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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В МІСТІ
Ми вважаємо, що місто як складна, самоорганізована, динамічна
система об‘єднує економічну, екологічну та соціальну підсистеми.
Відтворювальні процеси у цих підсистемах (скорочення споживання
невідновлювальних ресурсів та їх заміна відновлювальними)
забезпечують
удосконалення
системи,
впливають
на
її
самоорганізацію, та відображають певний рівень розвитку міста на
засадах стійкості. У зв‘язку із цим, виникає необхідність у формуванні
пріоритетних напрямів забезпечення відтворювальних процесів в
місті.
До пріоритетних напрямів забезпечення стійкого розвитку міста
нами віднесено такі, як-от:
1. Підвищення ефективності використання ресурсів в місті
суб‘єктами господарювання, що повинне здійснюватись за рахунок:
планування раціонального використання ресурсів суб‘єктами
господарювання;
формування
інформаційного
забезпечення
раціонального використання ресурсів; економічне стимулювання
використання вторинної сировини; запровадження моніторингу
використання природних ресурсів суб‘єктами господарювання міста.
2. Скорочення споживання невідновлювальних природних
ресурсів суб‘єктами господарювання, яке передбачає: запровадження
нормативів використання невідновлювальних природних ресурсів;
економічне стимулювання органами місцевого самоврядування
суб‘єктів господарювання щодо скорочення ними споживання не
відновлювальних природних ресурсів за рахунок відновлювальних;
розроблення штрафних санкцій підприємствам, які понаднормово
використовують ресурси.
3. Створення умов для розвитку виробництва та
підприємництва, яке передбачає: розвиток промисловості малого та
середнього підприємництва (бізнесу); пільгові кредити на придбання
основних засобів суб‘єктами господарювання; розроблення механізму
фінансово-кредитної підтримки малих підприємств; формування
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сприятливого податкового режиму (пільги, відстрочки) для
підприємств і організацій, які здійснюють будівництво, реконструкцію
і впровадження нових та енергозберігаючих технологій; створення
бізнес-інкубаторів в місті; субсидування суб‘єктів малого бізнесу, які
створюють товари (надають послуги) для експорту, що скеровується
на відшкодування частини витрат на сплату відсотків за кредитами;
забезпечення зміни структури і змісту професійної освіти відповідно
до специфіки підприємств.
5. Розвиток території та інфраструктури міста, що полягає в
наступному: розроблення плану забудови міста з детальним
плануванням; створення умов для житлового та соціальногромадського будівництва; створення конкурентного середовища в
сфері надання житлово-комунальних послуг; забезпечення поетапної
заміни зношеного обладнання інженерних мереж та підвищення
ефективності; розроблення оптимізованої схеми теплопостачання,
водопостачання та енергозабезпечення міста; розвиток закладів освіти,
охорони здоров‘я та спортивно-розважальних комплексів; підвищення
ефективності використання рекреаційної території міста; створення
тематичного парку в місті та розвиток інфраструктури розваг.
6. Забезпечення інвестиційної привабливості міста. Інвестиційна
привабливість міста змінюється в результаті діяльності місцевої влади
по створенню умов для інвестицій, які визначаються міським
регулюванням, традиціями і практикою, господарськими відносинами.
Умови виробництва і життєдіяльності істотно варіюються в різних
містах, кожний з них має свій набір факторів. Тим не менш в рамках
цього набору можна виділити універсальні, які дозволять оцінити
інвестиційну привабливість міста.
7. Реалізація інноваційної політики міста за рахунок:
розроблення напрямів і механізмів впровадження та використання
нововведень у виробничій практиці підприємств, установ, організацій
з метою забезпечення стійкого розвитку міста; формування
інноваційних завдань залежно від типу сформованої місцевої стратегії;
створювати відповідні умови для оперативної реалізації інновацій;
визначення ефекту від реалізації інноваційної політики.
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УДК 330.142.212
Андросюк Т.А.,
Онищук А.В., старший преподаватель
Полесский государственный университет, Республика Беларусь
НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОГО ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА КАК
ЭЛЕМЕНТ СТАБИЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Для обеспечения стабильной работы любое предприятие
нуждается в собственных оборотных средствах. В настоящее время на
многих предприятиях остро стоит вопрос их нехватки. Правильное
решение этого вопроса значительно влияет на прибыль предприятия,
на качество продукции, выпущенной предприятием, на качество
выполняемых работ, размер оплаты труда и многое другое.
Важнейшим показателем финансовой устойчивости организации
является наличие собственного оборотного капитала (собственных
оборотных средств), а его отсутствие свидетельствует о том, что все
оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных
активов (при отрицательном значении собственных оборотных
средств) сформированы за счет заемных источников. Улучшение
финансового положения предприятия невозможно без эффективного
управления оборотным капиталом, основанного на выявлении
наиболее существенных факторов и реализации мер по повышению
обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами.
Относительный показатель, характеризующий обеспеченность
предприятия собственными оборотными средствами — коэффициент
обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами.
Он определяется как отношение собственных оборотных средств
к величине оборотных активов предприятия. Собственный капитал в
обороте вычисляется как разность между собственным капиталом
организации и ее необоротными активами.
Используя данную формулу, можно определить, является ли
предприятие обеспеченным собственными оборотными средствами.
Как правило, основной причиной нехватки оборотных средств
является низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции,
оказываемых услуг. И как результат – убыточность производства.
Сложившуюся ситуацию можно решить следующими мероприятиями:
- оптимизацией налогообложения;
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- привлечение дополнительных инвесторов;
- получение дополнительных доходов (например, путем сдачи в
аренду помещения, оборудования).
Также часто в качестве решения проблемы предлагают
привлекать средства кредитных организаций. Это обосновывается
