарною операцією і її оплатою.
Проблемам розвитку теорії і практики бухгалтерського
обліку та аналізу дебіторської заборгованості присвячено ряд праць
зарубіжних та вітчизняних учених І. Бланка,
Ф. Бутинця,
С. Голова, С. Грязнової, З. Гуцайлюка, Р. Дамарі, В. Завгороднього,
В. Ковальова, В. Костюченко, С. Маслова, О. Петрик, Г. Савицької,
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Я. Соколова, В. Сопка, С. Хенка, К. Хувера, М. Чумаченка,
Л. Городянскої, Н. Матициної та ін.
У сучасній економічній практиці під дебіторською
заборгованістю розуміють суму заборгованості дебіторів
підприємству на певну дату. А під дебіторами розуміють
юридичних і фізичних осіб, які внаслідок минулих подій
заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх
еквівалентів або інших активів .
Тобто, дебіторська заборгованість складає значну частину
активів підприємства і відображається в балансі, має свою
характеристику, класифікацію та інші особливості. Дебіторська
заборгованість, маючи нормальний стан, у майбутньому принесе
підприємству прибуток, але здебільшого стан багатьох
підприємств-покупців нестабільний та хиткий, тому заборгованість
переростає у сумнівну або, ще гірше – у безнадійну. В цьому
випадку підприємство несе витрати, які можуть негативно
вплинути на фінансовий стан.
В обліку інформація про дебіторську заборгованість та
розкриття її в фінансовій звітності підприємства формується у
відповідності з П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». При
цьому слід враховувати особливості оцінки та розкриття інформації
відносно обліку дебіторської заборгованості, які регулюються
іншими положеннями бухгалтерського обліку.
Економічна
вигода
від
формування
дебіторської
заборгованості полягає в тому, що підприємство в результаті її
погашення розраховує рано чи пізно отримати певні грошові кошти
або їх еквіваленти. Відповідно, дебіторську заборгованість можна
визнати активом лише у разі, коли існує можливість її погашення
боржником.
Дебіторська заборгованість, як об‘єкт обліку, має власну
структуру і класифікацію за різними критеріями. Залежно від
терміну погашення її можна розділити на довгострокову та
поточну.
Довгострокова дебіторська заборгованість – це сума
дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не
виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена
після дванадцяти місяців з дати балансу.
Поточна дебіторська заборгованість – це сума дебіторської
заборгованості, яка виникає під час нормального операційного
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циклу або буде погашена на протязі дванадцяти місяців з дати
балансу. В свою чергу, поточна дебіторська заборгованість, згідно
П(С)БО 10 та залежно від платоспроможності дебіторів також
поділяється на сумнівну та безнадійну.
Безнадійна дебіторська заборгованість – поточна дебіторська
заборгованість, щодо якої існує впевненість у її неповерненні
боржником, термін позовної давнини якої минув. А сумнівна
заборгованість – це заборгованість, щодо якої існує невпевненість у
її погашенні боржником.
Сумнівна заборгованість може виникати з різних причин,
якщо з‘являється невпевненість у її погашенні. Найчастіше така
невпевненість з‘являється після того, як заборгованість не
погашається в термін, визначений договором. Але це не
обов‘язково – заборгованість може стати сумнівною ще до терміну
свого погашення – наприклад, якщо стало відомо, що проти
боржника порушена справа про банкрутство. Безнадійна
заборгованість може також виникнути з різних причин:
підприємство-боржник ліквідовано, відбулися форс-мажорні
обставини, що призвели до руйнування боржника та ін. Така
заборгованість вже не відповідає визначенню активу і повинна бути
списана.
Відповідно облік довгострокової дебіторської заборгованості
ведуть на рахунку 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та
інші
необоротні
активи»,
поточної
–
на
рахунках
34 «Короткострокові векселі одержані», 36 «Розрахунки з
покупцями та замовниками»; 37 «Розрахунки з різними
дебіторами»; 38 «Резерв сумнівних боргів».
Вважаємо, що створення ефективної моделі обліку
дебіторської заборгованості дозволить уникнути ризиків
неплатоспроможності і зниження показників ліквідності діяльності
підприємства завдяки своєчасному отриманню необхідної
інформації для прийняття управлінських рішень.
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УДК 657
Богдан Рожій
Науковий керівник: Ірина Бабіч
Луцький національний технічний університет
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНОГО
СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ
Система соціального страхування на сьогодні відіграє
важливу роль, створюючи умови для економічного захисту
громадян, забезпечуючи соціальну захищеність суспільства і є
невід‘ємною складовою соціальної політики держави, оскільки є
важливим елементом процесу економічного розвитку , підвищує
добробут суспільства, створює умови для соціального прогресу
Тема реформування соціального страхування є надзвичайно
актуальною, але їй недостатньо уваги приділено у вітчизняних
дослідженнях, тому існує необхідність подальшого обґрунтування
напрямів реформування соціального страхування.
Сплата ЄСВ залежить від розміру нарахованої заробітної
плати і становить при проведенні нарахувань від 36,76 % до 49,7 %
(залежна від класу ризику підприємства), а при утриманні – 3,6 %.
Сплачувані підприємствами суми будуть акумулюватись на
рахунках Пенсійного фонду і далі розподілятись між рештою
соціальних фондів пропорційно їх нинішнім часткам.
Враховуючи норми чинного законодавства щодо ЄСВ ми
виокремили ряд переваг для платників даного внеску.
1. Відсутність потреби реєстрації в декількох різних фондах
соціального страхування;
2. Спрощується сплата внесків та подання звітності до
фондів соціального страхування;
3. Зменшення кількості звітних форм, які необхідно
подавати;
4. Скорочення кількості перевірок органів соціального
страхування;
5. Скорочення часу і витрат на сплату соціальних внесків.
Адміністрування всіх соціальних внесків Пенсійним фондом
порушує права працедавців і профспілок. Адже це єдиний фонд,
який керується виключно державою. Тоді як інші три знаходяться в
сумісному управлінні: працедавців, держави і профспілок. Переказ
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всіх коштів під керівництво Пенсійного фонду відтісняє від
управління соціальними засобами працедавців і профспілок. На
практиці надання йому таких повноважень означатиме, що дефіцит
Пенсійного фонду може частково покриватися за рахунок засобів
інших фондів. В той час, коли в них може не вистачити достатньо
коштів для виплати. Скажімо, пенсії виплачуватимуться в строк, а
виплати по лікарняному або допомога з безробіття можуть
затримуватись‖.
В процесі вивчення нами Закону України про ЄСВ ми
виділили такий важливий недолік в застосуванні ЄСВ пенсійним
фондом України, такий як: ЄСВ не вирішує такого важливого
питання, як зниження навантаження на фонд оплати праці і тому
ведення заробітної плати змушене і надалі залишатися «в тіні».
Отже, на нашу думку недосконалість розробленої
нормативної бази знижує результативність запровадженого
реформування сфери соціального страхування.
УДК 657
Надія Романюк
Науковий керівник: Тетяна Писаренко
Луцький національний технічний університет
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОГО ТА ОПТОВОГО
ТОВАРООБОРОТУ
Основну масу матеріальних благ, що використовуються для
особистих потреб, населення отримує через торгівлю.
Вона представляє собою головну ланку в системі споживчого
ринку товарів та послуг і виступає як складова частина
народногосподарського комплексу, основним організатором
ринкових відносин. Обʼєктом її діяльності є товарообмін через
купівлю-продаж товарів, а також безпосереднє обслуговування
споживачів у процесі продажу товарів і в окремих випадках
надання відповідних послуг з експлуатації технічно складних
товарів. Згідно з загальноприйнятим положенням, торгівлю
відносять до однієї з форм товарного обігу за допомогою грошей.
Торгівля як галузь господарської діяльності має розгорнуту
мережу оптових і роздрібних підприємств, забезпечує зберігання,
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транспортування і реалізацію товарної продукції предметів
споживання.
Динаміка оптового та роздрібного товарообороту України за
2009-2014 роки, наведена на рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка роздрібного та оптового товарообороту
підприємств торгівлі України за 2006-2014 рр. [1]
В цілому за 2009-2014 роки оптовий товарооборот в діючих
цінах зріс на 440,1 млрд. грн. або на 66,0%. Зростання роздрібного
товарообороту склало за 2009-2014 роки 220,2 млрд. грн. або на
1,7%.
Поряд із зростанням обсягів роздрібного та оптового
товарообороту та змінами в його структурі, останніми роками
спостерігаються й інші зміни показників в торгівельній сфері. Так,
за даними Державного комітету статистики України кількість
об‘єктів роздрібної торгівлі України за 2009-2014 роки постійно
знижується (табл. 1).
Щорічне зменшення кількості обʼєктів торгівлі при загальній
тенденції обсягів товарообороту до збільшення, дозволяє дійти
логічного висновку про те, що більш крупні учасники ринку
поглинають своїх конкурентів.
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Таблиця 1
Кількість та склад обʼєктів роздрібної торгівлі України
2009-2014 рр. * [1]
Роки
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Наявність обʼєктів
роздрібної торгівлі,
на кінець року, тис.
одиниць
73,6
71,9
69,2
65,3
64,8
64,2

У тому числі
кіоски і
магазини
автозаправні
станції
54,6
19,0
52,3
19,6
50,5
18,7
47,6
17,7
48,0
16,8
48,4
15,8