временными трудностями, как правило, во внешней среде
предприятия. Подобные рекомендации имеют определенную логику,
но не всегда достаточно обоснованы и, как следствие, не всегда
эффективны.
В
действительности
низкая
конкурентоспособность
выпускаемой продукции является наиболее общей оценкой работы
предприятия. Но на предприятиях редко анализируются все факторы,
оказавшие влияние на уровень его конкурентоспособности.
Также ошибочной практикой является отказ от нормирования
оборотных средств. Это одна из причин кризисного состояния
платежно-расчетной дисциплины на предприятии. Важный принцип
организации оборотных средств – это полнота обеспеченности
предприятия оборотными средствами и эффективность их
использования строго по целевому назначению [1].
Для решения такой проблемы сначала необходимо провести
комплексный анализ работы организации. Этот анализ должен
включать:
– расчет себестоимости выпускаемой продукции и ее
соответствие рыночным ценам на аналогичные товары;
– анализ дебиторской и кредиторской задолженности;
– анализ эффективности принимаемых управленческих
решений;
– анализ маркетинговых исследований и прочие.
Прибыльность предприятия связана как с получаемой выручкой,
так и с затратами. Следовательно, проблему недостатка оборотных
средств можно решить как путем увеличения их объема, так и путем
сокращения расходов компании [2].
Для того, чтобы снизить затраты, необходимо провести
некоторые мероприятия.
1. Анализ снижения затрат на оплату труда. Чем более
квалифицированный труд требуется предприятию для выполнения
работ, тем большую долю в затратах будет иметь фонд оплаты труда.
Поэтому рациональный подход к оплате труда будет наиболее
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экономичным для предприятия.
2. Анализ организационной структуры. Данный анализ позволит
определить роль каждого сотрудника в производственных и
организационных процессах, выявить работников с недостаточной
загруженностью.
Также
этот
анализ
позволит
снизить
общехозяйственные и общепроизводственные расходы.
3. Анализ принимаемых управленческих решений. Это позволит
точно определить соотношение затрат и полезного эффекта от каждого
принятого управленческого решения.
4. Анализ дебиторской задолженности. Данный анализ включает:
– признание законности требований по долгам и обязательствам;
– подтверждение возможности погашения;
– уточнение просроченных сроков;
– определение допустимых схем погашения долгов с учетом
возможных реальных условий погашения: на основе ценных бумаг,
предоставления товаров или услуг, перехода задолженности в целевые
займы, взаимозачета при наличии встречных обязательств,
возможности уступки прав требования.
5. Анализ кредиторской задолженности. Данный анализ
включает:
– определение обоснованности кредиторской задолженности;
– определение наиболее рациональных путей реструктуризации
кредиторской задолженности;
– подготовку соответствующих документов.
Таким образом, улучшение финансового состояния предприятия
невозможно без эффективного управления оборотным капиталом,
основанного на выявлении наиболее существенных факторов и
реализации мер по повышению обеспеченности предприятия
собственными оборотными средствами.
1. Оборотные средства и всеобщая неплатежеспособность. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.jourclub.ru/3/537.html. Дата доступа: 01.03.2013
2. Недостаток оборотных средств. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://library.sgau.ru/public/recomendacii/2-4.html. Дата доступа: 02.03.2013
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УДК 657
Арапочкіна А.О.
Криворізький економічний інститут
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ: ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇХ
ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ
Аналіз надходження та руху виробничих запасів є дуже
актуальним, адже їх ефективне використання призведе до зменшення
витрат, підвищення рентабельності, матеріального та фінансового
становища підприємства.
Над даною темою працювали такі економісти: Аксененко А.Ф.,
Андрос С.В., Бутинець Ф.Ф., Добрянська М.В., Івахненко В.М.,
Лищенко О.Г, Новиченко П.П., Мизиковський Є.А., Петрова В.І.,
Попов Т.Д., Савицька Г.В., Стражева В.І., Чумаченко М.Г. та інші
видатні вітчизняні та зарубіжні автори.
Ефективність
використання
виробничих
запасів
характеризується їх оборотністю. Під оборотністю виробничих запасів
розуміється тривалість повного кругообігу запасів з моменту їх
придбання (покупки сировини, матеріалів і т.п.) до виходу й реалізації
готової продукції. Чим вище коефіцієнт оборотності, тим краще
використовуються виробничі запаси. Прискорення оборотності
виробничих запасів має велике значення. При прискоренні
оборотності виробничих запасів підприємства вивільняються
величезні суми активів, які можна додатково направляти на
фінансування розширення виробництва, а також з обороту
вивільняються матеріальні ресурси й джерела їхнього утворення, при
вповільненні – в оборот утягуються додаткові кошти [3, с.222-232].
Аналіз ефективності використання виробничих запасів
необхідно будувати на вдосконаленні механізму управління
продуктивністю. Показники продуктивності поєднують результати
діяльності з понесеними затратами. Це надає можливість ефективно
використовувати виробничі запаси. При цьому сукупність показників
продуктивності виокремлюються на дві групи: показники
продуктивності застосування ресурсів (продуктивність живої праці,
фондовіддача, віддача оборотних виробничих фондів) і показники
продуктивності спожитої сировини (показники продуктивності затрат,
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насамперед зарплатовіддача, амортизаціовіддача, матеріаловіддача)[1,
с.18-19].
Щодо управління запасами, то у зарубіжній практиці відомо
метод, який широко застосовують на виробничих підприємствах – це
метод поставки запасів "In time", коли підприємство не має зовсім
складських запасів, а їх підвозять постачальники у визначений час.
Проте на вітчизняних підприємствах така ситуація стається досить
рідко, тому потрібно вирішувати питання щодо оптимального розміру
запасів.
Одним із способів щодо покращення використання виробничих
запасів - це виробництво і реалізація продукції партіями для того, щоб
мінімізувати витрати. Це приведе тільки до короткотривалих коливань
залишку готової продукції на складі. Запаси сировини, матеріалів і
комплектуючих залежать від стабільної праці постачальників та від
збуту продукції, мінливості цін на сировину і готову продукцію,
сезонності виробництва. За будь-яких змін цін у постачанні чи збуті
доцільніше буде зберігати більші запаси сировини, матеріалів та
комплектуючих. Запаси необхідно збільшувати тільки у випадку
зростання обсягів реалізації і підвищення норм виробництва [3, с.176].
Отже, ефективне використання виробничих запасів залежить від
прискорення оборотності, впровадження прогресивних норм затрат,
удосконалення технології й організації виробництва, показників
продуктивності, виробництва і реалізації продукції партіями.
1. Андрос С.В. Аналіз діяльності підприємства: продуктивне використання
виробничих запасів / С.В. Андрос // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2008. –
321 с.
2. Добрянська М.В. Аналіз запасів виробничих підприємств і вироблення пропозиції
щодо їх ефективного використання у ринкових умовах / М.В. Добрянська //
Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ
НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.07. – 400 с.
3. Лищенко О.Г. Облік та аналіз ефективного використання виробничих запасів
підприємства ТОВ «Профайн Україна» / О.Г. Лищенко // Економічний простір. –
2011. - №49. – 324 с.
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УДК 657
Безверхий К.В., к.е.н., головний бухгалтер
ТОВ «Нью-Паріс»
МСФЗ ДЛЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ:
ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
Малі та середні підприємства (надалі – МСП) є "хребтом"
розвинених економік. Наприклад, в ЄС МСП становлять 99 % усіх
підприємств та забезпечують 65 млн людей робочими місцями
(наприклад, в німецьких МСП працює 68,3 % всіх працівників цієї
країни, які підлягають під соціальне страхування). Від них також
виходить основний імпульс в ринковій економіці в зв'язку зі своїми
інноваційними прагненнями. Враховуючи значення МСП, а також
обмежений доступ до капіталу, держава зобов'язана підтримувати цей
підприємницький сектор. Кількість МСП у Європі – 28 млн, США – 25
млн, Великобританії – 4,7 млн, Гонконг – 800 тис., Бразилія – 6 млн
МСФЗ для МСП було оприлюднено 09 липня 2009 р. на мові
оригіналу [1]. На мові оригіналу МСФЗ для МСП містить 230
сторінок. В українському перекладі, що розміщений на сайті
Міністерства фінансів України МСФЗ для МСП містить 202 сторінки.
На сьогодні МСФЗ для МСП перекладений на 24 мови: албанську,
англійську, боснійську, вірменську, естонську, іврит, іспанську,
італійську, казахську, китайську, кхемерську, литовську, македонську,
монгольську, польську, португальську, російську, румунську,
турецьку, українську, французьку, хорватську, чеську, японську. У
перекладі на українську мову МСФЗ для МСП містить вступ, 35
розділів та глосарій термінів. На мові оригіналу зміст МСФЗ для МСП
доповнений похідною таблицею, основою для висновків та
ілюстративними фінансовими звітами та контрольним переліком
подання і розкриття інформації. Варто зауважити, що у змісті
українського перекладу МСФЗ для МСП відсутній розділ 32 „Події
після завершення звітного періоду‖, проте в самому тексті МСФЗ для
МСП він є. Це в свою чергу свідчить про недоліки вітчизняного
перекладу вказаного вище стандарту. МСФЗ для МСП не містить
кількісних критеріїв віднесення підприємств до малих і середніх.
Базисним критерієм, за яким Рада з МСБО пропонує визначати, чи
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може підприємство використовувати даний стандарт, є його
непублічність.
МСФЗ для МСП не передбачає скороченого формату подання
звітів в розумінні вітчизняного П(С)БО 25 „Фінансовий звіт суб'єкта
малого підприємництва‖ [2], він лише визначає деякі особливості
обліку, що можуть використовувати малі та середні підприємства.
Згідно з п. 1 П(С)БО 25 „Фінансовий звіт суб'єкта малого
підприємництва‖ [2] підприємства, які відповідно до законодавства
складають фінансову звітність за міжнародними стандартами
фінансової звітності, застосовують тільки додаток 1 до цього
положення (стандарту), а саме – фінансовий звіт суб‘єкта малого
підприємництва: т. ф. 1-м „Баланс‖ та т. ф. № 2-м „Звіт про фінансові
результати‖. З наведеного вище випливає, що у П(С)БО 25
„Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва‖ [2] немає звіту про
зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів та приміток,
а отже, виникає невідповідність між МСФЗ для МСП та вітчизняним
П(С)БО 25 „Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва‖ [2].
Таким чином, на сьогодні, немає адаптованих форм фінансової
звітності під вимоги МСФЗ для МСП, які б відповідали їхнім вимогам.
Пропонується внести зміни до П(С)БО 25 „Фінансовий звіт суб'єкта
малого підприємництва‖ [2] щодо адаптації фінансової звітності для
малих та середніх підприємств під вимоги МСФЗ для МСП.
Отже, МСФЗ для МСП може використовуватися як малими так і
середніми вітчизняними підприємствами з метою отримання кредитів
у закордонних банках, залучення іноземних інвестицій тощо, за умови,
що витрати на складання звітності за МСФЗ для МСП не перевищать
вигоди для бізнесу від її використання.
1. International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://eifrs.iasb.org/eifrs/sme/en/IFRSforSMEs2009.pdf.
2. П(С)БО 25 „Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва‖, затверджений
наказом МФУ № 39 від 25.02.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до
ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00.
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UDC 657.1
Boiko Kateryna, PhD,
Taras Shevchenko national university of Kyiv
CLASSIFICATION OF INSURANCE CONTRACTS UNDER
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS
The using of International financial reporting standards (IFRS) by
Ukrainian companies and organizationsinstead of National accounting
standards enables access to international capital markets and rise
investments on more favorable terms. Lenders or potential investors can
adequately understand and interpret financial performance and financial
position, compare performance of Ukrainian companies with similar ones in
other countries, assess the risks and minimize themthrough provision of
sufficient information in the financial statements.
Accounting and reporting in insurance companies have specific
characters because of the nature of insurance and national legislation in this
area. In this regard, insurance companies should consider the features of
insurance and clearly display them in the Company's accounting policies in