Це можна пояснити також тим, що дрібні торговельні обʼєкти
об‘єднуються задля змоги протистояти зовнішньому середовищу
(конкурентам, економічній та політичній ситуації в Україні).
Домінуючою тенденцією останніх часів є поява сучасних
торговельних форматів та посилення ролі великих корпоративних
угруповань у сфері торгівлі, тож підвищену увагу слід приділяти
торгівельним мережам та їх функціонуванню на сучасному етапі
розвитку національного господарства.
1. Матеріали Державного комітету статистики України [Текст]: [Електронний ресурс]. 
режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
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ПИТАННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Організація обліку та аналізу розрахунків з дебіторами має
стратегічне значення для підприємств будь-якої галузі та форми
власності. Результати цього процесу безпосередньо впливають на
фінансову стійкість, базу оподаткування підприємства, виконання
плану доходів та витрат і, як наслідок, на досягнення стратегічних
цілей його розвитку в умовах ринку та забезпечення
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конкурентоспроможності, прибутковості господарської діяльності.
Серед науковців, які приділяли особливу увагу дослідженню
обліку дебіторської
заборгованості,
є
В.Г.
Андрійчук,
П.І.Гайдуцький, Л.З.Горянська, І.Б. Плотніченко, В.В. Сопко. Ними
подаються
різні
пропозиції
щодо вдосконалення
обліку
розрахункових операцій на сільськогосподарських підприємствах,
проте вдосконалення методики обліку дебіторської заборгованості
все одно потребує уточнення. Також значний внесок у розвиток
теоретичних та практичних аспектів бухгалтерського обліку та
економічного аналізу зробили такі вітчизняні вчені, як М.Т. Білуха,
Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, З.В. Гуцайлюк,
Й.Я. Даньків,В.І. Єфіменко, Л.М. Кіндрацька, Г.Г. Кірейцев,
М.В. Кужельний, Ю.А.Кузьмінський, В.Г. Лінник, Є.В. Мних,
І.М. Парасій-Вергуненко, О.А. Петрик, В.В. Сопко, В.Г. Швець, а
також зарубіжні вчені І. Бернар, К. Друрі,Ж.-К.Коллі.
Згідно з П(С)БО 10 Дебіторська заборгованість – це сума
заборгованості дебіторів підприємству на певну дату, мається на
увазі заборгованість організацій, фізичних осіб даної організації,
наприклад, заборгованість покупців за придбану продукцію,
підзвітних осіб за видані їм під звіт кошти [1]. На нашу думку
дебіторська заборгованість – це заборгованість фізичних і
юридичних осіб перед певним підприємством, за раніше продані їм
товари та надані послуги. Іншим ключовим поняттям, яке
розкриває сутність дебіторської заборгованості є «дебітор» (від
латинського debitum – борг, обов‘язок). Згідно з П(С)БО 10,
дебітори – це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих
подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх
еквівалентів або інших активів
Підвищена увага до стану розрахунків з дебіторами пов‘язана
із необхідністю врахування змін бізнес-середовища, що змушує
суб‘єктів господарювання знаходити нові підходи до оптимізації
цього процесу, опрацьовувати нові форми та методи аналізу
дебіторської заборгованості, розробляти системи оцінки показників
стану розрахунків з використанням новітніх досягнень у галузі
сучасних інформаційних технологій для автоматизації обробки
потрібної інформації та прийняття відповідних управлінських
рішень. Методика обліку та аналізу розрахунків з дебіторами є
невід‘ємною
частиною
системи
бухгалтерського
обліку
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підприємства та його фінансової звітності. Їх важливість великою
мірою визначається необхідністю гармонізації теорії та практики
вітчизняного бухгалтерського обліку відповідно до вимог
міжнародних стандартів.
УДК 657
Інна Савчук
Науковий керівник: Наталія Тлучкевич
Луцький національний технічний університет
ОБЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ
Підприємство в будь-якій організаційно-правовій формі чи
галузі економіки, складається з взаємопов'язаних видів діяльності:
операційної, інвестиційної та фінансової.
В діяльності будь-якого підприємства виникають витрати
пов'язані з організацією та управлінням. Це економічно неоднорідна
група витрат. Вони пов'язані зі здійсненням всієї діяльності
підприємства: постачання, виробництво, реалізація, капітальні
вкладення. Витрати по організації виробництва та управління
поділяють на дві групи: загальновиробничі та адміністративні. До
загальновиробничих відносять витрати, які пов'язані з організацією
виробництва і керівництвом окремих галузей підприємства. До
адміністративних відносять витрати пов'язані з управлінням та
обслуговуванням підприємства в цілому.
Правильність визначення та обліку адміністративних витрат є
достатньо важливою. Суми визначених адміністративних витрат
будуть прямо впливати на кінцевий фінансовий результат
діяльності підприємства.
Відповідно до П(С)БО 16 «Втрати» під витратами розуміють
зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або
збільшення зобов‘язань, які призводять до зменшення власного
капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок внесків
власників).[4]
До адміністративних витрат відносяться:
 загальні та корпоративні витрати (організаційні витрати,
витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати
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тощо);
 витрати на службові відрядження і утримання апарату
управління підприємством та іншого адміністративного персоналу;
 витрати на утримання основних засобів, інших
матеріальних
необоротних
активів
загальногосподарського
призначення (оренда, амортизація, ремонт, опалення, освітлення,
водопостачання, охорона);
 винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з
оцінки майна тощо);
 витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс,
факс тощо);
 амортизація
нематеріальних
активів
загальногосподарського призначення;
 витрати на врегулювання спорів у судових органах;
 податки, збори та інші передбачені законодавством
обов'язкові;
 платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що
включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);
 плата за розрахунково-касове обслуговування та інші
послуги банків;
 інші витрати адміністративного призначення.[4]
Для формування вартості продукції (робіт, послуг), а також
для прийняття рішень щодо управління вартістю слід
користуватися даними про облік витрат. З точки зору бухгалтерів
та економістів формування частини вартості продукції, що
складається із прямих витрат, не викликає проблемних запитань. Це
пояснюється тим, що прямі витрати за економічним змістом та
формально на основі первинних документів можна віднести на
конкретний вид продукції без додаткових розрахунків. Методи та
порядок розподілу непрямих витрат (накладних) є елементами
управлінського обліку, й підприємствам надається можливість
самостійно робити вибір, виходячи з особливостей галузі,
діяльності, організаційно-виробничої структури тощо. [3]
Отже, потрібно так здійснювати і контролювати
адміністративні витрати, щоб зростала ефективність їх
використання. Лише тоді можна говорити про зниження цих
витрат, а відповідно і повної собівартості продукції.
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СУТНІСТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ
ВАРТІСТЬ
Одним з основних податків, що забезпечують значні
надходження до загальнодержавного бюджету України, є податок на
додану вартість.
Не дивлячись на те, що він представляє собою, по суті,
різновид акцизу, це все ж таки універсальний фінансовий
інструмент. Застосування ставок ПДВ на рівні 20-28 % стимулює як
інфляційні процеси в цілому, так і негативно впливає на
високотехнологічні системи виробництва. Оптимальну ставку ПДВ
економісти частіше за все пов‘язують з рівнем 15-18 %. У
багатовіковій історії людства податок на додану вартість −
порівняно новий вид податку. Вперше його ввів у Франції у 1954
році економіст М. Лоре. Потім ПДВ набув широкого поширення
спершу в країнах Європи (кін. 60-х – поч. 70-х рр.) і дещо пізніше
в країнах Азії, Африки, Латинської Америки. Нині ПДВ
стягується у майже 80-ти країнах, серед яких практично всі
промислово розвинені країни. Слід зазначити, що цей податок і
досі не запроваджений у таких країнах, як Австрія, Швейцарія,
США. У кінці 80-х – поч. 90-х років ПДВ був введений у країнах
Східної Європи (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія,
Словаччина, Чехія), а також в деяких країнах СНД (Білорусія,
Казахстан). В Україні і Росії ПДВ введений з 1992 року.
Податок на додану вартість (далі – ПДВ) – це непрямий
податок, що є частиною новоствореної вартості, яка утворюється на
кожному етапі виробництва або обігу, його сума входить до
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продажної ціни на товари (роботи, послуги) і сплачується кінцевим
споживачем.
Якщо розуміти буквально, то ПДВ – це податок на додану
вартість, створену на даному конкретному етапі руху товару, в
результаті чого відбувається ліквідація кумулятивного (каскадного)
ефекту оподаткування.
В ПДВ співіснують суперечливі риси, які гармонійно
поєднуються в єдине ціле. Так, ПДВ, виконуючи суто фіскальні
функції, одночасно здійснює економічний вплив на важливі
макроекономічні показники: виступає як дефлятор, скорочує обсяг
споживання,
потенційно
створює
можливість
зниження
рентабельності майбутніх інвестицій. Одночасно ріст податкових
поступлень зменшує бюджетний дефіцит, скорочує потребу в
державних позиках, сприяє зниженню рівня відсотку і тим самим
стимулює інвестування.
Податок на додану вартість завоював репутацію унікального
фіскального інструмента оптимального розподілу ресурсів.
Суспільно необхідні перерозподільні мікро- і макроекономічні
ефекти цього податку виявились найбільш суспільно прийнятними.
Ось чому ПДВ привертає увагу країн, які намагаються підвищити
темпи економічного росту.
Разом з тим не завжди сам по собі ПДВ здатний принести
успіх. Через свою адміністративну важкість податок на додану
вартість малоефективний в тих країнах, які ще не досягли рівня
впорядкованої ринкової економіки, високої фіскальної дисципліни,
цивілізованої громадської поведінки.
Отже, податок на додану вартість: стимулює зростання
приватного підприємництва й забезпечує нейтральність для всіх
секторів економіки; формує правильні стимули для зростання в
перехідній економіці, стимулює заощадження й інвестиції;
забезпечує значні надходження в держбюджет; є податком з
найбільшими витратами на його адміністрування; потребує більш
кваліфікованих фахівців та значного досвіду оподаткування; не
сприяє справедливому перерозподілу доходів.
ПДВ має ряд недоліків, але цей податок забезпечує значні
надходження до загальнодержавного бюджету України, тобто він є
одним з основних бюджетоутворюючих загальнодержавних
податків і справляється на всій території України.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ
РЕАЛІЗАЦІЇ
Діяльність будь-якого підприємства спрямована на
отримання
максимального
прибутку.
Для
виробничого
підприємства поставлена мета, досягається за допомогою
оптимального випуску та реалізації готової продукції, товарів робіт
та послуг.
В процесі обліку випуску та реалізації готової продукції
формуються важливі показники, такі як: собівартість реалізації,
виручка від реалізації, та інше. Дані показники, у підсумку,
впливають на фінансовий результат діяльності підприємства.
Вирішення поставлених питань, можливе за допомогою
функціонування управлінського обліку.
Важливими об'єктами управлінського обліку є собівартість
готової продукції, обсяг виробництва продукції, виручка від
реалізації.
Готова продукція це виріб, послуга, робота, що пройшли всі
стадії технологічної обробки на підприємстві та відповідають
затвердженим стандартам або умовам договору, прийняті
технічним контролем підприємства і передані на склад або
замовникові - покупцеві, згідно з діючим порядком прийняття
продукції [1].
Так, у П(С)БО 9 «Запаси» [2] зазначено, що готова продукція
виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає
технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором
або іншим нормативно-правовим актом являється одним із видів
запасів. Тому облік готової продукції відноситься до основних
задач управління запасами.
Забезпеченню позитивного фінансового результату діяльності
підприємства сприяє ефективна система управлінського обліку, яка
формує дані, щодо запасів готової продукції на складі, своєчасності
та правильності її оприбуткування, забезпечення її збереження,
своєчасності відвантаження та виконання договірних зобов'язань
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перед покупцями та замовниками.
За даними управлінського обліку готової продукції
керівництво підприємства отримує інформацію, щодо наявності та
руху готової продукції, що дає можливість своєчасно приймати
управлінські рішення, щодо зміни обсягу випуску продукції, зміни
її ціни, зміни асортименту та інше.
Для ефективного управлінського обліку готової продукції на
підприємстві
необхідно
ведення
та
складання
внутрішньогосподарської звітності підприємства. Дана звітність
сприяє прийняттю оперативних та стратегічних рішень, щодо
виготовлення готової продукції та її реалізації [3].
На кожному підприємстві розробляється своя система
внутрішньгосподарської звітності, в залежності від умов в яких
суб'єкт здійснює господарську діяльність та цілей які ставить перед
собою. Дані звітності формуються на підставі первинних
документів, які складаються в процесі випуску готової продукції,
передачі та оприбуткуванні продукції на склад з виробництва та під
час відпуску готової продукції зі складу для її реалізації. В
залежності від обсягів виробництва та реалізації готової продукції
звітність може складатися: щоденно, щотижня або щомісяця.
Необхідність ведення управлінського обліку на виробничих
підприємствах є вимогою часу та ринкових умов. Управлінський
облік готової продукції займає одне з провідних місць у загальній
системі обліку і є важливим з погляду впливу показників, що
формуються при обліку готової продукції, на результат діяльності
підприємства.
1. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: навч. посіб. / Г.В. Нашкерська. - К.: Кондор,
2009. -503с.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджено наказом
Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. N 246.
3. Бухгалтерський управлінський облік: [підруч. для студентів спец. «Облік і
аудит» вищ. навч. закл.] / Ф.Ф. Бутинець. Т.В. Давидюк, З.Ф. Канурна,
Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська. - [3-е вид.]. - Житомир: ПП «Рута», 2005. -480 с.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
У теперішніх умовах господарювання одним з найбільш
складних і суперечливих питань українського обліку можна
вважати облік дебіторської заборгованості, що пов‘язано із
загостренням проблем неплатежів. Нестабільність економічної
ситуації в Україні призводить до погіршення стану розрахунків між
підприємствами, істотного збільшення ризиків реалізації на умовах
відстрочки оплати. Низька платоспроможність підприємств
викликає зростання обсягів дебіторської заборгованості та
зменшення кредиторської, що призводить до порушення
платіжного балансу. Сьогодні, в період глобальних змін в різних
сферах діяльності суспільства, питання обліку дебіторської
заборгованості є досить актуальним, адже фінансовий стан
підприємства значною мірою залежить саме від наявності та
ефективного управління цим видом заборгованості.
Дослідженням цієї проблеми у різні роки займалися такі
вітчизняні науковці, як М. Д. Білик, Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв,
С. Ф. Голов, В. І. Єфіменко, В. М. Костюченко, М. В. Кужельний,
Ю. Я. Литвин, О. В. Лишиленко, В. Г. Лінник, В. Я. Плаксієнко,
В. В. Сопко, К. С. Сурніна, Н. М. Ткаченко та багато інших.
Разом з цим, багатоаспектність дослідження зумовлена
складністю і різноманітністю суб'єктів та об'єктів розрахунковоплатіжних відносин, що вплинуло на суперечливий характер
нормативних документів, а також на рівень розробок окремих
теоретичних і практичних аспектів методики бухгалтерського
обліку дебіторської заборгованості.
На нашу думку, передусім необхідно було б чітко
розмежувати поняття довгострокової та короткострокової
дебіторської заборгованостей. Їх облік нині ведеться на різних
рахунках бухгалтерського обліку, що затрудняє ведення обліку.
Разом із тим слід вказати, що поточна дебіторська заборгованість є
оборотним активом, а довгострокова − необоротним.
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Уточнення вимагає визначення
поточної
дебіторської
заборгованості, оскільки згідно з П(С)БО 10, вона ―за продукцію,
товари, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу
від реалізації продукції, товарів і послуг та оцінюється за первісною
вартістю‖ [1]. Ми вважаємо, що утворення поточної дебіторської
заборгованості не завжди слід пов‘язувати з доходом тому, що
дохід вимірюється сумою очікуваних грошових надходжень.
Досить
важливим
питанням
обліку
дебіторської
заборгованості є її оцінка. Методи оцінки дебіторської
заборгованості повинні забезпечити дотримання принципу
бухгалтерського обліку та фінансової звітності - обачності, який
передбачає застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки,
які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань і витрат і
завищенню оцінки активів і доходів підприємства.
Ще однією з проблем організації обліку дебіторської
заборгованості ми вважаємо можна назвати непристосованість
методів визначення резерву сумнівних боргів до обліку на
підприємствах. Адже часто можна отримати недостовірні дані при
відображенні резерву сумнівних боргів в балансі. Для цього
потрібно внести зміни в діюче законодавство для стимулювання
створення підприємствами цього резерву.
Слід зазначити, що класифікація дебіторської заборгованості,
запропонована діючим в Україні Планом рахунків та П(С)БО 10, є
суперечливою та не задовольняє в повному обсязі потреби
користувачів при складанні фінансової звітності. Для вирішення
даної проблеми слід визначитись стосовно віднесення до поточних
активів дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи
та послуги. Необхідно також переглянути інструкції з використання
рахунка 37 ―Розрахунки з різними дебіторами‖. Можна сказати, що
класифікація дебіторської заборгованості на ньому не вірна. Сюди
увійшли різні види розрахунків із дебіторами, що можна об‘єднати
в групи, які неоднорідні за своєю природою[2].
Необхідно приділити значення вибору форм розрахунків з
покупцями та замовниками. Серед усіх форм безготівкових
розрахунків найнадійнішою є акредитив. Він виставляється в банку
постачальника і забезпечує своєчасність розрахунків за
відвантажену продукцію. Таким чином з метою надання якісної
бухгалтерської інформації про заборгованість господарчого
суб‘єкту, користувачам для прийняття рішень, пропонується
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розробити таку форму бухгалтерського обліку дебіторської
заборгованості, для якої властиві:
- єдиний правильний підхід до обліку дебіторської
заборгованості;
- якісний облік довгострокової дебіторської заборгованості,
зумовлений наявністю розробки єдиного підходу до реєстрації та
обліку довгострокової дебіторської заборгованості в системі
синтетичних рахунків; веденням аналітичного обліку за кожним
видом довгострокової дебіторської заборгованості в розроблених
відомостях аналітичного обліку; узагальненням та накопичуванням
аналітичної
інформації
про
довгострокову
дебіторську
заборгованість [5].
У зв‘язку з тим, що дебіторська і кредиторська заборгованості
− зовсім різні об‘єкти бухгалтерського обліку, які регламентуються
різними нормативними актами і П(С)БО, є пропозиція ввести
синтетичний облік цих заборгованостей у різних регістрах.
Також необхідно вдосконалити політику управління
дебіторською заборгованістю, адже саме політика управління
дебіторською заборгованістю, яка представляє собою частину
загальної політики управління оборотними активами і
маркетингової політики підприємства, спрямованої на розширення
обсягів реалізації продукції, визначає ефективність роботи
підприємства. Тому досить важливим є визначення основних
(ключових) етапів формування політики управління дебіторською
заборгованістю:
1. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства у
попередньому періоді.
2. Формування принципів кредитної політики відносно до
покупців продукції.
3. Визначення можливої суми фінансових коштів, які
інвестуються в дебіторську заборгованість по товарному та
споживчому кредиту.
4. Формування системи кредитних умов.
5. Формування стандартів оцінки покупців і диференціація
умов надання кредиту.
6.
Формування
процедури
інкасації
дебіторської
заборгованості.
7. Забезпечення використання на підприємстві сучасних
форм фінансування
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дебіторської заборгованості.
8. Побудова ефективної системи контролю за рухом і
своєчасною інкасацією дебіторської заборгованості.
Отже, проблема обліку дебіторської заборгованості полягає
в тому, щоб недопустити прострочення термінів платежу та
доведення заборгованості до стану безнадійної. Правильно
організований бухгалтерський облік повинен мати таку систему
рахунків, яка б достатньою мірою відображала і характеризувала
всю господарську діяльність з вимушеною конкретизацією.
Вважаємо, що висунуті нами пропозиції дозволять створити
ефективну модель обліку дебіторської заборгованості, що
дозволить уникнути ризиків неплатоспроможності і зниження
показників ліквідності внаслідок отримання об‘єктивної та
своєчасної інформації для прийняття оптимальних управлінських
рішень.
1. П(С)БО 10 ―Дебіторська заборгованість‖, затверджене наказом МФУ від
08.10.1999 р. №237, із змінами і доповненнями.
2. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. Посібник. За ред. Р. Л. Хом‘яка,
В.І. Лемішовського. – Львів: Інтелект Захід, 2006. – 1088 с.
3.Горбачова О. М. Облік та аналіз дебіторської заборгованості:проблеми та шляхи
їх вирішення [Електронний ресурс] / О. М. Горбачова, Л. В. Лахай. – Режим
доступу: http://www.nbuv.gov.ua
4. Кияшко О. М. , Необхідність облікового забезпечення управління
дебіторською заборгованістю підприємства / О. М. Кияшко // Актуальні
проблеми економіки. - 2009. - №3. - С. 190-196.
5.Колеснікова О. М. Проблемні питання обліку резерву сумнівних боргів в
контексті Податкового кодексу України [Електронний ресурс]
/
О.М.
Колеснікова
//
Ефективна
економіка.
–
Режим
доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?Operation =1&iid=772
6. Лищенко О. Г., Управління дебіторською заборгованістю як фактором
фінансової стійкості підприємства / О. Г. Лищенко, І. С. Середа // Держава та
регіони. Серія: Економіка і підприємництво. - 2010. - №3. - С. 84-89.
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ОСНОВІН ТИПИ МОДЕЛЮВАННЯ
Розвиток науки тісно пов‘язаний з побудовою і
використанням різноманітних моделей. Хоча зараз число вже
побудованих моделей важко оцінити навіть приблизно, питання про
визначення поняття «моделювання» до цих пір викликає суперечки.
Моделювання - це вивчення об‘єктів дослідження не
безпосередньо, а непрямим шляхом, за допомогою аналізу деяких
допоміжних об‘єктів, які прийнято називати моделями.
Це визначення є загальноприйнятим як в природних науках,
так і в економічних дослідженнях.
По засобах моделювання методи моделювання діляться на дві
великі групи:
 методи матеріального моделювання;
 методи ідеального моделювання.
Матеріальним, моделювання називається у тому випадку,
коли дослідження ведеться на моделях, зв‘язок яких з
досліджуваними об‘єктами існує об‘єктивно, має матеріальний
характер.
Моделі в цьому випадку або будуються дослідником, або
відбираються ним в навколишньому його світі.
У матеріальному моделюванні можна умовно виділити три
основні підгрупи методів:
 просторове (використовуються моделі, призначені для
того, щоб відтворити або відобразити просторові властивості
об‘єкту, що вивчається);
 фізичне
(моделі,
використовувані
у
фізичному
моделюванні, призначені для відтворення динаміки процесів, що
відбуваються в науковому об‘єкті);
 аналогове моделювання (грунтується на аналогії в
математичному описі моделі і об‘єкту).
Від матеріального моделювання принципово відрізняється
ідеальне моделювання, що ґрунтується не на матеріальній аналогії
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між моделлю і об‘єктом, що вивчається, а на ідеальному,
мислимому зв‘язку між ними.
Методи ідеального моделювання можна (досить
умовно)розбити на дві підгрупи:
 формалізоване моделювання;
 неформалізоване (інтуїтивне) моделювання.
У формалізованому моделюванні моделями служать системи
знаків або образів, разом з якими задаються їх правила.
Якщо в якості моделей використовуються системи знаків, то
таке моделювання називається знаковим.
При використанні математичного моделювання модель
записується у вигляді сукупності формул, перетворення яких
здійснюється на основі правил логіки і математики.
Іншою формою формалізованого моделювання є образне
моделювання, в якому моделі будуються з таких наочних
елементів, як пружні кулі, потоки рідини, траєкторії руху тіл.
Моделі такого типу широко використовуються у фізиці при
проведенні досліджень, які прийнято називати уявними
експериментами.
До неформалізованого моделювання можна віднести такий
аналіз проблем різноманітного типу, коли модель не формулюється,
а замість неї використовується деяке зафіксоване точне уявне
віддзеркалення реальності, що служить основою для міркування і
ухвалення рішень.
Дослідження економічних процесів і явищ протягом довгого
часу проводилося тільки на основі невизначених уявлень, та і в
даний час аналіз неформалізованих моделей залишається найбільш
поширеним методом економічного дослідження: кожна людина, що
ухвалює економічне рішення без використання математичних
моделей, вимушена керуватися тим або іншим описом ситуації,
заснованим на досвіді (своєму або чужому) і на інтуїції. Основним
недоліком такого підходу, є те, що рішення може виявитися
малоефективним або навіть помилковим. У буденному житті така
помилка може бути допустимою, але при ухваленні економічних
рішень великого масштабу втрати будуть дуже великі.
Використання виключно неформалізованого моделювання стримує
і розвиток економічної науки, оскільки одна і та ж модель різними
дослідниками може розумітися по-різному і приводити не тільки до
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не співпадаючих, але й до протилежних висновків.
Звичайно, неформалізоване моделювання має позитивні
якості, дякуючи яким воно залишається основним засобом
ухвалення рішень у величезній більшості буденних ситуації.
Використання моделей має практичну основу: моделі завжди
будуються так, щоб вони були зручніші для дослідження об'єкти.
Проте, у моделях відтворюються лише основні в даному
дослідженні сторони об'єкту, що вивчається, тому моделювання
дозволяє виявити істотні чинники, відповідальні за ті або інші
властивості явищ, що вивчаються.
УДК 657
Людмила Селюк
Науковий керівник: Ірина Жураковська
Луцький національний технічний університет
УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА
Житлово-комунальне господарство являє собою сферу,
метою функціонування якої є забезпечення умов і належного рівня
життєдіяльності населення та функціонування міст, надання
якісних послуг. В даний час заборгованість населення по оплаті за
комунальні послуги є найбільш поширеним видом боргів
населення. Тому питання дебіторської заборгованісті є актуальним.
Сучасні теоретичні та методичні аспекти проблеми
формування
дебіторської
заборгованості
певною
мірою
висвітлювалися в працях таких вітчизняних науковців та вчених, як
Т. А. Бутинець, Л. В. Чижевська, І. О. Бланк, М. Д. Білик, А. М.
Карбовник, Г. Г. Кірейцева, О. Г. Лищенко та ін. Ці дослідження є
вагомим внеском як в теорію, так і в практичні питання управління
дебіторською заборгованістю сучасних підприємств.
Поточна
дебіторська
заборгованість
в
діяльності
комунального підприємства - це сума реалізованих послуг в кредит,
тобто з відстроченням платежу. Дебіторська заборгованість
споживачів комунальних послуг - фізичних та юридичних осіб за
надані (реалізовані) послуги визнається одночасно з визнанням
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доходів від реалізації послуг. Основними критеріями її відмінності
від довгострокової заборгованості є те, що вона виникає в ході
нормального операційного циклу та строк її погашення не більше
12 місяців з дати балансу.
Залежно від виникнення дебіторська заборгованість
комунального підприємства поділяється на:
 дебіторську заборгованість за надані комунальні послуги і
виконані роботи;
 векселі отримані;
 дебіторську заборгованість за розрахунками, включаючи
іншу поточну дебіторську заборгованість.
Особливістю діяльності підприємств є те, що першою подією
є надання послуги споживачам, тобто реалізація послуг в кредит.
Природно, що в такій ситуації мають місце ризики непогашення
дебіторської заборгованості. Відповідно, в балансах комунальних
підприємств завжди мають відображатися суми дебіторської
заборгованості, щодо повернення якої є сумніви.
Згідно класифікації за строком погашення визначають:
 заборгованість, за якою термін оплати не настав;
 заборгованість, не оплачена в термін;
 заборгованість, за якою минув строк позовної давності.
Одним зі шляхів покращення економічних результатів
діяльності підприємств галузі є ефективне управління дебіторською
заборгованістю. Головною метою даного управління підприємств
житлово-комунального господарства є мінімізація її розміру,
максимізація грошових надходжень за рахунок її погашення,
скорочення строків інкасації боргу та підвищення ліквідності
дебіторської заборгованості з мінімальною втратою вартості.
Тягар управління дебіторською заборгованістю лягає на саме
підприємство. Існує багато способів управління дебіторською
заборгованістю.
Підприємства
житлово-комунального
господарства, як правило, сковані у виборі споживача. На відміну
від підприємств інших галузей вони не можуть відмовити
споживачу в отриманні комунальної послуги. Проте важелі дії на
неплатників є. До них, зокрема, відносять переговори зі
споживачами шляхом листування, розстрочки платежів, розробку
графіків погашення заборгованостей.
Дуже важливо мати в розпорядженні технологію стягнення.
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Це дозволяє встановити оптимальний спосіб повернення грошей,
мінімізувати терміни стягнення і максимізувати підсумкову суму.
Отже, на нашу думку проблема заборгованості споживачів з
оплати комунальних послуг є однією з основних причин фінансової
нестабільності комунальних підприємств. Для запобігання
подальшого зростання дебіторської заборгованості та зміцнення
платіжної дисципліни для всіх споживачів законодавство країни
має передбачати штрафні санкції за несвоєчасну оплату.
УДК 658
Олена Синюк
Науковий керівник: Ірина Жураковська
Луцький національний технічний університет
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
В умовах формування та поглиблення ринкових відносин
результати
роботи
будь-якого
підприємства,
його
конкурентоспроможність залежать від обсягів понесених витрат та
їхньої ефективності. Актуальність дослідження питань обліку
витрат
безумовно
пов‘язана
з
реальним
бажанням
підприємницького сектору максимізувати прибуток від операційної
діяльності не через підвищення цін, або масштабів виробництва, а
саме за рахунок зменшення обсягів витрат. При цьому, як зазначає
В. Дерій, аналіз є основним елементом який, забезпечує розуміння
доцільності і обґрунтованості виникнення витрат та дозволяє
виявляти об‘єктивні резерви зниження витрат.[3]
З‗ясуванню природи, умов виникнення, форм, видів, оцінки,
механізмів формування і відображення в обліку та аналізі витрат
операційної діяльності приділили значну увагу у своїх працях як
вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Зокрема вагомий внесок у
дослідження сутності, організації і методики обліку та аналізу
витрат, управління ними внесли такі вчені: Нуреєв Р.М,
Перевозова І.В., Шумило О.Ю., Попович І.В., Дубровської. О.Є.,
Свідрик Т.І., Кашканов А.А., Семчук О.Я., Костецька Н.І.,
Дмитренко Е.Д., Бутинець Ф.Ф., Лазаришина І.Д., Батенко Л.П.,
Голов С.Ф., Нападовська Л.В., Пушкар М.С., Сопко В.В. та ін.
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Т. Вечорка зазначає у своїй статті, що національна правова
система не відповідає міжнародній і за принципами обліку витрат, і
за цінностями, і навіть за правовою культурою, що гальмує
євроінтегровані процеси в Україні і для усунення даних недоліків
пропонує проводити аналіз Звіту про прибутки та збитки (Звіт про
фінансові результати) за трьома напрямами:
– горизонтальний аналіз (порівняння показників за два
суміжних періоди);
– вертикальний аналіз (визначення впливу кожного із
факторів);
– аналіз на основі розрахунку відносних показників
(коефіцієнти рентабельності) [1].
Узагальнивши методики аналізу витрат науковців [1-5], ми
пропонуємо наступну послідовність аналізу операційних витрат,
яка включає етапи:
1.
Аналіз структури та динаміки витрат операційної
діяльності;
2.
Аналіз показників рентабельності та окупності витрат
операційної діяльності;
3.
Аналіз собівартості за елементами операційних витрат;
4.
Аналіз собівартості продукції (послуг) за статтями
витрат;
5.
Аналіз ділової активності;
6.
Аналіз витрат на одну гривню продукції.
Іноді для оцінки ефективності управлінських рішень
використовують метод аналізу ефективності витрат, який є більш
вдосконаленим видом або варіантом традиційного маржинального
аналізу [3]. Це метод грунтується на співставленні альтернатив у
тих випадках, коли оптимальне рішення не можна виразити в
грошових одиницях.
Цінність аналізу ефективності витрат полягає в тому, що він
спонукає того, хто приймає рішення, розглянути різні альтернативи
з урахуванням їх ефективності по відношенню до витрат. Цей
метод знайшов широке застосування при прийнятті інноваційних
рішень.
Таким чином, можна зробити висновок, що вчені розробили
етапи аналізу витрат і постійно їх вдосконалюють, вносять нові
пропозиції, ідеї з метою виявлення резервів зменшення витрат на
собівартість продукції, вчасного виявлення ризиків пов‘язаних із
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зниженням якості продукції, визначення факторів, що призвели до
змін тощо. І хоча всі вчені зазначають, що даний аналіз є
трудомістким, проте всі вони розуміють, важливість його впливу на
конкурентоспроможність підприємства на ринку, прибуток,
рентабельність виробництва, престиж самої фірми тощо.
1. Вечорка Т.

До питання аналізу доходів та витрат в умовах поглиблення
ринкових перетворень в Україні / Т. Вечорка // Матеріали III Всеукраїнської
науково-практичної конференції студентів та аспірантів [Перспективи
економічного розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів]. –
Чернівці: Наука і освіта, 2006. – 443 с. – С. 418-421.
2. Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз: навч. посіб. / Б.Є. Грабовецький – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.
3. Дерій. В. Термін ―витрати‖ та його трактування для потреб обліку і контролю /
Дерій В. // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 1(26). – С. 154-160. –
(Інформаційно-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності).
4. Лозинський, Д. Л. Витрати та затрати: узгодження понять в бухгалтерському
обліку
[
Електронний
ресурс]/Д.Л.Лозинський.
–Режим
доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal /Soc_gum/Vzhdtu_econ/2009_4/ 21.pdf. – НБУ ім.
В. І. Вернадського.
5. Шорнікова С.В. Шляхи вдосконалення аналізу та оцінки операційних,
фінансових та інших витрат на підприємстві / Шорнікова С.В. // Економіка.
Фінанси. Право. – 2009 – № 3. [ Електронний ресурс]. –Режим доступу:
http://www.info-pressa.com/article-1223.html.

УДК 519.86
Юлія Систалюк
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
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 економіко-математичного моделювання.
Виникнення в XIII ст. подвійного запису, а згодом
спостереження за динамікою господарського процесу за допомогою
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облікових координат – дебету і кредиту – стало проявом
моделювання в специфічній формі, характерній саме для
бухгалтерського обліку:
1. Наприкінці XIX ст. відомий швейцарський бухгалтер Й.Ф.
Шер висунув балансову теорію обліку, основу якої становила
функціональне модель чотирьох типів господарських операцій.
2. Дж. Чсрбопі запропонував логісмографічну модель
обліку, за якої синтетичні й аналітичні рахунки було зведено до
стрункої ієрархічної системи.
3. Уже на початку XX ст. Є.Є. Сіверс став широко
застосовувати в процесі навчання моделі рахунків.
4. М.О. Блатов сконструював комплексну модель обліку
господарських операцій.
5. О.П. Рудановський запропонував складний математичний
апарат для моделей бухгалтерського балансу.
6. 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
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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.
Вчені-економісти розробили таку класифікацію моделей
бухгалтерського обліку:
7. Економіко-організаційні – відображають методологічні
основи ведення обліку і, як наслідок, пов‘язані з обліковою
політикою.
8. Економіко-математичні – побудовані з використанням
методів цілочисельного лінійного програмування.
9. Обліково-економічні – побудовані за принципом
подвійного запису, що відображає економічну сутність об‘єкта чи
процесу.
10. Функціональні
–
відображають
функціональні
характеристики об‘єкта і процесу, що моделюється
11. Структурні – ґрунтуються на структурній подібності
об‘єкта і моделі, що точно описують стан і поведінку об‘єкта або
процесу.
Отже, моделювання в специфічній формі широко
застосовується в бухгалтерському обліку і дає можливості глибше
вивчити економічні процеси та явища.
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УДК 519.86
Оксана Собуцька
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ МАТЕМАТИЧНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ
При вивченні складних економічних процесів та явищ часто
застосовується моделювання.
Модель – це спеціально створений об‘єкт, на якому
відтворюються певні характеристики досліджуваного явища,/
Моделювання – це конкретне відтворення цих характеристик,
що дає змогу вивчати можливу поведінку явища без проведення
експериментів над ним.
Моделювання є важливим інструментом наукової абстракції,
що допомагає виокремити, уособити та проаналізувати суттєві для
даного об‘єкта характеристики (властивості, взаємозв‘язки,
структурні та функціональні параметри).
Для економіки, де неможливе будь-яке експериментування,
особливого значення набуває математичне моделювання.
Завдяки застосуванню потужного математичного апарату
воно є найефективнішим і найдосконалішим методом.
У свою чергу, математичні методи не можуть
застосовуватися безпосередньо щодо дійсності, а лише щодо
математичних моделей того чи іншого кола явищ.
Прикладами економічних моделей є:
 моделі споживчого вибору;
 моделі фірми;
 моделі економічного зростання;
 моделі рівноваги на товарних, факторних і фінансових
ринках тощо.
Поведінка й значення будь-якого економічного показника
залежать практично від безлічі факторів, усі їх урахувати
нереально. Але в цьому й немає потреби. Звичайно лише обмежена
кількість факторів насправді істотно впливає на досліджуваний
економічний показник. Вплив інших факторів настільки незначний,
що їх ігнорування не може призвести до істотних відхилень у
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поведінці досліджуваного об‘єкта.
Виокремлення й урахування в моделі лише обмеженої
кількості реально домінуючих факторів і є важливою передумовою
якісного аналізу, прогнозування й керування ситуацією.
Математична модель, аби бути ефективним інструментом
вивчення економічних процесів, насамперед має відповідати таким
вимогам:
 будуватися на основі економічної теорії й відбивати
об‘єктивні закономірності процесів;
 правильно відтворювати функцію та (чи) структуру
реальної економічної системи;
 відповідати певним математичним умовам (мати
розв‘язок, узгоджені розмірності тощо).
Природно, результати досліджень будь-якої моделі можуть
мати практичну цінність, якщо модель адекватна явищу, що
вивчається, тобто досить добре відтворює реальну ситуацію.
Процес побудови моделі складається з таких етапів:
 формулюються предмет і мета дослідження;
 у досліджуваній економічній системі виокремлюються
структурні чи функціональні елементи, що відповідають
поставленій
меті,
визначаються
найважливіші
якісні
характеристики цих елементів;
 словесно, якісно описуються взаємозв‘язки між
елементами моделі;
 уводяться символічні позначення для відповідних
характеристик економічного об‘єкта та формалізуються, наскільки
можливо, взаємозв‘язки між ними, тим самим формалізується
(описується мовою математики) математична модель;
 виконуються розрахунки за математичною моделлю та
аналізуються отримані результати.
Зауважимо, що різні за природою економічні явища можуть
мати однаковий математичний вираз, хоча економічна
інтерпретація моделі та результати розрахунків будуть різними.
За визначенням, будь-яка економічна модель є абстрактною, а
отже, неповною.
Це пов‘язано з тим, що для виокремлення закономірностей
функціонування економічного об‘єкта потрібно абстрагуватися від
інших факторів, які хоч і мають незначний вплив, однак у
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сукупності можуть визначати не лише відхилення в поведінці
об‘єкта, а й його поведінку.
Звичайно вважають, що всі фактори, невраховані явно в
моделі, мають незначний результуючий вплив на процес чи явище,
що досліджується. Склад урахованих факторів і їх структура
коригуються в процесі вдосконалення моделі.
УДК 657
Олена Сокол
Науковий керівник: Наталія Тлучкевич
Луцький національний технічний університет
ПОНЯТТЯ ВИТРАТ В ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку
інформації про витрати підприємства та розкриття її у фінансовій
звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку
(далі – П(С)БО) 16 «Витрати». Норми цього П(С)БО стосуються
фінансової звітності підприємств, організацій та інших юридичних
осіб усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).
В різних економічних джерелах термін ―витрати‖ трактується
по-різному. Перелік цих визначень наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Трактування поняття ―витрати‖
Зміст
1
Економічні витрати – це кількість (вартість) інших
продуктів, від яких варто відмовитися або якими слід
пожертвувати, щоб отримати якусь кількість даного
продукту [ 5 ].
Витрати – це ті платежі, які повинен зробити виробник
за всі використовувані ресурси [7].
Витрати підприємства — це грошовий вираз
використовування
факторів
виробництва
для
виробництва та реалізації продукції [6, с.15].
Витратами є сума витрат минулої (уречевленої в
засобах виробництва) праці і безпосередньо живої
праці, що витрачена на виробництво товару.
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Продовження табл. 1
Витрати – це виражені у грошовій формі витрати
ресурсів на здійснення підприємницької діяльності
[14,c. 25].
Витрати – це обсяг спожитих виробничих факторів
(матеріальних, фінансових, трудових ресурсів),
необхідних
для
здійснення
підприємством
господарської діяльності, спрямованої на отримання
прибутку та максимізації добробуту власників у
грошовому виразі [13,c.160].
Витрати – це оплата придбаних і використаних
чинників виробництва [3,c.25].
Витрати – це фактори, що зумовлені вибуттям
ресурсів, які зменшують нерозподілений прибуток
підприємства [12, c.32].
Витрати – це грошове відображення витрат живої та
уречевленої праці на здійснення поточної торговельновиробничої
діяльності
підприємства,
що
за
натурально-речовим складом становлять спожиту
частину матеріальних, нематеріальних, трудових та
фінансових ресурсів [11, c.246].