order to adequately respond to the IFRS requirements.Classification of
insurance contracts is one of the main aspects that need to be determined in
the accounting policies of insurance companies include:
Classification of insurance contracts is necessary for distinguishing
between transactions within the scope of IFRS 4―Insurance Contracts‖and
those covered by other standards. Development and establishment of the
process of classification of insurance contracts in the accounting policy will
ensure consistency and clarity of separation operations carried out by the
insurance company.
The definition of the insurance contract in accordance with the
Ukrainian legislation is wider than in accordance with IFRS 4, and not all
insurance contracts entered into by insurers will be reflected in the
accounting as insurance contracts. The main criteria of insurance contracts
separation from other insurance products are following:
The existing of uncertainty, which leads to the creation of
significant risk. There is no quantitative definition of ―significant
risk‖inaccordancewithIFRS,so insurance companies must follow their own
professional judgment in order to determine what kind of risk is significant
and establish thischosen approach in accounting policy.
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Adverse effect on the policyholder in the case if an uncertain
eventincur. Agreement, which expectsthe payment of claims regardless of
negative or positive impact of uncertain event,cannot be classified as an
insurance contract.
Existence of insurance risk, not financial. The contract
thatexposestheinsurertoa significant financial risk cannot be classified as an
insurance contract. The financial risks include interest rate risk, currency
risk, etc., unless they arenot a subject of the agreement and rise after the
contract awarding.
Risk transfer from a policyholder to an insurer. If the contract
establishesmechanisms that assume the transfer of risk back to the
policyholder and theycannot be canceled, these agreements should not be
classified as insurance contracts.
If the agreements signed by insurance companies, which cannot be
classified as insurance contracts in accordance with IFRS 4, create financial
assets or financial liabilities, then they belong to the scope of IAS 32
―Financial Instruments: Presentation‖, IAS 39 ―Financial Instruments:
Recognition and Measurement‖, IFRS 7―Financial Instruments:
Disclosure‖and IFRS 9―Financial Instruments: Classification and
Measurement‖. If such agreements do not create financial assets or
liabilities, then their recognition and disclosureshould be in accordance with
IAS 18 ―Revenue‖.
Accounting and financial statements preparation within the IFRS
allows objectively assess insurance company performance and provide
greater transparency and completeness of the insurer‘s financial reportsthat
will attract foreign investment. Accounting principle ―substance over form‖
takes the first place during the preparationof financial statements according
to international standards by insurance companies. Insurance products with
the legal form of an insurance contract, but investment contracts,
speculative contracts, derivative contracts, financial guarantees, selfinsurance, etc. by substance, should be disclosed in the financial statements
as financial assets or liabilities instead of insurance contracts.
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УДК 334.021
Болдак А.К., к.э.н., доцент
Полесский государственный университет, Республика Беларусь
О ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ НА 2013-2015 ГОДЫ
В последнее время в Республике Беларусь заметен рост деловой
активности. Так, на начало 2013 г. в стране функционировало 403 294
субъекта хозяйствования, из которых 334 326 относятся к сектору
малого и среднего предпринимательства [1].
По сравнению с началом 2012 г. количество субъектов малого и
среднего предпринимательства увеличилось на 20 933 единицы или
6,7 % [2, 26].
Для дальнейшего развития бизнеса принята Государственная
программа поддержки малого предпринимательства на 2013–2015 гг.[3].
Программа, в частности, предусматривает
вхождение в число ведущих стран по международным
рейтингам, характеризующим конкурентоспособность, деловую среду,
уровень инновационного развития, эффективность государственного
управления страны для улучшения международного имиджа Беларуси
и роста доверия у национальных и иностранных инвесторов к
проводимой экономической политике;
развитие
конструктивного
диалога
государства
с
представителями
бизнеса,
общественными
организациями
предпринимателей;
увеличение доли малого и среднего предпринимательства в
ВВП до 30% и обеспечение численности занятых в этом секторе не
менее 1,8 млн чел. (каждого пятого жителя страны) к концу 2015 г.;
совершенствование государственного регулирования условий
ведения бизнеса и др.
Вместе с тем недостаточное финансирование программы не
позволит выполнить некоторые показатели. При этом на ее
выполнение будет выделено из республиканского бюджета в 4,5 раза
меньше расходов, чем на содержание Постоянного комитета Союзного
государства России и Беларуси.
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Разработаны и областные программы поддержки малого
предпринимательства на 2013–2015 гг., предусматривающие оказание
государственной
финансовой
поддержки
малому
предпринимательству для реализации инвестиционных проектов
путем предоставления за счет бюджета льготных банковских
кредитов. Вместе с тем их размер не достигает и процента от общей
суммы расходов [4].
Подводя итог, отметим, что государственная программа
поддержки малого и среднего предпринимательства направлена на
повышение эффективности институциональных преобразований,
формирования слоя реальных собственников, создание эффективно
действующего
механизма
стимулирования
развития
предпринимательской деятельности в Республике Беларусь.
1. Малый и средний бизнес. Министерство экономики Республики Беларусь .– Режим
доступа: http://www. economy. gov. by. /2013/03.htm.
2. Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь. Статистический
сборник. - Минск: РУП »Информационно-вычислительный центр Белстата», 2012. 420 с.
3. Государственная программа поддержки малого и среднего предпринимательства в
Республике Беларусь на 2013–2015 гг. - Минск: БГЭУ, 2013. – 37 с.
4. Предпринимательство. Национальный статистический комитет Республики
Беларусь. - Режим доступа: http://www. belstat. gov. by./2013/03.htm.