В.Чепінога

В.Сідун,
Ю.Пономарьов
А.Гальчинськи, П.
Єщенко
В.Палехова

О.Лишиленко

Проаналізувавши існуючі погляди щодо визначення сутності
витрат, можна сказати, що на нашу думку, більш доцільно
трактувати витрати з точки зору бухгалтерського обліку – як
зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або
збільшення зобов‘язань внаслідок здійснення господарської
діяльності підприємства, які призводять до зменшення власного
капіталу. Такий підхід є більш необхідним в практичному
застосуванні, він допомагає визначати фактичну суму здійснених
витрат за певний період, а отже сприяє більш достовірному їх
відображенню та обліку.Згідно даної таблиці видно, що дане
поняття трактується по-різному.
З історичним розвитком економіки змінювалося і поняття
«витрати», його розуміння, трактування і значення на різних етапах
розвитку суспільства. Його еволюція відбувається і зараз, що і
спостерігається відповідно до різних трактувань науковцями,
зазначеними в таблиці 1.
Витрати являють собою розподілені по періодах і такі, що
впливають на результати діяльності підприємства, витрати, грошова
оцінка, яких відповідає основним розпорядженням про складання
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звітності» . У той же час основними ознаками поняття «затрати» є:
споживання виробничих чинників; зв‘язок виробничих чинників з
виробництвом продукції; оцінка споживання виробничих чинників.
Низка науковців утотожнює дане поняття із собівартістю. Ф.Ф.
Бутинець стверджує, що витрати виробництва- грошовий вираз
величини ресурсів, використанх у процесі виробництва, та розмір
яких можна безпосередньо віднести до конкретного виду продукції.
Таку ж саму позицію і відстежує В.П. Завгородній.
В процесі виробництва продукції витрачається праця,
використовуються засоби виробництва та предмети праці. Відомі
економісти Е.С. Хендріксен та М.Ф. Ван Бреда зазначають, «що
витрати є несприятливим рухом ресурсів, який зменшує прибуток
фірми.
Сучасні американські вчені Ч.Т. Хорнгрен та Дж. Фостер під
поняттям витрат розуміють використані ресурси або гроші, які
потрібно заплатити на товари чи послуги .
Палій В. та Вандер Віл Р. у спільній праці «Управлінський
облік» під витратами розуміють увесь комплекс матеріальних та
грошових ресурсів, який необхідний для створення продукту.
Автори забули у визначення включити трудові ресурси і
розглядають тільки один господарський процес. Як бачимо, майже
всі науковці розглядають поняття «витрати» з позиції використання
ресурсів.
Череп А.В. наголошує, що під витратами варто розуміти «явні
(фактичні, розрахункові) витрати підприємства, а під затратами
зменшення засобів підприємства або збільшення боргових
зобов'язань у процесі господарської діяльності».
Так, В.В. Сопко «використані у процесі виробництва різні
речовини та сили природи на виготовлення нового продукту праці»
відносить до затрат. До витрат належать адміністративні витрати і
витрати на збут, тобто витрати, пов'язані з часом як витрати періоду.
Характерним для цих витрат є те, що вони не запасомісткі, і не слід
очікувати від них будь-якої вигоди за межами даного періоду [13].
Отже, економічна суть витрат була, є і залишиться однією із
найбільш дискусійних тем. Така багатозначність поняття «витрати»
вимагає нових підходів до визначення цієї категорії та значних
термінологічних уточнень. Але поки поняття «затрати» не буде
законодавчо закріпленим, тобто замість слова «витрати» у чинних
нормативно-правових актах буде використовуватися поняття
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«затрати» у певному контексті, широко застосовувати поняття
«затрати» у науковому обігу та вводити його для характеристики
витрат виробництва є передчасним.
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Юлія Сорочук
Науковий керівник: Наталія Тлучкевич
Луцький національний технічний університет
ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ
Планування є засобом досягнення цілей. У сучасних умовах
планування стає центральною ланкою управління. Ринок не
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відкидає планування, а навпаки конкурентній боротьбі виходити на
ринок зі своєю продукцією без заздалегідь продуманого плану
неможливо.
Говорячи про фінансові плани, зазвичай оперують словом
«бюджет». Бюджет – це кількісний план у грошовому вимірі,
заздалегідь підготовлений та прийнятий до певного періоду часу,
який дозволяє відобразити запланований на цей період розмір
доходів, витрат та капіталу, необхідних для досягнення
запланованої мети.
Бюджети розробляються, як в цілому по підприємству, так і
для окремих структурних підрозділів або функціональних сфер
діяльності суб‘єкта господарювання.
Бюджетне планування – це безперервний циклічний процес
формування бюджетів, спрямований на приведення у відповідність
можливостей організації умов ринку і контролю за їх виконанням.
Бюджети поділяють за рівнем відповідальності на:
функціональні та зведені, за призначенням на операційні, фінансові
та бюджети капітальних інвестицій, за часом складання на
довгострокові та короткострокові.
При бюджетуванні
використовують такі способи
організації:
1)бюджетування з нуля – коли щоразу при складанні
бюджету використовують нові дані, тобто не враховують
результати контролю за виконання бюджетів попередніх періодів;
2)бюджетування від попереднього – коли при розробці
бюджетів враховують дані попередніх планових періодів, виявлені
відхилення та розрахунки планових показників з врахуванням
вищенаведених даних;
3)бюджетування від зворотнього (наступного) – бюджет
розробляють
відповідно
до
діючого
на
підприємстві
довгострокового стратегічного плану.
Таким чином, роль бюджетування полягає в тому, щоб
представити всю фінансову інформацію, показати рух коштів,
фінансових ресурсів, рахунків і активів підприємства в
максимально універсальній та зіставній формі, представити
відповідні показники господарської діяльності в найбільш
прийнятному вигляді для прийняття ефективних управлінських
рішень.
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Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА
МЕТОДИКА ЇЇ ОЦІНКИ
Ефективність є однією з головних категорій господарювання.
Оцінка досягнутої ефективності являє собою критерій
оптимальності економічного процесу. При цьому під ефектом
розуміють різницю оцінок одержуваних результатів і здійснюваних
витрат усіх видів. При такому трактуванні ефект може виражатися
додатнім, нульовим або (якщо витрати перевищують результати)
від‘ємним числом.
У загальному випадку ефективність (діяльності, реалізації
проекту і т.д.) - категорія, що виражає відповідність отриманих
результатів і понесених витрат цілям та інтересам його учасників.
Поняття ефективності може розглядатися у вузькому
розумінні, і обчислюватись за допомогою традиційних показників продуктивності і рентабельності, і в розширеному тлумаченні - як
показник якості реалізації наявного потенціалу або міра його
об‘єктивізації, яка може бути виражена не тільки числовими
параметрами, але і якісними показниками ефективності управління,
оптимізації структури і т.д.
Ключовою категорією в переліку оціночних показників
економічної ефективності є категорія прибутку (фінансового
результату). Саме розрахункову одиницю «фінансового результату
від реалізації продукції (робіт, послуг)» багато авторів називають
«основним показником, що характеризує рівень ефективності
виробництва». З різноманіття функцій прибутку випливає його
основне значення - прибуток як фінансовий результат, являє собою
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виражений у грошовій формі економічний підсумок господарської
діяльності економічного суб‘єкта.
Таким чином, значення прибутку полягає в тому, що він є
метою і кінцевим фінансовим результатом господарської
діяльності, найважливішим показником ефективності, джерелом
для здійснення розширеного відтворення, за рахунок якого,
виконуються фінансові зобов‘язання суб‘єкта господарювання
перед бюджетом та акціонерами.
Основними факторами, що впливають на величину прибутку
господарюючого суб‘єкта, є рівень собівартості, якість і кількість
продукції, продуктивність праці, ступінь використання виробничих
фондів,
організацію
управління,
матеріально-технічного
постачання і попит на продукцію на споживчому ринку.
Таким чином, сам факт отримання прибутку вже дає
можливість говорити про ефективність організації. Особливо це
стосується сучасного етапу розвитку промислового виробництва в
Україні, де за даними офіційної статистики до 2/3 від загальної
чисельності
зареєстрованих
господарюючих
суб‘єктів
є
збитковими. Однак маса прибутку ще не дозволяє достатньою
мірою оцінити, виходячи з величини вкладених і витрачених на це
коштів, наскільки ефективно здійснюється діяльність організації.
З точки зору оцінки ефективності діяльності господарюючого
суб‘єкта прибуток як економічна категорія повинна розглядатися не
тільки у своєму бухгалтерському тлумаченні, як різниця між
отриманим доходом і бухгалтерськими витратами, але і в
розширеному розумінні, як різниця між сукупним ефектом і
сукупними витратами (бухгалтерськими і так званими
економічними). Для того щоб відокремити це значення від
можливих інших тлумачень, багато авторів називають цю різницю
чистим економічним прибутком.
Необхідно
відзначити
суперечливість
прибутку
як
узагальнюючого показника діяльності. Вітчизняна та зарубіжна
практика показує, що зростання прибутку може бути не тільки
наслідком ефективної економічної діяльності. воно може бути
досягнуте за рахунок монопольного становища виробника
(зростання цін), відступу від стандартів, погіршення якості
продукції і т, п. Крім того, рівень прибутковості залежить від
цінової політики, змін ставок податків, структурних зрушень в
економіці і т.д.
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Сам факт наявності у підприємства прибутку досить
важливий, однак особливе значення для інвесторів мають темпи
зростання прибутку.
Результати опитування акціонерів 1000 провідних корпорацій
Західної Європи і США свідчать, що інвестори «однозначно
віддають перевагу компанії, що демонструє швидке зростання
прибутку», але водночас інвестує у цінні папери організацій «з
високим ступенем прогнозованості прибутку і стійким характером
його зростання».
Відповідають даним критеріям насамперед відносні
показники, розраховані на основі прибутку.
Зокрема, оцінка ефективності витрат (дані показники
іменуються також рядом авторів як показники прибутковості)
дозволяє визначити прибуток, отриманий на одиницю витрат та
напрямки оптимізації витрат суб‘єкта господарювання.
УДК 657
Тетяна Степанюк
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
У процесі діяльності підприємство не завжди здійснює
розрахунки з іншими підприємствами або фізичними особами
одночасно з передачею майна, виконанням робіт, наданням послуг
тощо. У зв'язку із цим у нього виникає дебіторська заборгованість.
Несвоєчасна сплата за товари та послуги призводить до погіршення
фінансового стану підприємства.
Головне
призначення
класифікації
дебіторської
заборгованості – систематизація інформації щодо стану
дебіторської заборгованості та надання допомоги у прийнятті
оптимального
рішення
щодо
управління
дебіторською
заборгованістю.
Питаннями
дослідження
класифікації
дебіторської
заборгованості
займалися
вчені-економісти
Ф.Ф.Бутинець,
Т.В. Гладких, С.Ф.Голов, Л. Городянська, Н.М. Лисенко,
Л.О. Лігоненко, Н.М. Малюга, Н. Матицина, Н.М. Новікова та інші.
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Основними
нормативно-правовими
документами,
які
регламентують відображення дебіторської заборгованості в
бухгалтерському обліку є П(с)БО 10 «Дебіторська заборгованість».
У П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» дебіторська
заборгованість визначається як сума заборгованостей дебіторів
підприємству на певну дату. При цьому дебіторами є всі юридичні
та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували
підприємству певні суми грошових коштів.
Для організації обліку та аналізу розрахунків з дебіторами
важливе місце посідає класифікація дебіторської заборгованості.
Від правильної класифікації дебіторської заборгованості, а також
від правильно обраних класифікаційних ознак залежатиме не лише
порядок її обліку взагалі чи окремого її складника, а й ефективності
управління нею.
Дебіторська заборгованість може класифікуватися за різними
ознаками. Однак, при наявності різних класифікаційних ознак,
дебіторська заборгованість найчастіше класифікується за однією
певною ознакою в межах рахунків відповідно до «Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і
господарських операцій підприємств і організацій».
Дебіторську заборгованість класифікують за різними
ознаками:
1) За строком погашення та зв‘язком з нормальним
операційним циклом: довгострокова і поточна дебіторську
заборгованість. Довгострокова дебіторська заборгованість - сума
дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального
операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з
дати балансу. Поточна дебіторська заборгованість - сума
дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального
операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти
місяців з дати балансу.
2) За об‘єктами, щодо яких виникає дебіторська
заборгованість: дебіторська заборгованість орендаря за фінансовою
орендою, яка відображається в балансі орендодавця; дебіторська
заборгованість забезпечена векселем; інша довгострокова
заборгованість; дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги; дебіторська заборгованість за розрахунками; інша
поточна дебіторська заборгованість.
3) За своєчасністю погашення: дебіторська заборгованість, строк
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оплати якої не настав; дебіторська заборгованість не сплачена в строк;
сумнівна дебіторська заборгованість; безнадійна дебіторська
заборгованість.
4) За статтями бухгалтерського балансу: дебіторська
заборгованість за товари, роботи, послуги; дебіторська заборгованість
за розрахунками із бюджетом; дебіторська заборгованість за
розрахунками за виданими авансами; дебіторська заборгованість за
розрахунками з нарахованих доходів; дебіторська заборгованість за
розрахунками із внутрішніх розрахунків; інша поточна дебіторська
заборгованість.
Варто зауважити, що підприємство може самостійно обрати
ознаку класифікації. Так, доцільним є поділ дебіторської
заборгованості за ступенем дотримання фінансової дисципліни на
допустиму та невиправдану(виникає внаслідок недоліків у діяльності
підприємства, наприклад, при виявленні недостач, розкрадань
товарно-матеріальних цінностей і коштів).
Поділ дебіторської заборгованості на ці два види дає можливість
простежити порушення фінансово-розрахункової дисципліни і
виявити: неякісну роботу контрагента – відсутність коштів у покупця,
незадовільну організацію роботи його бухгалтерії; неякісну роботу
підприємства-постачальника – порушення договорів поставки.
Обов‘язковим є поділ дебіторської заборгованості, який
зафіксований чинними положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку та «Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій».
УДК 657
Мирослава Струкова
Науковий керівник: Катерина Нагірська
Луцький національний технічний університет
ТЕОPЕТИЧНІ ЗАCАДИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ЛІЗИНГОВИХ
ОПЕPАЦІЙ
Для вcебічного pозвитку економічних пpоцеcів у кpаїні,
активізації підпpиємницької діяльноcті, pозвитку малого та
cеpеднього бізнеcу необхідно впpоваджувати нові методи
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фінанcування pеального cектоpу економіки, здійcнювати оновлення
матеpіально-технічної бази. Одним із таких методів фінанcування є
лізинг. Cучаcний cтан лізингових відноcин є доcить неcтабільний і
залежним від деpжавної політики. Це пояcнюєтьcя тим, що
деpжава, pегулюючи податкові та амоpтизаційні cтавки,
упpавляючи pізними видами пільг, pозшиpює чи звужує
інвеcтиційні надходження в ті чи інші галузі виpобництва. Лізинг
заcтоcовуєтьcя наcампеpед тоді, коли виpішуєтьcя пpоблема
швидкого пpомиcлового оcвоєння технічних інновацій, які
потpебують значних капіталовкладень. Як пpавило, лізинг значно
вигідніший ніж викоpиcтання позичкових коштів.
Cлід зазначити, що лізинг міcтить доcить цікаві можливоcті
для підпpиємця, якщо вpаховувати pізноманітніcть похідних фоpм
лізингу. Фінанcовий лізинг надає можливоcті ефективного
фінанcування капіталовкладень без потpеби негайної мобілізації
значних фінанcових pеcуpcів. На цій оcнові з'являютьcя пеpедумови
для пpоведення pеcтpуктуpизації виpобництва. Пpи здійcненні
опеpаційного лізингу влаcніcть на майно, яке оpендуєтьcя,
збеpігаєтьcя лізингодавцем, що дає йому певні гаpантії пpоти
фінанcових pизиків.
На cучаcному етапі pозвитку економічної cиcтеми лізинг —
це уcпішна фоpма взаємодії банківcьких cтpуктуp з pеальним
cектоpом економіки. У cвітовій пpактиці лізингові поcлуги шиpоко
викоpиcтовуютьcя та є однією з фоpм капітальних інвеcтицій у
виpобництво.
В науковій літеpатуpі пpинципи обліку та аудиту лізингових
опеpацій
виcвітлювалиcя
багатьма
вченими-економіcтами:
Адамcом
P.,
Баpишніковим
Н.П.,
Білухою
М.Т.,
Дpобишевcьким Н.П., Нитецким В.В. та Кудpявцевим Н.Н.,
Пупковим Г.М. та іншими. У той же чаc аудиту лізингових
опеpацій пpиcвячено не доcтатньо уваги.
На наш погляд, облік та аудит лізингових опеpацій не можна
зводити до обліку та аудиту опеpацій з оcновними заcобами, що
пеpедані у лізинг, оcкільки фінанcовий лізинг пеpедбачає наявніcть
ще і довгоcтpокових зобов‘язань як у лізингоодеpжувача, так і у
лізингодавця.
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Марина Сусь
Науковий керівник: Ірина Ткачук
Луцький національний технічний університет
СУТНІСТЬ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
До наукового обігу категорія «трудовий потенціал»увійшла
на початок 60-х років ХХ ст. і було зумовлененеобхідністю
трансформації традиційних поглядів нароль і місце людини у
процесі виробництва припостійному розвитку НТП. Введення
поняття «трудовийпотенціал» спричинило необхідність перегляду
поглядівна значення у виробничому процесі людини, визнанняролі
інтелектуального й освітнього потенціалу,накопиченого в
суспільстві.
Аналіз еволюції наукових уявлень свідчить, що уявлення про
трудовий потенціал збагачувалися завдяки науковим дослідженням
представників різних наукових шкіл і підходів – соціальнодемографічного, трудоресурсного, політекономічного, соціальноетнічного, ментально-ціннісного, системноготаінших. Тобто, на
сьогодні у вітчизняній науці відсутній однозначнийпідхід до
розуміння економічної категорії «трудовийпотенціал».
Так, у публікаціях Л. Галаз під трудовим потенціалом
підприємства пропонується «розуміти сукупні реальні та
потенційні
можливості
працівників
підприємства,
що
сформувались за певних виробничих умов та здатні впливати на
результати його діяльності в умовах певного рівня розвитку
соціально-економічного середовища» [1, c. 5].
У монографії Л. Шаульської [3, c. 264], «трудовий потенціал»
трактується як поняття широкого змісту, а саме, як «ресурси праці,
які визначають сукупність можливостей населення до активної
трудової, підприємницької, інноваційної діяльності в комплексі з
умовами та якістю їх використання у сфері праці».
Запровадження в наукову думку поняття «трудовий
потенціал» означало перегляд оцінки ролі людини у виробничому
процесі, визнання значення накопиченого в суспільстві
інтелектуального й освітнього потенціалу [4, с. 425].
Концепція трудового потенціалу передбачала вивчення не
лише механізму його формування, а й використання. У зв‘язку з
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цим зросла кількість досліджень, спрямованих на пошук шляхів
підвищення
трудової
активності,
розроблялися
системи
стимулювання ефективнішого використання трудового потенціалу,
зріс інтерес до мотиваційних теорій управління працею. Людина
вже розглядалася не як пасивний «ресурс», а як активний учасник
виробничого процесу [4, с. 426].
Калєніна Н. В пропонує наступні авторські визначення
економічних категорій, що досліджуються.Трудовий потенціал
підприємства – «… це наявні та потенційні можливості його
працівниківзабезпечити реалізацію цілей підприємства з
найраціональнішими витратами всіх виробничих ресурсів заумови
впливу сприятливих соціально-демографічних, екологічних та
економічних факторів» [2, с. 113].Трудовий потенціал працівника –
«…це здатність реалізації його можливостей у довгостроковій
перспективі на конкретному підприємстві за умови впливу
сприятливих факторів на його діяльність» [2, с. 114].
Аналіз джерел показав, що існує дуже багато точок зору
щодо визначення економічної категорії «трудовий потенціал». При
цьому, можна зробити висновок, що трудовий потенціал
підприємства можна визначити як наявні та перспективні
можливості трудового колективу підприємства кількісно й якісно
задовольняти потреби підприємства та реалізовувати його цілі
найефективнішим чином за наявності відповідного ресурсного
забезпечення.
1. Галаз Л. В. Формування та оцінювання використання трудового потенціалу
промислового підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон.
наук. – Львів, 2011. – 20 с.
2. Кальєніна Н. В. Сутність категорії „трудовий потенціал підприємств‖ /
Н. В. Кальєніна // Державата регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –
2008. – № 3. – С. 111–115
3. Шаульська Л. В. Стратегія розвитку трудового потенціалу України: монографія /
Л. В. Шаульська. – Донецьк: НАН України, Ін-т економіки промисловості, 2005.
– 502 с.
4. Чорний Р.С.Людськийкапіталусистемісоціально-економічнихкатегорій //
СтворенняінтелектуальноїсистемиоблікудляекономікиУкраїни
/
Матеріалиміжнародноїнауковопрактичноїконференції―СтворенняінтелектуальноїсистемиоблікудляекономікиУ
країни‖, 21-22 листопада2007 р. –Тернопіль: Економічнадумка, 2007. – 526 с. –
С. 424-427.
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УДК 657
ДіанаТананайко
Науковий керівник: Катерина Нагірська
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ОСНОВНІ
ФАКТОРИ ВПЛИВУ
Визнання інформації продуктом, її ключова роль в
інформаційному суспільстві, а також трансформаційних процесах,
які відбуваються в Україні вимагають поглибленого вивчення
компонентів оцінки якісного стану облікового процесу на
підприємстві. Облікова інформація є складовою інформаційного
середовища демократично розвиненого суспільства. Вона
орієнтована на певні зобов‘язання перед суспільством, власниками,
найманими працівниками, постачальниками і споживачами.
Розвиток інформаційного суспільства також висуває нові вимоги до
облікової інформації, зокрема до її якості. Виникає потреба у
всезагальному, системному підході до забезпечення якості
облікової інформації.
Якість облікової інформації в значній мірі обумовлює
обґрунтованість прийняття управлінських рішень органами влади,
суб‘єктами та учасниками підприємницької діяльності, є підставою
для формування економічного мислення та свідомості суспільства,
сприяє довірі до бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
Показники якості інформації дозволяють її користувачам зрозуміти
переваги та обмеження щодо використання даних рахунків
бухгалтерського обліку та звітності, а також здійснювати
правильну інтерпретацію та підвищувати надійність аналітичних
досліджень.
На разі якість облікової інформації визначається як
сукупність рис та характеристик вихідних даних рахунків
бухгалтерського обліку та звітності, що надає можливість
задовольняти наявні або передбачені потреби споживачів.
Максимальне задоволення потреб усіх користувачів облікової
інформації стає основним критерієм діяльності бухгалтерських
служб підприємств.
Питаннями забезпечення якості економічної інформації
займається багато вчених. В Україні питаннями забезпечення
211

Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України

окремих аспектів якості облікової інформації, як продукту
бухгалтерських служб підприємств, передусім її точності,
займались такі вчені, як Л.В. Гуцаленко [1], Л.С. Шатковська [2],
М.С. Пушкар [3], Г.Г. Кірейцев [4], С.А. Кузнецова [5],
Р.Я. Пахолок [6], Р.Ф. Бруханський [7], Г.І. Цилюрик [8],
О.В. Гончар [9]. Проте, фундаментальних праць, в яких би
комплексно розглядались ці питання в українській бухгалтерській
науці наразі бракує.
Якість облікової інформації необхідно оцінювати через такі
характеристики: релевантність, точність, своєчасність та
пунктуальність, узгодженість та порівнянність, доступність та
ясність.
Варто згадати про конфлікт між якістю облікової інформації
та вартістю її отримання. Існує дилема цінності: з одного боку,
якість інформації досягається шляхом витрат, а з іншого – якість
дає користувачу корисний ефект. Економічна ефективність від
підвищення якості – це відношення корисного ефекту від
підвищення якості до витрат на підвищення якості.
Отже, якість облікової інформації – це: критична оцінка
споживачами ступеня відповідності її властивостей і показників
якості очікуванням та обов‘язковим нормам у відповідності з її
призначенням; сукупність властивостей інформації, які визначають
її здатність задовольняти певні потреби у відповідності з
призначенням.
Відмітимо також, що якість облікової інформації значною
мірою залежить від того, на якому рівні вона збирається –
централізованому (на рівні підприємства) або децентралізованому
(на рівні структурних підрозділів). Звичайно, централізована
облікова система має більше можливостей для забезпечення якості
інформації: кваліфіковані кадри, науково обґрунтовані методології,
технічне забезпечення тощо. Перевагою децентралізованої системи
є її оперативність завдяки меншому розриву в часі між фіксацією
господарських операцій і використанням готової інформації.
Проблемою децентралізованої системи є наукова обґрунтованість
методів формування облікової інформації та їх практичного
застосування.
Підкреслимо, що незважаючи на зростання попиту на
облікову інформацію головною метою є не збільшення обсягів
інформації взагалі, а збільшення обсягів інформації високої якості.
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Фактори, що впливають на якість інформації, можна поділити на
такі групи:
– національні – це певні національні особливості формування
облікової інформації та вимог, що висуваються до неї;
– політичні – фактори впливу на якість інформації політики
країни, яка визначає структуру економіки і, відповідно, підходи до
якості. Наприклад, за планової економіки якість інформації
визначалась з орієнтацією на виробника, а за ринкової економіки
вона переорієнтувалася на користувача;
– технічні – якість інформації залежить від технічного рівня її
виробництва. Розвиток інформаційних технологій дозволяє значно
покращувати якість інформації;
– економічні – якість інформації тісно пов‘язана із її
споживчою вартістю, як вже зазначалось (витрати на якість – її
споживча вартість);
– соціальні – фактори впливу соціального середовища.
Отже, категорія якості інформації є багатоаспектною
категорією і визначається як система частинних визначень якості
інформації, кожне з яких відображає окремий її аспект.
Якість облікової інформації визначається відповідно до
потреб та вимог користувачів на основі низки критеріїв кожен з
яких відображає окремий її аспект. Якісні характеристики
інформації про господарські операції підприємства забезпечує
система прийомів бухгалтерського обліку: документація,
інвентаризація, оцінка,калькуляція, система рахунків, подвійний
запис, баланс, звітність.
При розроблені методології і забезпечення якості облікової
інформації необхідно дотримуватися принципу відображення, який
полягає у перенесенні якості процесу на якість результату. В
основу дослідження було покладено тріаду якості: якість системи
бухгалтерської служби і облікової політики – якість процесу
відображення господарських операцій в обліку – якість результату
формування інформації на рахунках бухгалтерського обліку і у
фінансовій звітності. Подальші дослідження, щодо компонентів
якості облікової інформації мають бути присвячені методичним
засадам їх забезпечення, через систему прийомів бухгалтерського
обліку.
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УДК 657
Лариса Терешкович
Науковий керівник: Світлана Михалевич
Луцький національний технічний університет
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З
ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
В умовах ринкової економіки, впровадження ринкових
механізмів, зростаючого різноманіття форм власності, охоплення
приватизації різних сфер економіки України, реформування
економічних відносин потрібні радикальні зміни в системі
бухгалтерського обліку та аудиту розрахунків з постачальниками та
підрядниками з умовою отримання достовірної інформації для
прийняття економічних обґрунтованих рішень та попередження
виникнення ризиків у фінансовій діяльності підприємства.
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Для організації обліку того чи іншого процесу необхідно
чітко уявляти його економічну сутність та характеристику, цілі та
значення для управління господарством, з'ясувати облікові задачі.
У зв'язку з цим, актуальним стає вивчення обліку та аудиту в
управлінні розрахунками з постачальниками та підрядниками.
Проблеми обліку та аудиту розрахунків з постачальниками та
постачальниками розглядали такі автори, як Бутинець Ф.Ф,
Голов С.Ф., Гудзь О.Є., Огійчук М.Ф., Сук Л.Л. та інші. У працях
вчених розглядається методичні та теоретичні засади ведення
обліку зазначених розрахунків, в той же час питання обліку та
аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками у наукових
роботах та періодиці розкрито не достатньо, тому комплексний
розгляд питання обліку та аудиту розрахунків потребує подальших
пошуків.
Постачальники – це юридичні або фізичні особи, які
здійснюють постачання товарно – матеріальних цінностей, а
підрядники – це спеціалізовані підприємства або фізичні особи, які
надають послуги та виконують роботи. Наприклад, будівельномонтажні пiдприємства, які виконують відповідні роботи при
спорудженні об‘єктів на підставі договорів підряду на капітальне
будівництво, або транспортні та інші підприємства, які надають
послуги замовникам.
Процес постачання полягає в тому, що підприємство укладає
договори з постачальниками на необхідні йому фактори
виробництва, організовує доставку та складування виробничих
запасів, перераховує кошти постачальникам за отримані ТМЦ. Під
час цього процесу відбувається зміна активу з форми грошей на
форму майна, призначеного для виробництва продукції та інших
потреб підприємства
Організацію обліку розрахунків з постачальниками та
підрядниками здійснюють згідно наказу про облікову політику
підприємства, в якому вказують методи оцінки вибуття запасів, що
застосовує суб‘єкт господарювання, яким шляхом здійснювати
оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання
робіт) тощо.
При організації бухгалтерського обліку розрахунків з
постачальниками та підрядниками їх оформляють типовими
формами первинних документів, які використовуються в торгівлі, а
також міжвідомчими формами, що діють у всіх галузях економіки.
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Отже,
від
правильної
організації
розрахунків
із
постачальниками і підрядниками значною мірою залежить
організацiя матеріального забезпечення і постачання відповідно до
договірних зобов'язань і комерційних угод.
УДК 519.86
Катерина Трофимюк
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ В АУДИТІ БАЛАНСУ
В умовах ринкових відносин необхідність перевірки
достовірності показників балансів значно підвищується. Сьогодні
зростає інтерес до практичного використання показників балансу в
управлінні економічними процесами, особливо в галузі
інвестування, кредитування, збереження, відчуження, розподілу та
перерозподілу власності, а також у формуванні фінансових,
податкових відносин і в багатьох інших ситуаціях. У національній
економіці, на жаль, більшість рішень оперативного, тактичного і
стратегічного характеру не завжди ухвалюються на основі
належним чином складених і підтверджених балансів. Вони у
поєднанні з іншими формами фінансової звітності є джерелом
інформації, яке здатне забезпечити прозорість і ефективність
взаємовідносин у сфері господарювання за умови достовірності
відображення показників. Підтвердження цієї достовірності
належить до компетенції аудиторів. У зв‘язку з цим, теорія і
практика аудиту показників балансу є винятково актуальною.
Здійснення аудиту фінансової звітності ґрунтується на
нерозривності і взаємопов‘язаності усіх звітних форм, тому у
процесі перевірки аудитор повинен підтвердити достовірність
кожної з них, включаючи баланс.
Моделі – це такі аналоги, рівень подібності яких з оригіналом
є досить суттєвим, а відмінність – незначною щодо конкретного
об‘єкту дослідження.
Метою моделювання в аудиті балансу є визначення
методики, спрямованої на упорядкування одержання й обробки
інформації про об‘єкти аудиту. Досягнення цієї мети можливе при
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вирішенні наступних завдань: побудови моделі аудиту; розробки
методики практичного використання моделі аудиту, тобто
реалізації моделі; здійснення експерименту.
Моделювання в аудиті може використовуватися для
вирішення різноманітного кола завдань.
Побудова моделі аудиту балансу починається з вивчення
властивостей і функцій об‘єкта моделювання. Аналіз змісту
отриманої у результаті проведеного дослідження інформації значно
поглиблює знання про об‘єкт моделювання. Це забезпечується
завдяки адекватному вираженню в моделі сутності явищ і процесів,
які досліджуються.
При розробці моделей аудиту балансу повинні бути враховані
принципові положення, що регламентують порядок конструювання
моделей. Зокрема, модель аудиту балансу повинна мати основу і
зміст.
Основою даної моделі є фактори, які суттєво впливають на
побудову методики аудиту балансу. Зокрема, на побудову моделі
аудиту балансу впливають галузь, в якій функціонує підприємство,
та масштаби його діяльності; система внутрішнього контролю
підприємства-замовника; кількість наданих первинних документів
та якість їх заповнення.
Зміст моделі аудиту балансу є описанням елементів та
методики аудиту балансу для певної сукупності підприємств та
певних статей балансу.
Дотримання основних положень і вимог моделювання
дозволяє розробити, по-перше, моделі організації аудиту балансу на
підприємствах;
по-друге,
моделі
перевірки
правильності
заповнення статей балансу на дату балансу.
Після побудови загальної моделі аудиту балансу може бути
вирішене наступне завдання – розробка системи реалізації
запропонованого в моделі порядку (складення алгоритмів і
програм), яка забезпечує визначення всіх процедур аудиту в межах
моделі.
Модель, побудована на загальних принципах, надає
можливість розробити методику аудиту, прийнятну як основу для
проведення перевірки фірмами в усіх галузях, при цьому галузеві
методики можуть бути представлені як окремий випадок загальної
моделі.
При проведенні аудиту балансу можна застосовувати
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наступні моделі: модель експрес-аудиту балансу, модель
вибіркового аудиту балансу, модель деталізованого аудиту балансу,
змішану модель.
Для кожного похідного показника встановлюється вид його
залежності від базового показника. Найчастіше вибирається лінійна
залежність.
При розробці прогнозної звітності, насамперед, складається
прогнозний варіант звіту про фінансові результати, оскільки в
цьому випадку розраховується прибуток, що є одним з вихідних
показників для розроблювального балансу.
При прогнозуванні балансу розраховують, насамперед,
очікувані значення його активних статей. Що стосується пасивних
статей, то робота з ними завершується за допомогою методу
балансового ув‘язування показників, з виявленням потреби в
зовнішніх джерелах фінансування.
УДК657
Марія Улянич
Науковий керівник: Наталія Тлучкевич
Луцький національний технічний університет
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
На відміну від бухгалтерського обліку, що ведеться
відповідно до регламентованих принципів та правил, які
встановлюються на державному рівні, владними органами у вигляді
стандартів, положень, інструкцій i є обов‘язковими для виконання,
принципи та правила управлінського обліку обираються
керівництвом підприємства i повинні бути найкориснішими, адже
вони забезпечують якісною інформацією під час прийняття
управлінських рішень.
Підвищення ефективності використання основних засобів у
даний час, коли в країні спостерігається спад виробництва, має
величезне значення. Підприємства, які використовують у своїй
діяльності застарілі основні засоби, повинні не тільки прагнути їх
модернізувати, але і максимально ефективно використовувати,
особливо в існуючих умовах дефіциту фінансів і виробничих
інвестицій.
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Будь-який комплекс заходів щодо поліпшення використання
виробничих потужностей і основних засобів, повинний
передбачати забезпечення росту обсягів виробництва продукції
насамперед за рахунок більш повного й ефективного використання
внутрішньогосподарських резервів і шляхом більш повного
використання машин і устаткування, підвищення коефіцієнта
змінності, ліквідації простоїв, скорочення термінів освоєння знову
введених у дію потужностей.
Підвищення ефективності використання основних засобів на
підприємстві є важливим резервом підвищення ефективності
виробництва. Це обумовлено тим, що значна частина витрат
виробництва, які утворюють собівартість продукції, пов‘язана із
використанням основних виробничих засобів на підприємстві.
В управлінському обліку важливим є забезпечення контролю
за ефективними використанням основних засобів, що передбачає не
тільки наявність фактичної безперебійної роботи машин і
механізмів, інших об'єктів. Адже їхні непередбачені поломки, вихід
з ладу у процесі виконання певних робіт, інколи зводять нанівець
решту управлінських заходів, зумовлюють значні матеріальні
втрати, брак продукції, робіт чи послуг.
Таким чином, важливим завданням управлінського обліку є
контроль за дотриманням правил експлуатації об'єктів основних
засобів, своєчасним проведенням профілактичних заходів щодо
підтримання їх у робочому стані, і поточного та капітального
ремонтів. Крім негативного впливу на ефективність виробництва,
послаблення такого контролю призводить і до передчасного зносу
об'єктів, чим також завдаються значні збитки підприємствам.
Бухгалтерський управлінський облік / Ф.Ф. Бутинець. - Житомир: ПП "Рута", 2002.
- 480с.
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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ПОНЯТЬ «МАРКЕТИНГ»,
«МАРКЕТИНГОВІ ВИТРАТИ»
Маркетинг є відносно новою функціональною областю на
підприємствах України. У цій області до сих пір є певні окремі
теоретичні та організаційні проблеми, на які вказують як
управлінці-практики (наприклад, О. Бєлоусов), так і дослідники
теоретики (О. Базарян, О. Виноградова, В. Руделіус, Л. Шостак та
ін.) [53,], зокрема дослідження сутності поняття «маркетинг» в
умовах ринкової економіки в Україні.
Маркетинг походить від «marketing», що означає діяльність у
сфері ринку збуту.
Американська асоціація маркетингу визначає маркетинг як
процес планування і реалізації розробки, встановлення ціни,
просування і розподілу ідей, товарів та послуг для створення
ситуацій обміну, які задовольняють цілі людей і організацій.
Дехто помилково ототожнює маркетинг з рекламою або
персональним продажем. Подане визначення свідчить, що сфера
маркетингу – значно ширша.
Через неоднозначності поняття і різних точок зору авторів у
світовій та вітчизняній економічній літературі існує безліч
визначень маркетингу.
Ф. Котлер: «Маркетинг — це вид діяльності, спрямований на
задоволення потреб людини за допомогою обміну»[23].
Дж. Еванс та Б. Берман: «Маркетинг — це передбачення,
управління і задоволення попиту на товари, послуги, організації,
людей, території та ідеї за допомогою обміну»[1].
Т. Левітт розуміє під маркетингом «діяльність, спрямовану на
отримання фірмою інформації про потреби покупця, з тим щоб
фірма могла розробити та запропонувати йому необхідні товари та
послуги».
Вчені В. Руделіус, О.М. Базарян, О.А. Виноградова
наголошують на важливість обміну - взаємовигідної угоди,
внаслідок якої покупець і продавець обмінюються чимось, що
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становить для них цінність [3, с.33].
Слід
звернути
увагу
на
визначення
маркетингу
запропоноване Б. Соловйовим маркетинг – узгодження ресурсів
організації з потребами ринку[4].
У, ньому йдеться що ефективна взаємодія з цільовим
ринковим сегментом можлива лише при раціональному розподілі
коштів підприємства, втому числі витрат на маркетингову
діяльність з урахуванням їх цільової спрямованості і
функціональних особливостей.
Аналіз зарубіжних і вітчизняних джерел дозволяє
узагальнити існуючі підходи і розглядати сутність поняття
«маркетинг» як:
1) вид людської діяльності (Ф. Котлер);
2) завдання управління в області стратегічного планування і
регулювання діяльності підприємства (підхід Ж.-Ж. Ламбена);
3) філософію бізнесу і активний процес (підхід Дж.
Стейнера);
4) науку щодо виробництва товарів ринкової новизни (підхід
М. Вачевського);
5) філософію, ідеологію управління (підхід С. Єгорової);
6)концепцію управління (підхід О. Яскевич); інструмент
формування ринкового середовища (О. Браверман);
7) нову функцію управління виробничо-збитовою діяльністю
(підхід С. Єгорової, В. Захарченко);
8) головний фактор успішної поведінки підприємств у
ринковому середовищі (підхід О. Каніщенко);
9) інструмент експансії національного господарства у
світовому економічному просторі (підхід Л. Шостак);
10) підприємницьку діяльність (підхід С. Кулакова);
Нині українська економіка повною мірою усвідомила
важливість маркетингу для розвитку підприємства, його роль у
збільшенні обсягу продажів, прибутку, розширення клієнтської
бази .
Тому, кваліфікований аналіз витрат на маркетинг, їх
структурних елементів є актуальною і необхідною умовою
успішного функціонування сучасного підприємства.
Слід зауважити, що інвестиційний підхід до складу
маркетингових витрат більш широко застосовується іноземними
підприємствами, де керівництво з маркетингу оцінює ступінь їх
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впливу на кінцевий прибуток за допомогою показників
рентабельності інвестицій. Вітчизняні підприємства враховують
витрати на маркетинг як поточні витрати, що дозволяє чітко
структурувати їх склад та запобігти невизначеностям обліку, які
можливі через нерозвиненість системи управління маркетинговою
діяльністю.
Таким чином, українським підприємствам у сучасних
економічних, політичних і соціальних умовах господарювання
необхідно сформулювати структуру маркетингових витрат залежно
від виду та способу організації діяльності й проводити їх
регулярний аналіз за умов зміни внутрішнього та зовнішнього
середовищ.
1.Еванс Дж. Маркетинг: Сокр. пер. с англ. / Еванс Дж., Берман Б //Авт. -М.:
Экономика, 1990.— 350 с.
2.Котлер Ф. Основы маркетинга/ Котлер Ф.- Пер с англ. . – Санкт-Петербург.:
АОЗТ ЛИТЕРА ПЛЮС, 1994. – 698 с.
3. Маркетинг: Підручник / В. Руделіус, О. М. Базарян, О. А. Виноградова та ін. К.: Навчально-методичний центр ―Консорціум із удосконалення менеджментосвіти в Україні‖, 2005. - 422 с.
4. Соловйов Б. А. Управление маркетингом: 17-модульная программа для
менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 13 / Б. А. Соловйов.
– М.: ИНФРА-М, 1999. – 307.

УДК 657
Анна Федорук
Науковий керівник: Ірина Ткачук
Луцький національний технічний університет
ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Для характеристики технічного стану основних засобів
використовуються
такі
основні
показники:
коефіцієнти
спрацювання (зносу), придатності, оновлення, вибуття та кілька
інших (допоміжних) коефіцієнтів.
Коефіцієнт зносу характеризує ту частку вартості основних
засобів, що її списано на витрати виробництва в попередніх
періодах, а коефіцієнт придатності – частку не перенесеної на
створюваний продукт вартості.
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Коефіцієнт зносу основних засобів розраховують на початок
та на кінець звітного періоду, а також вивчають його динаміку за
кілька років. Аналіз проводять на підставі даних першого розділу
активу бухгалтерського балансу. Що нижчий коефіцієнт зносу
(вищий коефіцієнт придатності), то кращим є технічний стан,
основних засобів. Спрацьовані (застарілі) основні засоби
зумовлюють і необхідність застосування застарілих технологічних
процесів, що призводить до не конкурентоспроможності продукції
підприємства.
Коефіцієнт зносу:

К зн 

З
ОЗ п

де З – сума зносу основних засобів;
ОЗп – первісна вартість основних засобів.
Коефіцієнт придатності:

К пр 

ОЗ з
ОЗ п

де ОЗз – залишкова вартість основних засобів.
Технічний стан і відповідність основних засобів науковотехнічним досягненням формується в процесі їх відновлення.
Форми і темпи відновлення основних засобів обумовлені
доцільністю реконструкції, заміни, модернізації груп і видів
обладнання.
Коефіцієнт оновлення основних засобів характеризує
інтенсивність уведення в дію нових основних засобів. Він показує
частку введених основних засобів за визначений період у загальній
вартості основних засобів на кінець звітного періоду.
Коефіцієнт оновлення:

К он 

ОФ о
ОФ к

де ОФо – вартість введених основних засобів за звітний рік;
ОФк – загальна вартість основних виробничих засобів на
кінець року.
Коефіцієнт вибуття основних засобів характеризує рівень
інтенсивності вибуття основних засобів зі сфери виробництва.
Коефіцієнт вибуття:
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К виб 

ОФ в
ОФ п

де ОФв – вартість основних засобів, які вибули;
ОФп – вартість основних виробничих засобів на початок
періоду.
Коефіцієнт вибуття доцільно розраховувати для всіх
основних засобів, промислово-виробничих засобів, активної їх
частини, окремих груп промислово-виробничих основних засобів і
основних видів обладнання.
Коефіцієнти придатності та вибуття якнайтісніше залежать
від темпів оновлення основних засобів: що більше коефіцієнт
вибуття засобів наближається до коефіцієнта оновлення, то нижчим
є рівень зносу засобів і ліпшим їх технічний стан.
Коефіцієнт приросту основних засобів характеризує рівень
приросту основних засобів або окремих його груп за певний період.

Кп 

ОФпр
ОФп

де ОФпр – вартість приросту основних засобів;
ОФп – вартість основних засобів на початок періоду.
Методика порівняльного аналізу цього коефіцієнта
аналогічна методиці аналізу коефіцієнтів оновлення та вибуття
основних засобів.
У процесі аналізу руху та технічного стану основних засобів
перевіряється виконання плану впровадження нової техніки,
уведення в дію нових об'єктів, ремонту основних засобів.
Визначається частка прогресивного обладнання в загальній його
кількості і за кожною групою окремо, а також частка
автоматизованого обладнання. Для характеристики вікового складу
та морального зносу основні засоби групуються за тривалістю
використання (за строками служби) – до 5 років, 5—10 років, 10—
15 років і т.д. – і розраховується питома вага кожної групи в
загальній кількості обладнання.
Для оцінки технічного рівня підприємства слід також
використовувати динаміку показників, які характеризують технічну
озброєність праці, фондоозброєність і енергоозброєність
робітників, досягнутий рівень механізації праці.
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Коефіцієнт фондоозброєності робітників (Кф) за формулою:

Кф 

Ф
Вр

де Ф – залишкова вартість основних виробничих засобів;
Вр – кількість робітників, які працюють у найбільшій зміні.
Коефіцієнт енергоозброєності робітників (Ке) обчислюється
за формулою:

Ке 

Е
Вр

де Е – енергетична потужність, що обслуговує виробничий процес.
Коефіцієнт механізації праці (Кмп) визначається за формулою:

К мп 

ЛГ м
ЛГ

де ЛГм - кількість людино-годин, витрачених робітниками на
механізованих роботах з виробництва продукції;
ЛГ – загальна трудомісткість виготовленої продукції.
Таким чином, щоб використання основних засобів було
справді економічно вигідним та ефективним, необхідно стежити за
його технічним станом, поліпшувати склад, структуру й стан
основних засобів підприємства для підвищення ефективності
виробництва.
УДК 657
Тетяна Харківець
Науковий керівник: Наталія Тлучкевич
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІЧНА СУТЬ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ
Матеріальні ресурси займають суттєве місце серед об‘єктів
управління підприємством. Вони являють собою предмети праці, на
які направлена діяльність людини з ціллю отримання готової
продукції. До матеріальних цінностей належать сировина,
матеріали, паливо, комплектуючі вироби, напівфабрикати тощо. На
відміну від засобів праці, які у виробничому процесі зберігають
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свою форму, а вартість поступово переносять на виготовлений
продукт, предмети праці споживаються цілком, повністю
переносять свою вартість на виготовлений продукт і замінюються
після кожного виробничого циклу. Це є їх специфічною
особливістю
Запаси матеріальних ресурсів відіграють центральну роль у
раціональній та ефективній діяльності підприємства. Вони є
складовою частиною активів підприємства та суттєво впливають на
фінансовий результат господарської діяльності, оскільки займають
найбільшу питому вагу у собівартості витрат підприємств
більшості галузей виробництва різних сфер діяльності.
Характеристика визначення запасів матеріальних ресурсів в
економічній літературі подана в табл. 1.
Таблиця 1
Визначення категорії ―матеріальні запаси‖
№
п/п
1

Автор (джерело)

Визначення

2

3
Матеріальні запаси – це резерв
матеріальних ресурсів, які існують на
підприємстві.
Виробничі запаси (сировина, матеріали,
паливо та ін.), що є матеріальними
ресурсами (предметами праці),
забезпечують засобами праці і робочою
силою виробничий процес підприємства,
в якому вони використовуються
одноразово.
Матеріальні запаси - будь-які ресурси
підприємства, що призначені для
використання, але тимчасово не
використовуються. Запасами можуть
бути сировина, паливо, обладнання,
машини, товари, електроенергія тощо‖.
Застосовує поняття „товарно-виробничі
запаси‖. Термін найкраще відображає
характерні властивості речових
елементів виробництва, формування
основних виробів, при цьому
враховується можливість перебування їх
у складі резервів у вигляді виробничих
запасів на складі або готових виробів
(товарів), що перебувають на складах.