УДК 338.012
Бондаренко О.С., аспірант
Київський національний університет технологій та дизайну
РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ЛОГІСТИКИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Процеси
інтеграції,
інформатизації,
глобалізації,
що
відбуваються на всіх ієрархічних рівнях економіки, вимагають від
теоретиків і практиків розробки нових підходів до управління
економікою як на макрорівні, так і на рівні окремих підприємств. У
цьому напряму ключову роль відіграє логістизація господарської
діяльності, яка базується на врахуванні відомої тріади: «розрахунок –
вигода – споживач». Логістизація є ціленаправленим процесом
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впровадження логістичного підходу до організаційно-економічної
діяльності суб‘єктів господарювання як основних елементів економіки
регіону, країни, світу. Вона розкриває сутність та значення логістичної
методології управління матеріальними, фінансовими, інформаційними
потоками підприємств.
На сучасному етапі розвитку економіки питанням логістизації
господарської діяльності підприємств присвячено багато праць
вітчизняних і зарубіжних дослідників. Науковцями основна увага
приділяється проблемам впровадження логістичних підходів до
управління матеріальними потоками. Питання логістичного
управління фінансовими потоками висвітлюється досить обмеженим
колом науковців.
Проте в сучасних умовах фінансова логістика набуває все
більшого значення, відіграє ключову роль у забезпеченні достатнього
рівня ліквідності, платоспроможності, прибутковості вітчизняних
підприємств.
Розробка дієвих підходів до управління фінансовими потоками
підприємств та створення умов для узгодженого управління
матеріальними, фінансовими, інформаційними потоками, забезпечує
достовірність, повноту, своєчасність фінансового обслуговування
господарської діяльності, знижує рівень залежності від впливу
факторів зовнішнього середовища.
Під фінансовою логістикою слід розуміти діяльність спрямовану
на професійне управління кругообігом фінансових потоків від
постачальників капіталу до його споживачів і в зворотному напрямку.
Забезпечення такого управління вимагає розробки відповідної його
методології. Методологія фінансової логістики має включати
понятійний апарат, принципи, методи, методики, моделі щодо
управління фінансовими потоками, оцінки їх ефективності,
оптимізації функціонування, які сприятимуть забезпеченню
досягнення логістичною системою поставлених цілей на основі
вирішення конкретних завдань.
Тому на сучасному етапі важливим завданням теоретиків і
практиків є формулювання методологічних засад фінансової
логістики.
Визначаючи фінансову логістику як науку, в першу чергу,
доцільним є виділення її об‘єкта та предмета. Об‘єкт і предмет, будучи
науковими категоріями, співвідносяться як загальне і часткове. Під
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об‘єктом розуміють те, що вивчає певна наука. Виявлення певною
наукою суттєвих або специфічних особливостей об‘єкта дослідження
призводить до виділення її в самостійний напрям та встановлення
предмета. Тому об‘єктом фінансової логістики доцільно вважати
фінансові потоки логістичної системи. Сукупність особливостей, які
притаманні об‘єкту, та є з позиції певної науки найбільш суттєвими
відображають її предмет. Тому предметом фінансової логістики слід
вважати раціональне управління фінансовими потоками логістичної
системи. Виділення в межах предмета фінансової логістики поняття
«логістична система» обумовлено тим, що раціональне управління
логістичними потоками досягається лише у випадку розгляду та
функціонування підприємства як логістичної системи.
Мету фінансової логістики доцільно трактувати: забезпечення
ефективного функціонування окремих елементів та логістичної
системи в цілому на основі оптимізації вартості фінансового ланцюга,
що досягається шляхом раціонального поєднання складових
фінансового механізму у процесі управління фінансовими потоками в
тісній взаємоузгодженості з матеріальними та інформаційними
потоками.
Таким чином, на основі виокремлених об‘єкта, предмета, мети
фінансової логістики мають базуватися подальші дослідження
науковців щодо формулювання її методологічних засад як окремого
напряму економічної науки та ролі в умовах глобалізації.