1.

Василенко В.О.,
Ткаченко Т.І. [3, с. 47].

2.

Сахарцева І.І. [5, с. 163].

3.

Скригун Н.М [6,с. 56].

4.

Бутинець Ф.Ф. [2, с. 313].
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Продовження табл. 1

5

6

Чаюн І.О., Бондар І.Ю. [7,
с. 44].

Матеріальні ресурси – це ресурси
необхідні для забезпечення розширеного
відтворення, обслуговування сфери
нематеріального виробництва та
задоволення потреб населення, які
зберігаються на складах або інших
місцях з метою їх наступного
використання

Башнянина Г.І. [1, с. 39].

Запаси – це наявність матеріальних
ресурсів (засобів виробництва та
предметів споживання) для забезпечення
безперервності розширеного
відтворення, обслуговування виробничої
сфери та задоволення потреб населення.

З результатів аналізу встановлено, що не існує однозначного
трактування терміна «запаси». При цьому, проблема полягає в
тому, що використання терміну «запаси» викликає певні
протиріччя. Більшість авторів під цим терміном розуміють
зберігання ресурсів на випадок необхідності, резерв, який
призначений
для
забезпечення
безперебійного
процесу
виробництва і не використовується в поточній діяльності
підприємства.
Ми поділяємо думку автора Башнянина Г.І., оскільки
наведений ним термін найбільш широко розкриває значення запасів
матеріальних ресурсів і їх окремих особливостей.
Разом з тим, у П(С)БО 9 „Запаси‖ термін «матеріальні запаси»
відсутній, хоч і відповідає всім ознакам належності до запасів
підприємства, а їх надлишки не потрібні підприємству і можуть
реалізовуватись на сторону; вони є основним компонентом
виготовленої продукції, а також можуть використовуватись для
інших цілей у процесі господарської діяльності підприємства.
Основою побудови запасів є їх класифікація. Саме від
раціонального вибору класифікаційних ознак
і визначення
відповідно їх складу, залежить достовірність обліку запасів.
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1. Башнянина Г.І. Генеза ринкової економіки: Терміни. Поняття. Персоналії: Навч.
словник-довідник/. Башнянина Г.І.// – Львів: Магнолія плюс, 2004. – с 39.
2. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік. — 3-тє вид. доп. і
перероб./ Бутинець Ф.Ф.// — Житомир: ПП «Рута», 2005. —313c.
3. Василенко В.О. Виробничий (операційний) менеджмент: навч. посібн./
В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко// – К.: ЦУЛ, 2007. – 47 с.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затв. наказом МФУ
від 20.10.1999 р. № 246. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua
5. Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами
національних стандартів України: навч. посібник / Сахарцева. І.І.// – К.: Кондор,
2010. – 167 с.
6. Скригун Н.М. Оптимізація виробничих запасів як один із напрямків управління
витратами / Н.М. Скригун, С.П. Цимбалюк // Економіст –2012. – № 2. – с.56.
7. Чаюн І.О. Управління товарно-матеріальним забезпеченням підприємства: навч.
посібн. / І.О. Чаюн, І.Ю. Бондар //. – К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2009. –
111 с.
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ЕВОЛЮЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ
Витрати виробництва є важливою не тільки економічною, але
й обліково-аналітичною категорією, яка істотно впливає на обсяги
та динаміку прибутку. Тому здійснення дієвого контролю витрат
виробництва з метою постійного зниження їх величини стає однією
із важливих задач системи управління виробництвом на
підприємстві.
Витрати досліджували ще класики політичної економії:
А. Сміт ввів поняття абсолютних витрат, Д. Рікардо - автор теорії
порівняльних витрат. Під терміном «витрати» вони розуміли
середні суспільні витрати на одиницю, тобто те, чого коштувала
окрема одиниця продукції на середньому підприємстві або чому
дорівнюють середні витрати на всіх підприємствах, що належать до
галузі. Витрати виробництва визначалися класиками і як ціна
виробництва з урахуванням рентних платежів [2].
Згідно марксистської концепції витрати виробництва - це те,
що коштує товар капіталісту, а саме сума витрат на придбання
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засобів виробництва і робочої сили (постійного і змінного
капіталу).
Наприкінці XIX ст. з'являється ряд нових концепцій. У
маржиналістів (Менгер, Візе) витрати постають як психологічне
явище, засноване на граничній корисності. На їх думку, сума, що
сплачується фірмою за фактори виробництва, визначається
граничною корисністю, якою вони володіють з точки зору
продавця.
Австрійський теоретик Ф. Візер розробив суб'єктивну теорію
витрат альтернативних можливостей, згідно з якою дійсні витрати
виробництва даного товару рівні найвищої корисності тих благ, які
суспільство могло б отримати, якби по-іншому використало
затрачені виробничі ресурси. Переклад на математичну основу
поглядів маржиналістів представниками австрійської школи сприяв
появі теорії мінімізації витрат.
Інституціоналістська теорія витрат найбільш яскраво
представлена в роботах Дж. К. Кларка («Дослідження економіки
накладних витрат») і Джона А. Гобсона. Перший займався
проблемою накладних, а також докладно досліджував різні типи
витрат: індивідуальні та громадські, абсолютні, додаткові,
фінансові, виробничі, довгострокові і короткострокові. Заслугою
Дж. А. Гобсона було те, що він ввів поняття людські витрати, які
вимірюються, на його думку, якістю і характером трудових зусиль,
здібностями осіб, що роблять ці зусилля, а також з точки зору
розподілу праці в суспільстві [2].
Неокласичні концепції витрат виробництва розглядають їх як
суму витрат (постійних і змінних) на придбання факторів
виробництва. В останнє десятиліття широку популярність придбала
теорія трансакційних витрат, що розробляється представниками
неоінституціоналізму. Сюди відносять головним чином витрати
обігу, тобто витрати по реалізації товару (реклама, зміст ринків і т.
д.). Поняття трансакційних витрат ввів американський економіст Р.
Коуз[3].
Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття
активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок
його вилучення або розподілення власниками) [1]. Витрати
виробництва — це сукупні затрати на виробництво товару. Витрати
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виробництва — це грошовий вираз тих затрат підприємства
(фірми), які показують, у що обходиться для нього створення
відповідної продукції (товарів, послуг).
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 ―Загальні вимоги
до фінансової звітності‖, наказ Міністерства Фінансів України від 07.02.2013р.
№ 73.
2. Ажнюк М.О. Основи економічної теорії: навч. посіб. / М. О. Ажнюк, О. С.
Передрій. - К.: Знання, 2008. - 365 с.
3. Бєляєв О.О. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук,
О.О. Бєляєв та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. К. Т. Кривенка. — К.: КНЕУ,
2001. — 508 с.
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Луцький національний технічний університет
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
Практика переконливо доводить, що успішна діяльність
підприємства можлива за умови чіткого обліку розрахунків та
коштів. Сучасні ж ринкові умови посилюють ці вимоги, оскільки
будь-які упущення можуть звести нанівець позитивні результати
виробничої діяльності підприємства. Тому розрахунки та грошові
потоки мають бути одними з головних об‘єктів управлінського
обліку. Тому, виникає потреба поглиблення інформативності
обліку та виникнення сфери управлінського обліку.
Облікова інформація в управлінському обліку – це лише
вихідні дані для аналітичних розрахунків, котрі необхідно
здійснювати щодо можливих напрямків використання коштів з
урахуванням планових джерел їхнього надходження. Тому
очевидно, що оминути в управлінському обліку при розрахунках із
покупцями й замовниками, постачальниками й підрядниками
грошові потоки було б помилкою. Разом з іншими активами вони є
його об‘єктами.
Управлінський облік має забезпечувати повсякденний
контроль стану розрахунків разом із надходженням чи витрачанням
коштів та їхньою наявністю на звітну дату.
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Управлінський облік має забезпечувати вичерпною
оперативною інформацією не тільки про фактичну заборгованість
покупців перед підприємством чи підприємства перед
постачальниками, що можливо й за даними фінансового обліку, а й
про змогу погасити цю заборгованість у певні терміни.
Щодо коштів, то в управлінському обліку недостатньо
інформації лише про їхню наявність на певну дату, що доволі легко
забезпечує фінансовий облік, оскільки потрібні лише дані
прогнозного характеру, які дають змогу маневрувати коштами.
Управлінський облік розрахунків з покупцями й замовниками
ґрунтується на тих самих документах, що й облік реалізації
продукції, робіт, послуг. Зокрема, на основі даних товарнотранспортних накладних чи накладних або приймальних квитанцій
(актів про виконані роботи, наданні послуги) відображається
заборгованість покупців чи замовників перед підприємством [1,
с. 95].
Однак у будь-якому випадку витрачання грошей передбачає
складання бюджетів в управлінському обліку, розробку на їхній
основі графіків використання коштів з урахуванням можливих
надходжень і першочергових цілей підприємства.
1. Гарасим П.М. Фінансовий, управлінський та податковий облік / Гарасим П.М.,
Журавель Г.П. - Тернопіль, 2003. – 522 с.
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Науковий керівник: Наталія Тлучкевич
Луцький національний технічний університет
РОЗРАХУНКИ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
На кожному підприємстві в Україні має бути реальна й
достовірна інформація про трудомісткість виробленої продукції,
про нарахування заробітної плати. Заробітна плата займає одне з
центральних місць в системі підвищення продуктивності праці на
підприємстві.
Основними показниками праці та заробітної плати, що
підлягають обліку, є чисельність працівників, їхні професії,
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кваліфікація, витрати робочого часу у людино-годинах, людиноднях, кількість виготовленої продукції (виконання робіт, надання
послуг), розмір фонду оплати праці за категоріями працюючих,
видами нарахувань, нарахування премій, відпускних, розмір
відрахувань за їх видами та ін. Ці дані необхідні для обчислення
таких економічних показників, як рівень забезпеченості робочою
силою, середнього заробітку, рівня продуктивності праці та ін.
Функції оплати праці:
1. відтворювальна функція полягає
у
забезпечені
працівників та членів їхніх сімей необхідними життєвими благами
для відновлення робочої сили, для відтворення поколінь;
2. стимулююча функція - передбачає встановлення залежності
її розміру від кількості й якості праці конкретного працівника, його
трудового внеску в результати роботи підприємства;
3. регулююча функція - оптимізує розміщення робочої сили за
регіонами, галузями народного господарства та підприємствами з
урахуванням ринкової кон'юнктури;
4. соціальна функція - відображає міру живої праці при
розподілі фонду споживання між найманими працівниками і
власниками засобів виробництва. Заробітна плата виступає
індивідуальною часткою працівника в новоствореному доході у
відповідності з його трудовим внеском. Соціальне значення цієї
функції полягає у забезпеченні соціальної справедливості при
розподілі доходу між найманими працівниками і власниками
засобів виробництва, а також при розподілі доходу між найманими
працівниками у відповідності з результатами їхнього трудового
внеску.
Облік розрахунків з оплати праці – один із найважливіших
моментів в управлінні діяльністю підприємства, оскільки тільки
завдяки його чіткій організації працівники належно ставляться як
до використання власне робочого часу, так і основних засобів,
виробничих запасів. За відсутності матеріальної зацікавленості
працівників неможливо досягти високої ефективності виробництва,
тому головним завданням обліку розрахунків з оплати праці є
забезпечення прямої залежності між рівнем використання праці та
її оплатою, що необхідне на всіх етапах: від складання первинних
документів до виплати заробітної плати. Важливо, щоб оплата
праці, нарахована кожному працівникові зокрема, відображала саме
його конкретний вклад у формування ефективності виробництва.
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Тут неприйнятний зрівняльний чи знеособлений підхід.
Облік розрахунків з оплати праці ґрунтується на первинних
документах, де відображено відпрацьований час, обсяг виконаних
робіт чи виробленої продукції кожним робітником, а за
неможливості розмежування бригадою (ланкою) чи іншим
структурним підрозділом. Для визначення оплати праці кожного
працівника дані первинних документів підраховують за місяць,
визначаючи загальний відпрацьований час, нараховані суми та
обов‘язкові утримання з оплати праці:
1. Голов С.Ф. Управлінський облік / С.Ф. Голов. - К: Лібра, 2003 – 704.
2. Шульга Н.В. Сутність оплати праці, її форми і системи / Н.В. Шульга //
Проблеми формування ринкової економіки: міжвід. наук. збірник / відп. ред.
О. О. Бєляєв. – К.: КНЕУ, 2002. – Вип. 10. – С. 73–77.
3. Організація бухгалтерського обліку: навчальний посібник / Ф.Ф. Бутинець,
О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова. - Житомир: ЖІТІ, 2001.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОЦІНКА ГОТОВОЇ
ПРОДУКЦІЇ
На сьогоднішній день стало дуже важливим підняти з
глибокої кризи сільське господарство, яке вже декілька років
занепадає. Воно стало майже повністю збитковим. І нам, як
молодим спеціалістам, потрібно його настільки удосконалити, щоб
сільське господарство стало однією з найприбутковіших галузей
нашої країни.
Головним етапом подолання цієї кризи на нашу думку буде
покращення вирощування і відгодівлі тварин. На сьогодні галузь
перебуває у надзвичайно складному стані: до критичної межі
зменшилося поголів'я тварин і птиці, вкрай низька ефективність
його використання, в результаті - зменшилося виробництво
продукції. Найбільшу тривогу викликає тенденція з поголів'ям
худоби і птиці, яке продовжує скорочуватися як в
сільськогосподарських підприємствах, так і в господарствах
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населення.
Тому в сучасних умовах досить актуальним стає забезпечення
особистих селянських і фермерських господарств всіма
необхідними
засобами
ефективного
ведення
сільськогосподарського виробництва відповідно до розмірів їхніх
господарств і звичайно, певними методами виробництва, а саме:
новітніми технологіями, кращими здобутками селекції, кормами,
відповідною технікою й обладнанням, засобами захисту рослин і
тварин, створенням сприятливих економічних умов виробництва.
Спрямування економічної й технологічної політики до потреб цих
господарств викликано об'єктивними умовами: особисті селянські й
фермерські господарства забезпечують левову частку виробництва
сільськогосподарської продукції, особливо тваринницької.
Дослідженню теоретичних питань та проблемам практичного
застосування
в
бухгалтерському
обліку
відображення
сільськогосподарськими
підприємствами
обліку
продукції
тваринництва присвячено праці провідних вітчизняних науковців:
Дем‘яненка М.Я., Голова С.Ф., Жука В.М., Кірейцева Г.Г.,
Коцупатрого М.М., Лінника В.Г., Огійчука М.Ф., Пархоменка В.М.,
Сука Л.К. та інших.
Існує ряд проблем щодо практичного застосування в
бухгалтерському обліку відображення сільськогосподарськими
підприємствами обліку продукції тваринництва.
Проблемним в обліку є питання оцінки молодняку при
переведенні в основне стадо. Пропонуємо таку оцінку здійснювати
за чистою реалізаційною вартістю, що дозволить більш реально
відображати справедливу вартість основного стада, а також
фінансові результати від дорощування і відгодівлі худоби.
В процесі дослідження вартісних показників руху корів у
товарних господарствах виявлено, що фактична ліквідаційна
вартість однієї корови основного стада в цілому перевищувала її
первісну вартість, отже вартість для нарахування амортизації
відсутня. Це дає змогу стверджувати, що у таких господарствах
нарахування амортизації на тварин основного молочного стада є
недоцільним. Підстави для нарахування амортизації є лише для
племінної худоби, оскільки первісна вартість її є досить значною і
суттєво перевищує виручку від реалізації. При виборі методу
амортизації слід враховувати строк корисного використання корів,
який в середньому становить п‘ять лактацій. Основним можливим
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методом для нарахування амортизації на племінних тварин
основного стада рекомендуємо прямолінійний. Його перевагою є
простота в застосуванні та можливість більш рівномірно
розподіляти суму амортизації на витрати виробництва.
Основними напрямами удосконалення обліку виходу
продукції в тваринництві є: оптимізація первинних документів та
облікових реєстрів, вдосконалення методики, організації та
практики ведення обліку і контролю; розробка та вдосконалення
форм і варіантів бухгалтерського обліку, скорочення звітності,
поліпшення якості та підготовки бухгалтерських кадрів
(бухгалтерів основного виробництва, обліковців).
УДК 657
Вікторія Шевчук
Науковий керівник: Наталія Тлучкевич
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Базою
функціонування
більшості
підприємств
є
забезпеченість основними засобами. Правильна організація обліку
основних засобів сприяє ефективному використанню машин,
обладнання, виробничих площ та інших засобів праці, які у своїй
сукупності утворюють виробничо-технічну базу і визначають
виробничу мету господарства.
Деякі аспекти обліку основних засобів потребують
перегляду та реформування, тобто залишаються невирішеними
протиріччя між податковим та бухгалтерським обліком, щодо
нарахування амортизації, щодо обліку безоплатно одержаних
основних засобів, обліку поліпшення основних засобів, в результаті
чого виникають різниці в обчисленні податку на прибуток, тому
актуальність даної теми завжди залишається актуальною [1].
Питання, пов'язані з проблемами нарахування амортизації на
основні засоби та покращення їх обліку в Україні, знайшли певне
відображення у працях вітчизняних учених-економістів: Орлова П.,
Орлова С., Онишка Д., Мурашко О., Голова, С.Ф., Кірейцевої Г.Г.,
Коблянської О. І., Бондар О. та інших .
Поява даної проблеми виникла у результаті того, що дані дві
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системи мають за мету протилежні інтереси щодо амортизаційних
відрахувань. Відповідно амортизація розглядається як елемент
розрахунку бази оподаткування податком на прибуток. В обліковоаналітичній системі амортизація – це витрати, що формують
собівартість реалізованої продукції.
У бухгалтерському обліку відображаються всі операції і всі
витрати, пов‘язані з придбанням і виготовленням основних засобів.
У податковому обліку відображаються не всі операції, а лише ті,
під час яких підприємство здійснює витрати, що підлягають
амортизації згідно з податковим законодавством [3].
Отже, покращення обліку основних засобів, на нашу думку,
можливе лише за умови прийняття на законодавчому рівні під час
формування показників податкового обліку за основу даних
бухгалтерського обліку, доцільного вдосконалення Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і
господарських операцій підприємств та організацій, яке буде
враховувати особливості податкового обліку основних засобів для
системного відображення операцій з ними.
1. О. Бондар Проблеми визнання основних засобів у бухгалтерському та
податковому обліку./О. Бондар//Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - № 3. –
С.23-27.
2. Городянська Л.В. Особливості нарахування і використання амортизації в
обліково-аналітичній та податковій системах /Гордянська Л.В./ Актуальні
проблеми економіки. — 2006.- №2(56). – С. 101-112.
3. Податковий Кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ
ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Розвиток країни певною мірою залежить від чіткої
економічної політики де головною складовою є амортизаційна
політика. Формування і реалізацію амортизаційної політики
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неможливо здійснити без аналізу створення національної
амортизаційної системи. Амортизаційна політика виступає, як
найпотужніший важіль регулювання економіки країни і
стимулювання її розвитку, як на мікро так і на макрорівні.
Проблеми амортизаційної політики, її роль у процесі
управління підприємством та використання її як засобу активізації
інвестиційних процесів активно досліджують провідні економісти:
В.В. Александров, А.В. Череп, Т.М. Старицький, Л. Лях,
В.Ю. Будавей, О.М. Зборовська, М.С. Герасимчук, І.І. Лукінов,
Л.В. Городянська, Ю.І. Стадницький, Л.В. Лях, І.І. Колобердянко,
Н.О. Дугієнко.
На сучасному етапі амортизаційна політика повинна сприяти
активізації інвестиційних процесів, якісному відтворенню,
модернізації та оновленню основних засобів підприємства. Ми
вважаєм, що це має бути досягнуто при наявності задовільно
функціонуючого
ринкового
механізму
фінансування
інвестиційного процесу за рахунок ефективного використання
фінансових ресурсів і насамперед амортизаційних відрахувань.
Значна активізація інвестиційного процесу, поряд з ринковими
перетвореннями, повинна стати однією з головних стратегій і
пріоритетів розвитку амортизаційної політики держави.
Амортизаційна політика, як будь-яка політика має свою
стратегію і тактику. Стратегія амортизаційної політики сполучає в
собі цілі і методи довгострокового характеру і направлена на
ліквідацію причин, що породили недоліки в процесі відшкодування
і відтворення основного капіталу. Мета амортизаційної стратегії
полягає в тому, щоб змінити темпи і спрямування інвестиційного
процесу в економіці і вивести її на траєкторію довгострокового
економічного зростання, причому досягнення цього можливо
тільки шляхом структурно – технологічній перебудови
промислового виробництва, за рахунок селективного підходу до
галузей і напрямом в них засобів, накопичених за допомогою
амортизації [1].
Амортизаційна політика є складовою частиною системи
зовнішнього керування відтворення зношених основних засобів
підприємства [3]. Вона визначає рівень індивідуалізації й
можливість внутрішньої варіативності амортизаційної політики
окремого підприємства впродовж багатьох років амортизаційна
політика залишається найслабкішою ланкою економічної політики
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усіх без винятку урядів незалежної України, оскільки сформована
ними амортизаційна система не виконує своєї головної функції – не
створює зацікавленості підприємців до оновлення основних
засобів, впровадження наукових розробок та новітніх технологій у
виробництво [2].
Отже амортизаційну політику можна визначити не тільки, як
комплекс мір і лінію дії держави у сфері відтворення основного
капіталу, але і як відносини між господарюючими суб'єктами в
процесі формування умов здійснення відтворювального процесу
шляхом визначення норм амортизації, способу перенесення
вартості основного капіталу на виробничий продукт, формування,
розподіл і використання засобів амортизації з метою задоволення
потреб економіки в основному капіталі.
1. Хмельовський Н. Н. Шляхи і методи вдосконалення системи амортизації/
Хмельовський Н. Н. // Сб. Проблеми вдосконалення системи амортизації
(матеріали наукової конференції) – М.: Думка, 1970. – с. 34 – 42.
2. Орлов П. Прискорена амортизація і прискорене зносшення основних фондів. /
Орлов П., Орлов С. // Економіка України, 1999. - № 5.
3. Податковий кодекс від 2 грудня 2010року [Із змінами, внесеними згідно із
Законами N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, N 3221-VI ( 3221-17 )] від
07.04.2011. – К.: Голос України 2011. – с.541
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НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ В ГОТЕЛЯХ
Досліджуючи
сучасний
стан
розвитку
готельного
господарства в світі, беззаперечним є той факт, що в багатьох
країнах світу готельна індустрія давно сформувалась і стабільно
розвивається, маючи матеріальну базу і забезпечуючи роботою
мільйони людей, що безперечно позитивно впливає на економіку
окремої держави.
В Україні галузь готельного господарства є невід‘ємною
складовою економіки. Та все ж, її розвиток лише розпочинає
набирати стабільних і стрімких обертів. Оскільки готельний бізнес
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потребує великих фінансових (і не тільки) капіталовкладень, то
доля розвитку галузі перш за все залежить від державної політики.
Готельне господарство має стати одним з дієвих засобів
формування ринкового механізму, надходження значних прибутків
до держави, створення нових робочих місць, підтримки регіонів. З
огляду на це, виникає необхідність будівництва і реконструкції
підприємств готельного господарства країни, розширення спектру
готельних послуг та приведення їх до відповідних європейських
стандартів. Важливими напрямами подальшого розвитку
готельного господарства є суттєве поліпшення забезпечення потреб
споживачів у різноманітних готельних послугах, їх якості та
підвищенні ефективності діяльності готельних підприємств, що
набуває особливого значення у сучасних умовах.
Таким чином, першочергове значення для активізації
розвитку готельних підприємств здобуває стратегія, що повинна
відповідати перетворенням в національній економіці. Основною
складовою стратегії є ефективне управління діяльністю готелів. А
інформаційною основою для прийняття управлінських рішень є
науково обґрунтована і досконала система бухгалтерського обліку.
Першою проблемою щодо вдосконалення бухгалтерського
обліку в готелях, що потребує першочергового вирішення є
недосконала система обліку поселення в готель. Законодавством
встановлено 10 форм первинних документів (і не прямо для готелів,
а лише існує вказівка щодо використання готелями даних форм),
застосування яких спричиняє нераціональні затрати часу та коштів.
Адже комплект бланків на 1 клієнта становить приблизно 5-8 грн.
Однією з пропозицій вдосконалення обліку на рівні
документування – це відміна деяких форм документів. Для
скорочення витрат на реєстрацію гостей слід встановити єдиний
бланк Анкети проживаючого як для громадянина України, так і для
іноземця. Журнал обліку проживаючих розробити одним
документом як для громадян України, так і для іноземців. Хоча,
навіть існування одного такого журналу не звільняє від певного
рівня дублювання інформації. Адже дані в журналі проживаючих
практично ідентичні даним анкети.
З метою прискорення та синхронізації системи обігу
документів
в
готелях
необхідно
розробляти
графіки
документообігу. Така дія є в край важливою з точки зору вчасного
донесення інформації керівництву і оперативного прийняття
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рішень.
Відомо, що ефективність роботи бухгалтера на підприємстві
суттєво
підвищується
завдяки
засобам
інформатизації
документообігу, які дозволяють оперативно накопичувати
відповідні бази даних про наслідки господарської діяльності. Тому,
питання автоматизації облікового процесу є актуальним і для
готелів. Використання автоматизованої обробки даних, зокрема
використання відповідного програмного забезпечення, дасть
можливість зменшити витрати часу на формування і обробку
інформації, безпосередньо полегшує процес обробки інформації
(особливо при її великій кількості), зменшує ймовірність
здійснення помилок в обліковому процесі, підвищує ефективність
контролю над діяльністю готелю як в загалом так і окремими
службами. Ще однією позитивною якістю впровадження
автоматизації облікового процесу є можливість здійснення
аналітичних процедур. Адже за допомогою спеціалізованих
програм можна в будь – який момент часу отримати інформацію
про ту чи іншу ланку діяльності готелю, подати певні дані у вигляді
таблиць, графіків, звітів тощо.
Логічно, що ефективність бухгалтерського обліку не можлива
без ефективності управлінського. Адже навіть при використанні
найновітніших технологій ведення обліку, рентабельна діяльність
готелю не можлива без правильних і оперативних управлінських
рішень. Тому на кожному підприємстві готельного господарства,
повинна бути сформована чітка система розподілу повноважень і
визначення основних сфер відповідальності, визначення механізму
взаємодії фінансового і управлінського обліку, розробка та
впровадження управлінського плану рахунків і виділення стратегії
та тактики готелю.
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ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗА
ПОВНИМИ ВИТРАТАМИ
Метою обліку витрат на виробництво є визначення розміру
витрат, які припадають на кожну окрему операцію або кожний вид
продукції. Завдання обліку витрат на виробництво полягає в
накопиченні даних для розрахунку собівартості продукції. В
процесі зведення та узагальнення витрат вирішуються дві основні
задачі: встановити величину витрат за видами продукції (для
оцінки запасів); обчислити суму витрат за центрами
відповідальності (для контролю рівня витрат і оцінки діяльності
центрів витрат).
Сутність системи обліку повних витрат полягає в тому, що в
собівартість продукції включаються усі витрати на її виробництво.
У вітчизняній практиці застосовуються позамовний,
попередільний (попроцесний) і нормативний методи. При
використанні нормативного вони набувають характеру позамовнонормативного,
попередільно-нормативного,
попроцеснонормативного методів.
На підприємствах, де сировину, оплату праці та інші витрати
порівняно легко можна віднести до виробництва конкретного виду
продукції (робіт, послуг), застосовують позамовний метод, суть
якого полягає в тому, що всі прямі основні витрати обліковують у
розрізі встановлених статей за окремими виробничими
замовленнями, які видають на заздалегідь визначену кількість
даного виду продукції. Цей метод використовується в
машинобудуванні, будівництві, при виконанні ремонтних робіт в
процесі виготовлення складної продукції (автомобілів, кораблів
тощо).
У разі застосування позамовного методу витрати
обліковуються за окремими замовленнями і статтями калькуляції, а
витрати сировини, матеріалів, палива та енергії за окремими
групами.
Отже, суть позамовного методу полягає в тому, що всі прямі
241

Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України

затрати враховуються в розрізі статей за окремими виробничими
замовленнями, які видаються на раніше визначену кількість даного
виду продукції. Інші затрати враховуються за місцями їх
виникнення і їх призначення в розрізі статей витрат та відносяться
на собівартість окремих замовлень відповідно до встановленої бази
їх розподілу[1].
Попередільний метод обліку застосовується на підприємствах
з однорідною за сировиною та матеріалами і характером обробки
масовою продукцією, під час виробництва якої переважають
фізико-хімічні і термічні виробничі процеси. Найбільше цей метод
застосовується у хімічній, лісовій, металургійній, текстильній,
шкіряній, легкій, харчовій галузях промисловості. Сутність
попередільного методу полягає в тому, що всі або деякі прямі
витрати відображають в поточному обліку не за видами продукції,
що виготовляється, а за переділами (процесами) виробництва.
При використанні цього методу обліку витрат, витрати
обліковуються на кожному виробничому етапі, включаючи
собівартість напівфабрикатів, виготовлених на попередньому етапі.
Нормативний метод - це основний метод виробничого обліку,
який сприяє впровадженню прогресивних норм витрат, дієвого
контролю за рівнем витрат виробництва, що дає змогу
використовувати дані обліку для виявлення резервів, зниження
собівартості продукції та оперативного управління виробництвом.
Цей метод є найбільш сучасним, значно підвищує можливість
здійснення контролю виявлених у виробництві відхилень від
діючих норм, що зумовлені організацією виробництва.
Основним елементом методу є облік відхилень від норм і
облік зміни норм. Кожен з цих елементів повинен бути
документально оформлений. Оформлення відхилень або змін
здійснюється відповідно до характеру технології, форм оплати
праці, виду продукції[2].
Отже, завдання обліку витрат на виробництво полягає в
накопиченні даних для розрахунку собівартості продукції.
1. Карпенко О. В. Управлінський облік: навч. посіб. / О. В. Карпенко,
Д.В. Карпенко - К.: "Центр учбової літератури", 2012. - 296 с.
2. Садовська І. Б. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / І. Б. Садовська,
Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська. - К.: "Центр учбової літератури", 2013. 688 с.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ
ЛІСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Для здійснення господарської діяльності підприємствами всіх
форм власності та галузей економіки використовуються виробничі
запаси, які є найбільш значною частиною активів підприємства.
Виробничі запаси займають особливе місце у складі майна та
домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер
діяльності, в деяких галузях витрати матеріальних ресурсів
становлять близько 60% і значно перевищують собівартість
продукції.
Під час виробничого процесу використовуються різного роду
матеріальні цінності.
Одні з них повністю споживаються у процесі виробництва,
так як сировина і матеріали, інші змінюють лише свою форму або
входять у виріб без будь-яких зовнішніх змін, наприклад, запасні
частини.
Важливим етапом аналітичної роботи на підприємстві є
організація групування виробничих запасів за технологічними
ознаками та за призначенням і роллю в процесі виробництва.
Класифікація виробничих запасів необхідна для раціональної
організації складського господарства, ведення аналітичного обліку,
а також для нормування, планування, обліку, аналізу, управління
запасами та інших потреб підприємства
Виробничі запаси підприємств лісової промисловості
класифікують за такими ознаками:
1. За призначенням і причинами утворення:
 постійні – частина виробничих запасів, що забезпечує
безперервність виробничого процесу між двома поставками;
 сезонні – виробничі запаси, що утворюються при
сезонному виробництві продукції;
2. За місцем знаходження:
 складські – виробничі запаси, що знаходяться на складі
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підприємства;
 у виробництві – виробничі запаси, що знаходяться в
процесі обробки;
3. За рівнем наявності на підприємстві:
 нормативні – виробничі запаси, необхідні для
забезпечення безперебійної роботи підприємства;
 понаднормові – виробничі запаси, що перевищують їх
нормативну кількість;
4. Відносно балансу:
 балансові – запаси, що є власністю підприємства, і
відображаються в балансі;
 позабалансові – запаси, що не належать підприємству, але
знаходяться у нього через певні обставини;
5. За походженням:
 первинні – запаси, що надійшли на підприємство від
інших підприємств і не підлягають обробці;
 вторинні – запаси, що можуть застосовуватись у
виробництві вдруге;
6. За складом та структурою:
 виробничі запаси – запаси сировини, основних і
допоміжних матеріалів, напівфабрикатів власного виробництва,
палива, запчастин тощо;
 запаси незавершеного виробництва – частина продукції,
що не пройшла всіх стадій обробки та не прийнята відділом
технічного контролю;
 запаси готової продукції – продукція, виробництво якої
завершене, яка прийнята відділом технічного контролю і
знаходиться на складі.
На підприємствах лісової промисловості кожна група запасів
складається із сотень тисяч назв, сортів, розмірів.
Тому, на нашу думку, для раціонального обліку виробничих
запасів, слід розробляти їх деталізоване групування.
З цією метою перелік найменувань окремих видів запасів
класифікується за певними ознаками.
Вважаємо, що доцільно матеріали поділяти на групи, а кожну
групу на підгрупи.
В межах кожної підгрупи матеріали, в свою чергу,
групуються за профілями, маркою, сортом тощо.
244

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

Таким чином забезпечується аналітика інформації щодо
виробничих запасів підприємства, яка необхідна керівникам для
прийняття важливих управлінських рішень.
УДК 657
Оксана Шкоропад
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Для ефективної роботи та впевненості в прийнятті
правильних управлінських рішень кожному підприємству
необхідно проводити розрахунки основних показників його
діяльності за допомогою економічного аналізу. Одним з таких
показників є рентабельність.
Рентабельність – це показник, що характеризує рівень віддачі
витрат або ступінь використання ресурсів, що є в наявності, в
процесі виробництва і реалізації продукції.
Є декілька видів показників рентабельність, але, на нашу
думку, найбільш важливим серед них є рентабельність продукції,
оскільки саме виробництво та реалізація продукції є головною
метою діяльності будь-якого підприємства. Рентабельність
продукції – це економічна категорія, яка характеризує ефективність
виробництва та реалізації продукції, що визначається за формулою
(1):

Pn 

Пр
Сз ,

(1)

де Pn – рентабельність продукції; П р – прибуток від
реалізації продукції; С з – загальна виробнича собівартість.
Показник рентабельності продукції показує, скільки припадає
прибутку на одну гривню загальних виробничих витрат.
Завданнями аналізу рентабельності продукції є:
- оцінка виконання плану рентабельності продукції;
- вивчення динаміки показників рентабельності;
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- оцінка доходів від реалізації продукції та витрат на її
виробництва, як основних елементів формування рентабельність
продукції;
- виявлення і кількісний вимір впливу факторів;
- пошук резервів зростання рентабельності;
- обґрунтування та розробка заходів щодо використання
виявлених резервів.
Рентабельність продукції поділяють на:
- рентабельність окремих виробів;
- рентабельність реалізованої продукції;
Рентабельність окремих виробів – це показник, який показує,
наскільки ефективним є виробництво та реалізація того чи іншого
виробу. Завдяки даному показнику підприємство приймає рішення
про зниження собівартості або підвищення ціни на даний вид
продукції,
або
взагалі
припинення
його
виробництва.
Рентабельність окремого виду продукції розраховується за
формулою (2):

Pв 

П род
Св ,

(2)

де Pв – рентабельність виробу; П род – прибуток від реалізації
одиниці виробу; С в – собівартість виробу.
Рентабельність реалізованої продукції – це один з
найважливіших показників ефективності діяльності підприємства,
який показує, яку суму операційного прибутку одержує
підприємство з кожної гривні реалізованої продукції, або скільки
залишається в підприємства коштів після покриття собівартості
продукції. Він розраховується за формулою (3):

Pр 

Пр
ЧД р ,

(3)