УДК: 675
Борейко Н.А., старший преподаватель
УО «Полоцкий государственный университет», Республика Беларусь
СУЩНОСТЬ РАЗОВЫХ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
КАК ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В Республике Беларусь как и о всех государствах постсоветского
пространства стоит острый вопрос о механизмах и способах
вовлечения интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот.
Одним из таких механизмов, позволяющих предприятиям
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коммерциализировать свои научно-исследовательские разработки,
является франчайзинг.
Франчайзинг
является
видом
предпринимательской
деятельности. Данный вид предпринимательства предполагает
наличие двух субъектов: франчайзера, тот, кто предоставляет
«комплекс исключительных прав» и франчайзи – тот, кто приобретает
данный комплекс.
Так же франчайзинг предполагает возмездную основу
франчайзинговых отношений: «В форме фиксированных разовых или
периодических платежей, отчислений от выручки или в иной форме,
предусмотренной договором»[1]. Соответственно, франчайзи в той
или иной форме или размере должен возместить франчайзеру
стоимость приобретаемого комплекса исключительных прав. Из этого
следует, что для получения конечной цели - прибыли франчайзи
должен нести расходы в виде франчайзинговых платежей. Любые
расходы, понесенные организацией, в процессе своей деятельности
должны найти свое отражение на счетах бухгалтерского учета. Таким
образом, расходы франчайзи в виде франчайзинговых платежей будут
являться объектом бухгалтерского учета для предприятия-франчайзи и
франчайзера.
Таким образом, чтобы достоверно отражать на счетах
бухгалтерского учета доходы, расходы и, соответственно, финансовый
результат от франчайзинговой деятельности требуется исследовать
сущность франчайзинговых платежей.
В экономической литературе большинство авторов выделяют
наличие двух видов франчайзиноговых платежей. Это разовый платеж
и текущие платежи. Разовые и текущие франчайзинговые платежи
имеют различную сущность и различное назначение, что оказывает
непосредственное влияние на их отражение в учете.
Рассмотрим сущность разового франчайзингово платежа.
К разовым платежам относится так называемый вступительный
взнос. В экономической литературе встречаются различные подходы к
определению сущности и назначению разового франчайзингово
платежа. Например, автор Румянцева К.Е. [2;689] определяет
назначение разового платежа как «взнос за помощь в создании и
открытии своего бизнеса». Экономист Кондратов С.А. говорит, что
разовый платеж это «Плата за право торговать своей продукцией под
маркой франчайзера»[3;347]. Такие экономисты как Гавриленко В.Г.,
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Никитенко
П.Г.,
Ядевич
Н.И.
приравнивают
разовый
франчайзинговый платеж к лицензионному платежу. Рыкова И.В. в
своих высказываниях подчеркивает, что «франчайзи оплачивает
использование товарного знака правообладателя, технологии ведения
бизнеса, обучение»[4;132]. Экономист Сосна С.А. говорит, что
разовый франчайзинговый платеж это «своеобразная плата франчайзи
за право заключить соглашение с франчайзером»[5;143].
Франчайзи должен оплатить приобретаемое право. На наш
взгляд, сущность и назначение разового платежа состоит именно в
оплате приобретаемого права пользования комплекса исключительных
прав. В свою очередь комплекс исключительных прав включает в себя
и использование товарного знака франчайзера и технологии ведения
бизнеса и обучения и т.д. Поскольку право пользования комплексом
исключительных прав предоставляется на весь срок действия
договора, то и разовый франчайзинговый платеж относится ко всему
времени действия договора. Отсюда вытекает долговременный
характер разового франчайзингово платежа, что в свою очередь
должно найти свое отражение на счетах бухгалтерского учета.
В практике встречаются случаи, когда франчайзер в целях
облегчения финансового бремени фрранчайзи, отходит от принципа
единовременности разового (первоначального) взноса, соответственно
данные на счетах бухгалтерского учета по вступительному взносу
будут отражаться в различные отчетные периоды. Исходя из этого,
предлагается обозначить следующие виды разового (первоначального)
взноса в зависимости от времени его поступления.
-два этапа (частичная предоплата и оплата оставшейся суммы
незамедлительно после подписания договора);
- единовременно (оплата всей суммы взноса незамедлительно
после подписания договора);
- поэтапно (частичная предоплата и оплата оставшейся суммы
равными долями не позднее трех месяцев после начала работы).
Выявленная сущность разового платежа позволяет: франчайзеру
принять решение о построение системы взаиморасчетов с франчайзи
при передаче комплекса исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности с целью коммерциализации
имеющихся объектов интеллектуальной собственности; франчайзи организовать достоверный аналитический учет франчайзинговых
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платежей для анализа и планирования используемых ресурсов
инновационного развития организации.
1. Гражданский Кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1999 г. № 218-З (в редакции
Закона Республики Беларусь от 8 июля 2008 г. №366-З)
2. Новая экономическая энциклопедия. 2-е изд.-М.: ИНФАРА-М, 2006.-VI, 810 с.
3. Большая энциклопедия: в 62 томах. Т.55. – М.: ТЕРРА, 2006.-592 с.
4. Рыкова И.В. Франчайзинг: новые технологии, методология, договоры.- М.:
Современная экономика и право, 2000.-224 с.
5. Сосна С.А., Васильева Е.Н. Франчайзинг. Коммерческая концессия.-М.: ИКЦ
«Академкнига», 2005.-375 с.

УДК 339.923
Borshch Olena
Lviv State Financial Academy
CARPATHIAN EUROREGION AS AN EXAMPLE OF EMERGING
EUROPEANISATION PROCESSES IN UKRAINE
Taking into consideration the desire for European integration of
Ukraine, the topic of cross-border cooperation as a specific interaction of
the borderline areas obtains augmenting attention. Growth of social and
economic role of the borderline territories of Ukraine is promoted by
geographical and geopolitical location of the country [1]. It creates a high
potential for cross-border cooperation which not only enhances economic
development of these areas and influences the economy of the country as a
whole, but also encourages Europeanisation of Ukraine [2].
Euroregions as the signs of enhancing cooperation are the expamples
of the processes occurring on the borderline territories of Ukraine [3, p.79].
Political activity of Carpathian Euroregion consists of regular
meetings and consultation with the representatives of local authorities and
institutions of regional cooperation. Carpathian Euroregion has joined the
Association of European Border Regions. It has been active supporting
projects to protect minority rights.
Progress can be observed in the area of economics as well.
Carpathian Euroregion has increased the number of border crossings
between states, which has direct influence on cross-border economics, and
established direct foreign economic contacts.
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The Euroregion implements projects to prevent pollution and protect
the environment and natural resources, takes measures to strengthen coastal
lines of rivers from floods and prevent landslides. Educational, cultural and
humanitarian areas are among the major interests of the Carpathian
Euroregion.
Carpathian Euroregion has its own budget, which includes financial
resources of regional and local authorities, as well as means of sponsors,
such as Rockefeller Brothers Fund [1] and European funds, directed to
cross-border cooperation and borderline territories‘ development. A
financial know-how of the Carpathian Euroregion is the Carpathian Fund,
which is a unique cross-border regional Foundation, that provides grants
and technical assistance to organizations and local authorities, particularly
in the area of interregional and cross-border cooperation and economic
development.
The role of the Euroregions and cross-border cooperation is of
immense importance for the development of the borderline territories and
the country itself, as it is the of the integration and Europeanisation
processes, that stimulates the free flow of goods, people and capital over the
border. Also the cross-border cooperation gives an opportunity for
combining effort in distinguishing and solving problems on the both sides
of the border, turning it from the obstacle and periphery mark into a way for
possibilities.
1. Olena Borshch. Cross-border cooperation as a development factorfor borderline territories
of Ukraine // European Journal of Law and Economics. DOI 10.1007/s10657-012-9363-y
2. Ukrainian-Polish
economic
cooperation:
http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/tovaroobig_za_kab_stat/ukr/5781. html.
3. V. Suhenko. Questions of cross-border cooperation in the regional politics of the EU//
Investitions: practice and experience. – 2009. – № 22. – P. 78–80.
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УДК 339
Бригінська Л.Г., здобувач
Чернігівський державний інститут економіки і управління
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ
БАЗИ БАНКІВ УКРАЇНИ
Ресурсний потенціал банківської системи має вирішальне
значення як для стабілізації поточного соціально-економічного стану,
так і для прийняття важливих стратегічних рішень щодо подальшого
розвитку будь-якої країни.
Дослідженню ресурсного забезпечення банківської діяльності
присвячено праці багатьох зарубіжних авторів, серед яких: Е. Гілл,
Д. Сінкі, Т. Кох, Дж. Розмарі Кемпбелл, О. Лаврушин, Г. Панова та ін.
Значний внесок у дослідження цієї проблеми зробили українські вчені:
А. Вожжов, Ж. Довгань, О. Заруба, А. Єпіфанов, В. Коваленко,
А. Мороз, М. Савлук, Л. Примостка та ін. Не заперечуючи вагомості
отриманих результатів вищезазначених учених, слід зазначити, що
комплексні дослідження ресурсної бази банків з урахуванням
сучасних вимог, нині практично відсутні.
Процес поглиблення нестабільності світового та національного
фінансового ринку ускладнив всю систему управління в банках
України, в тому числі і систему формування їх ресурсної бази. Однією
із суттєвих причин нарощування проблем у ресурсному забезпеченні
банківської діяльності в Україні стало випередження темпів зростання
банківських активів відносно темпів зростання рівня капіталізації. При
цьому темпи зростання активів, кредитів, зобов‘язань і регулятивного
капіталу банків України у 2005–2010 рр. значно перевищили темпи
приросту валового внутрішнього продукту. В цей період
співвідношення активів банків до ВВП зросло з 45,5% у 2005 р. до
86,7% у 2010 р. [1; 2]. Саме тому, зважаючи на проблематику
кризового та посткризоваго періоду, найбільш важливим у системі
оптимізації суспільно-економічних пропорцій є, на наш погляд,
установлення оптимального співвідношення між темпами зростання
ВВП та темпами зростання найбільш важливих напрямів роботи
банків, зокрема, темпів зростання їх активів.
Причиною сучасного зростання ресурсної бази банків стала
цінова політика банків, яка, на наш погляд, навіть при незмінності