де Pр – рентабельність реалізації продукції; П р – прибуток
від реалізації; ЧД р – чистий дохід від реалізації.
Рентабельність реалізованої продукції показує, скільки
операційного прибутку отримує підприємство з кожної гривні
реалізованої продукції.
Показники рентабельності визначаються в коефіцієнтах або у
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відсотках і показують частку прибутку в кожній грошовій одиниці
витрат, або частку товарної продукції в її собівартості.
Вищенаведені показники використовують для оцінки
результатів діяльності як підприємства в цілому, так і окремих його
структурних підрозділів, у ціноутворенні, для вибору варіантів
формування асортименту і структури продукції, аналізу
раціональності виробництва продукції тощо.
Таким чином, проведення ефективної аналітичної роботи стає
можливим лише за умов наявності достатнього та якісного
інформаційного забезпечення. Отже, задля ефективної діяльності
будь-якого підприємства необхідно проводити регулярний аналіз
рентабельності продукції та слідкувати за її динамікою. Проте,
даний аналіз потрібно проводити не тільки в цілому по
підприємству, а й по його структурних підрозділах та за видами
економічної діяльності.
УДК 339
Орина Шулім
Науковий керівник: Лариса Савош
Луцький національний технічний університет
МАЛИЙ БІЗНЕС ЯК ОДИН З РУШІЙНИХ ФАКТОРІВ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Становлення ринкових умов господарювання в Україні
пов'язане зі зростанням підприємницької активності в усіх сферах
економіки. Світовий досвід показує. що однією з ознак ефективної
ринкової системи є одночасне існування і взаємодія багатьох
великих, середніх та малих підприємств у співвідношенні, яке
забезпечує вільну конкуренцію між ними, і на цій основі стійке і
динамічне загальне соціально-економічне зростання.
Найбільш динамічним елементом у цій структурі є мале
підприємництво, яке забезпечує розвиток конкурентного
середовища. Набутий
досвід, позитивні результати розвитку
малого і середнього підприємництва в країнах, які пройшли етап
реформування економічних систем, свідчать про те, що мале
підприємництво є одним із засобів усунення диспропорцій на
окремих товарних ринках, скорочення безробіття і створення
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додаткових робочих місць, активізації інноваційних процесів,
розвитку конкуренції, швидкого насичення ринку товарами та
послугами. А малі підприємства, за певних умов і при підтримці з
боку держави - тенденційно інноваційні, гнучкі і витратоефективні, мають підприємницький досвід і достатній професійний
рівень [1,с.188].
У розвиненому демократичному світі мале підприємництво
виступає переважно як суб‘єкт, що забезпечує становлення і
розвиток демократії та водночас спрямований на вирішення
соціальної політики зайнятості. Малий та середній бізнес в ЄС
розглядається як єдиний конгломерат, в
якому високу
концентрацію робочої сили забезпечує малий бізнес, а значну
частку ВВП країни – середній. В Україні ж малий бізнес
розглядається державними органами влади лише з позицій
поповнення державного бюджету. Зрозуміло, що тут мале
підприємництво відіграє не таку суттєву роль [2, с.41].
На сьогоднішній день малий бізнес в Україні займає 5-6%
ВВП, але якщо враховувати тіньову економіку, то близько 30%
населення зайняті в малому бізнесі. За внеском малого
підприємництва у ВВП країни Україна посідає останні місця в
Європейському рейтингу, у той час, як у сусідніх Чехії, Словаччині
та Угорщині частка малих підприємству ВВП становить 30-40%.
Загалом у сфері малого бізнесу в Україні задіяно близько 17%
загальної зайнятості, а в країнах ЄС цей показник сягає 65%.
Серед головних причин гальмування розвитку малого
підприємництва в Україні можна виділити:
─ важкий тягар оподаткування, що примушує багатьох
суб‘єктів малого підприємництва
долучатись до
тіньової
економіки;
─ недосконалість системи обліку та статистичної звітності
малого підприємництва, обмеженість інформаційного та
консультативного забезпечення;
─ відсутність
належного
нормативно-правового
забезпечення розвитку малого бізнесу, як і підприємництва в
цілому;
─ низька інвестиційна активність, відсутність переливу
коштів з фінансового в реальний сектор економіки, обмеженість
(або відсутність) кредитів;
─ обмеженість внутрішнього попиту та наявність кризи
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збуту на внутрішньому ринку у зв‘язку з браком вільних
фінансових коштів;
─ обмежені
можливості
конкурентної
боротьби
з
представниками середнього і великого бізнесу, необхідність
захисту від протиправних посягань тощо [3].
За умов дестабілізації економіки, обмеження фінансових
ресурсів саме суб‘єкти малого бізнесу, які не вимагають великих
стартових інвестицій, мають швидке обертання ресурсів,
спроможні при певній підтримці найбільш швидко і економічно
доцільно вирішувати проблеми демонополізації, стимулювати
розвиток економічної конкуренції. Тому для покращення ситуації у
сфері малого підприємництва та усунення всіх факторів, які
негативно впливають на його розвиток в Україні, необхідно
зосередити увагу на таких заходах як:
1. створення відповідної нормативно-правової бази
2. вирішення питань щодо організаційного забезпечення
малого підприємництва
3. формування та розвиток системи фінансової підтримки
малого підприємництва
4. інформаційне, консультативне та кадрове забезпечення
Отже, роль та функції малого бізнесу полягають не тільки у
тому, що він є одним з найважливіших дійових факторів
економічного розвитку суспільства, а й також сприяє соціальнополітичній стабільності суспільства, тобто відкриває простір
вільному вибору шляхів і методів роботи на користь суспільства та
забезпечення власного добробуту. Для забезпечення рівноправного
входження України у світовий економічний простір необхідно
сформувати умови, сприятливі для розвитку підприємницьких
структур різних типів, у тому числі малого бізнесу.
1. Васильєва, Д.В. Актуальні проблеми розвитку малого бізнесу в Україні [Текст] /
Д.В. Васильєва // Механізм регулювання економіки. — 2011. — №3. —
С.188-196.
2. Турчак В. В. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку малого
бізнесу в Україні / В. В. Турчак // Молодий вчений . - 2013. - № 1(01). - С. 39-44.
3. Аграрний сектор України України [Електронний ресурс] Режим доступу:
http://agroua.net/economics/documents/category-92/
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ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ДЛЯ ПОТРЕБ УПРАВЛІННЯ
Загальну оцінку платоспроможності підприємства дає
коефіцієнт загальної ліквідності. В міжнародній аналітичній
практиці він ще має назву – коефіцієнт покриття, поточної
ліквідності. Його оптимальне значення залежить від галузі
діяльності. Це коефіцієнт універсальний, так як аналітиками
застосовується не лише при оцінці рівня платоспроможності, але й,
наприклад, діагностиці ймовірності банкрутства підприємства. При
зниженні коефіцієнта поточної ліквідності дуже часто приймають
хибні рішення про негайне нарощування обсягу оборотних активів.
Але джерелами їх нарощування є грошові кошти, яких не вистачає
для погашення вже наявних зобов'язань, які, судячи з коефіцієнта,
зросли. А набирати їх на умовах відстрочок платежів означає
одночасно нарощувати зобов'язання.
Рішення про збільшення обсягу оборотних активів без жодної
в них виробничої потреби не тільки не врятує становище, а й
загрожуватиме
платоспроможності.
Зменшення
поточних
зобов'язань також є не завжди прийнятним. Якщо серед поточних
зобов'язань є прострочені, то через недостачу коштів погасити їх
немає жодної можливості. Тому механічно скорочувати обсяг
поточних зобов'язань тільки тому, що знизився показник
ліквідності, недоцільно.
Для покращання показників фінансової стійкості, ліквідності і
платоспроможності підприємства ми пропонуємо такі заходи:
1. Введення управління товарними запасами. Оптимізація
рівня запасів має вплинути на перерозподіл обігових коштів
підприємства, в результаті чого очікується збільшення величини
ліквідних грошових коштів та зменшення величини неліквідних
виробничих запасів.
2. Введення на підприємстві менеджмент дебіторської
заборгованості, метою якого є відслідковування простроченої
дебіторської заборгованості та вжиття всіх можливих заходів для її
250

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

усунення.
3. Планування фінансової діяльності та контроль за
виконанням фінансових планів.
Таким чином, для впровадження системи управління
запасами, менеджменту дебіторської заборгованості та системи
фінансового планування на підприємстві необхідно ввести до його
системи управління додаткову посаду фінансового менеджера, який
має вирішувати питання стратегічного та оперативного фінансового
планування, а також має здійснювати менеджмент дебіторської
заборгованості та виробничих запасів підприємства
УДК 657
Ірина Януль
Науковий керівник: Катерина Нагірська
Луцький національний технічний університет
ЗВІТНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ
Загальновідомо, що елементом методології бухгалтерського
обліку виступає метод. Метод у загальноприйнятому розумінні є
спосіб, прийом або система способів та прийомів, що
застосовуються для вивчення явищ, процесів, закономірностей, що
відбуваються з досліджуваними об‘єктами [3, с. 70].
Використовуючи системний підхід до визначення методу
бухгалтерського обліку, необхідно розглядати його з погляду 2
підходів: процедурного і адитивного.
З позицій процедурного підходу метод бухгалтерського
обліку – це процес суцільного і безперервного збору, аналізу,
узагальнення інформації про майно й зобов‘язання підприємства і
засновником цього підходу є О. П. Рудановський. У методі
бухгалтерського обліку він виділяв 3 елементи: реєстрацію,
систематизацію, калькуляцію і оцінку, трактуючи метод як засіб
пізнання предмету [цит. по 2].
На початку 80-х років К. Н. Нарибаєв знову повернувся до
проблеми процедурного підходу А.П. Рудановського і
А.М. Галагана, з урахуванням прогресу наукового знання.
К.Н. Нарібаєв метод бухгалтерського обліку визначає як
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систематичне спостереження, вимір господарських процесів і
господарських коштів, реєстрація і класифікація даних про ці
об'єкти з метою подальшої систематизації і узагальнення і
вироблення результативної інформації, повністю задовольняючі
різні потреби користувачів [1].
В сучасних дослідженнях превалює адитивний підхід, котрий
диференціює метод бухгалтерського обліку окремими елементами і
визначає як сукупність восьми елементів: документування,
інвентаризація, оцінка, калькулювання, рахунки й подвійний запис,
баланс і звітність. Такої думки дотримуються Ф. Ф. Бутинець,
Н. М. Малюга, В. В. Сопко й ін.
Всі вісім елементів відносять до методу Н.А. Леонт‖єв,
А.И. Сумцов, В.Г. Макаров, И.И. Поклад, А.С. Наринський,
В.Б. Івашкевич, А.Н. Кузьмінський та ін. А.А. Афанас‖єв з
перерахованих елементів методу виключав інвентаризацію і
звітність, а С. К. Татур і Н. Д. Цемко, зберігаючи інвентаризацію,
виключали оцінку, калькуляцію і звітність. Виходячи з факту, що
документація, інвентаризація, калькуляція, оцінка і звітність не
можуть бути специфічними бухгалтерськими елементами,
А.К. Фараджев, I.А. Барун і П.В. Мезенцев відносили до методу
тільки баланс, рахунки і подвійний запис [1].
Синтезуючи досягнення вчених В.В. Сопко, В.Ф. Палія,
Я.В. Соколова, і розглядаючи бухгалтерський облік з позицій
моделювання, зазначимо, що він являє собою ідеальний замінник
відображуваного об‘єкту і є системою первинної документації та
облікових регістрів (вихідна інформація), що виступають як
початковий (перший) рівень моделювання.
На наступному – другому рівні (план рахунків, подвійний
запис) здійснюється рух інформаційних потоків, покликаних
відобразити рух матеріальних і грошових цінностей.
Взаємопов‘язаність цих рівнів очевидна, адже рахунки
задають змістовну сторону регістрам бухгалтерського обліку.
Третій рівень має на меті розкрити зміст господарських
операцій і включає такі групи дидактичних моделей, як балансові
рівняння і моделі відображення господарських операцій на
рахунках.
Четвертий рівень реалізує системний підхід: всі моделі
згрупуються на: ітеративні; логічні і емпіричні. І, нарешті, п‘ятий
рівень є сукупністю моделей, які досліджуються в економічному
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аналізі.
Саме через економічний аналіз облік здійснює за допомогою
кібернетичного зв‘язку вплив на господарську діяльність
досліджуваного об‘єкта.
Враховуючи ієрархічність при описі інформаційної моделі
досліджуваних об‘єктів при послідовному розгортанні елементів
методу бухгалтерського обліку, представимо місце бухгалтерської
звітності в системі елементів методу бухгалтерського обліку
наступним чином (рис. 1).

Рис. 1. Позиціонування звітності в системі елементів методу
бухгалтерського обліку
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На першому рівні (вхід) перебуває документування і
інвентаризація,
де
відбувається
генерація
первинних
інформаційних потоків. Документація виконує функцію носія
інформації, в свою чергу інвентаризація є засобом встановлення
відповідності між об‘єктом обліку і його інформаційною моделлю.
Встановлення періодичності та строків проведення інвентаризації
дозволяє підвищити достовірність вхідних даних і виявити свідомі і
випадкові перекручення.
Другий рівень – відображення вхідних даних на рахунках
бухгалтерського обліку за допомогою подвійного або простого
запису, їх оцінка з метою формування вихідної інформації
(звітності). За допомогою цілеспрямованого створення плану
рахунків формується інформація для різних груп користувачів. У
цьому випадку
відбувається декомпозиція даних по якісних підставах.
Природно, що в цьому випадку для їх характеристики
розраховуються проміжні підсумки в тимчасовому, вартісному і
натуральному аспектах.
Принцип балансового узагальнення вважається доцільним
виділити в окремий рівень, оскільки що він не відноситься ні до
звітності (4 рівень), ні до другого рівня моделювання, являючи
собою не лише групування показників за певними ознаками, але й
їх співвідношення – балансове рівняння.
Крім того, принцип балансу представляє винятково
вищеописане співвідношення, що випливає з умови подвійного
запису і, відповідно, відноситься тільки до балансових рахунків.
Він не відноситься і до четвертого рівня моделювання, тому що він
абстрактний і безвідносний по відношенню до конкретних
користувачів. Але балансовий метод, як спосіб подання даних у
вигляді двосторонніх таблиць з рівними підсумками широко
використовується в плануванні, обліку і економічному аналізі. В
аналізі баланс використовується при вивченні жорстко
детермінованих залежностей.
4–й рівень моделювання – завершальна стадія обліку, що є
його основною прагматичною метою. Цей рівень є цільовим, адже
саме на цій стадії обробки облікової інформації реалізується
комунікативна та інформаційно–аналітична функції.
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ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕННЯХ
Моделювання - це наукова теорія побудови і реалізації
моделей, за допомогою яких досліджуються явища і процеси в
природі і суспільному житті.
Досліджуючи будь-яке явище (процес, об‘єкт), ми будуєм у
свідомості їх моделі. Ось чому по суті кожна наукова робота - це в
основній частині моделювання: створення моделей в лабораторних
установках, створення графічних моделей у вигляді схем і
креслень, побудова математичних моделей.
Модель - це умовне зображення об‘єкта, що відбиває його
найістотніші характеристики, які необхідні для проведення
дослідження.
Економіко-математична
модель
не
є
дзеркальним
відображенням реальної дійсності. Модель повинна відображати
найбільш істотні, найбільш характерні риси, основні властивості,
відношення реального життя.
Найважливіша вимога до економіко-математичної моделі
полягає в її можливості адекватного відображення економічних
процесів. Разом з тим надмірне бажання посилити адекватність
моделі призводить до її ускладнення, що часом не дозволяє
реалізувати її сучасними програмно-методичними і технічними
засобами. Тому потрібен компроміс між складністю моделі і
можливістю її реалізації для практичного застосування. Значення
моделі у вивченні навколишнього світу полягає в тому, що вона
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повинна бути проміжною ланкою між теорією і дійсністю,
схематично спрощуючи останню.
Побудова економіко-математичних моделей - складний
процес. Він потребує від дослідника глибоких знань економічної
теорії, предмета дослідження, математичного інструментарію.
Досвід показує, що високий рівень економіко-математичного
моделювання під силу лише економістам, які вміло володіють
математичним апаратом. Економіко-математична модель має
пізнавальну і практичну цінність, якщо вона відповідає певним
вимогам:
 cпирається на основні положення економічної теорії;
 адекватно відображає реальну економічну дійсність;
 враховує найбільш важливі фактори, які визначають
рівень досліджуваних показників;
 відповідає встановленим критеріям;
 дозволяє отримати такі знання, які до її реалізації були
невідомими;
 бути достатньо абстрактною, щоб допустити варіювання
великим числом змінних, але не настільки, щоб виникли сумніви в
її надійності і практичній корисності отриманих результатів;
 задовольняти умови, які обмежують строк розв‘язування
задачі;
 дозволяє реалізувати її існуючими засобами.
За
характером
взаємозв‘язку
прогнозованого
(або
аналізованого) показника з факторіальними ознаками усю
різноманітність економіко-математичних моделей можна поділити
на дві групи: детерміновані і стохастичні.
На відміну від точних наук, в економіці, як правило, не існує
суворих функціональних залежностей. На рівень економічних
показників впливає багато факторів, як закономірних, так і
випадкових, причому деякі фактори не можуть бути виражені
кількісно, а про інші неможливо отримати інформацію. Тому метод
моделювання, який використовується для прогнозування
економічних показників, базується головним чином на
стохастичних моделях, які реалізуються на основі статистичної
інформації. Моделі такого виду носять назву економікостатистичних. Економіко-статистичне моделювання нерідко
ототожнюють з економетрією.
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Однією із форм економіко-статистичного моделювання є
кореляційне моделювання. Суть його полягає в тому, щоб знайти
математичний вираз (формулу), який відображає зв‘язок
досліджуваного показника і факторів, які його визначають, тобто
реалізувати залежність.
(1)
В економічних дослідженнях використовуються можливості
обох напрямків аналізу, і тому метод в цілому отримав назву
кореляційного і регресивного аналізу.
Кореляційну модель прийнято називати рівнянням регресії,
внаслідок чого економетричною моделлю називають систему
регресивних рівнянь і тотожностей.
Застосування
економічно-статистичних
методів
в
економічних дослідженнях пов‘язано з рішенням цілого ряду
складних теоретико-методологічних проблем. І хоча цей метод
найбільш ефективний, він найскладніший в прогнозуванні.
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АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Важливою причиною виникнення кризових явищ на
підприємстві є низький рівень управління, а фактором, що
зумовлює прийняття помилкових рішень керівництвом, є
відсутність ефективної системи обліку і фінансового аналізу, а
саме, аналізу грошових потоків підприємства.
Дослідженню цих питань присвячені праці відомих
вітчизняних та зарубіжних економістів, зокрема, Д.О. Іванов, В.К.
Козлов, Ф. Котлер, Н. Круминш, М.А. Окландер, Н.І. Чухрай та
інші, але і на сьогоднішній день існує низка невирішених притань з
цього приводу.
Грошовий потік підприємства – це сукупність розподілених в
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часі надходжень і виплат грошових коштів, які створюються його
господарською діяльністю.
Стадії управління грошовими потоками підприємства

1 етап

Забезпечення повного і своєчасного обліку
грошових потоків підприємства і формування
необхідної звітності

2 етап

Аналіз грошових потоків підприємства у
попередньому періоді

3 етап

Оптимізація грошових потоків підприємства

4 етап

Планування грошових потоків в розрізі різних
їх видів

5 етап

Забезпечення ефективного, правомірного
контролю
за
грошовими
потоками
підприємства

Рис. 1. Основні етапи управління грошовими потоками
підприємства
Необхідність ефективного управління грошовими потоками
обумовлюють такі обставини:
1 ) грошові потоки забезпечують господарську діяльність в
усіх її аспектах;
a. економічне зростання підприємства, його фінансову
стійкість визначають синхронізовані між собою в обсягах і часі
грошові потоки;
b. раціональні грошові потоки допомагають забезпечити
ритмічну операційну діяльність;
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c. при ефективному управлінні грошовими потоками
зменшується потреба залучення капіталу;
d. оптимізація грошових потоків забезпечує прискорення
оборотності оборотних активів підприємства;
Основною метою управління грошовими потоками є
забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі його
діяльності і розвитку шляхом балансування обсягів надходження і
витрачення грошових коштів підприємства та формування
необхідної звітності, що забезпечить проведення всестороннього
аналізу грошових потоків. Метою аналізу є оцінка здатності
підприємства генерувати грошові потоки в обсягах та за строками
здійснення необхідних планових платежів, забезпечення з
оптимізації грошового потоку. Місце аналітичних досліджень в
управлінні грошовими потоками можна визначити за стадіями
цього процесу (рис. 1).
Саме застосування оптимальних методів аналізу грошових
потоків і поетапне здійснення їх управління забезпечить постійний
моніторинг рівномірності і синхронності формування грошових
потоків в розробці окремих інтервалів часу, а отже, і дасть змогу
підвищити прибутковість операцій, пов‘язаних з рухом грошових
коштів та знизити ризик неплатоспроможності підприємства, що
набуває особливої актуальності в умовах фінансової кризи.
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