30

Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного
забезпечення управління підприємством

загальної структури суспільно-економічного відтворення, рано чи
пізно призведе до чергового коллапсу. Крім цього особливо
проблемним як для розвитку банківської системи, так і всієї суспільноекономічної системи, є відсутність довгострокових ресурсів, пошук і
мобілізація яких не може обмежуватися роботою окремих банківських
установ, а передбачає макроекономічний рівень реалізації комплексу
важливих завдань, спрямованих на здійснення відповідних
регулятивних заходів з боку держави.
Отже, найбільш важливим у системі оптимізації ресурсної бази
вітчизняних банків є: встановлення оптимального співвідношення між
темпами зростання ВВП та темпами зростання їх активів; оптимізація
цінових параметрів у залученні та розміщенні банківських ресурсів;
створення умов щодо залучення довгострокових ресурсів;
забезпечення ефективного механізму рефінансування банків з боку
НБУ, використання механізму диференціації окремих нормативів
регулювання діяльності банків у тій частині, яка стосується умов
організації кредитного процесу; створення спеціалізованого банку
розвитку,
головним
завданням
повинна
стати
реалізація
довгострокового кредитування пріоритетних галузей економіки тощо.
1. Сайт Національного банку України [Електронний ресурс].-Режим доступу: http:
www.
bank.gov.ua/doccatalog/document;jsessionid=37FDA4216E7051950AC64EFC80AF1C4
E?id=7520
2. Річний звіт про діяльність банківського нагляду України у 2008р.. – К.:НБУ. С.6–13.
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УДК 657.471:347.255
Бурдюг Н.В., старший преподаватель,
Ковалев В.В., УА-52-08,
Крымский экономический институт
ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет
им. В. Гетьмана»
ОСНОВЫ УЧЕТА АРЕНДЫ В СООТВЕТСТВИИ С
МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ И ИХ СРАВНЕНИЕ С ОСНОВНЫМИ
ПРИНЦИПАМИ УЧЕТА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
В ходе исследования были рассмотрены концептуальные основы
учета аренды в соответствии с МСФО и проведено их сравнение с
основными принципами учета отечественной системы.
Таблица 1
Сравнение основных положений по учету аренды в
МСФО и ПСБУ
Вопросы
учета

МСФО
Арендатор

Арендодатель

Нормативная
база

МСФО 17

Классификация аренды

Приоритет экономической
сущности над юридической
формой договора

ПСБУ
Арендатор

Арендодатель

Гражданский Кодекс Украины,
Налоговый Кодекс Украины,
Закон Украины «О
бухгалтерском учете и
финансовой отчетности в
Украине» от 16.07.99 г. № 996XIV с учетом изменений, ПСБУ
14 "Аренда"
Определяется исключительно
юридической формой и
условиями соответствующего
договора.

Учет
Учитывает Учитывает актив
арендованно- актив на своем на своем балансе Согласно условиям договора (по
го актива на
балансе
(операционная
фин.аренде)
балансе
(фин.аренда)
аренда)
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Продовження табл. 1

Пользовател
и
информации

Заинтересованные лица,
инвесторы

Как актив и
обязательство
по
наименьшей
ПервоначальДебиторская
из двух
ное
задолженность в
величин:
признание
сумме
справедливой
аренды на
первоначальных
или
балансе
затрат
дисконтированной
стоимости
МАП
Расходы
учитываются
Отражение
на основе
расходов
эффективной
в отчетности
процентной
ставки
Отражение
доходов в
отчетности

-

По эффективной
процентной
ставкой на
равномерной
основе

Не
Учитывает на
учитывается
своем балансе
на балансе
(опер.аренда)
(опер.аренда)
Внешние пользователи,
налоговые органы,
статистические органы.

Актив и
Дебиторская
обязательство
задолженность в
в
фактических
фактических
суммах
суммах

Затраты
состоят из
арендных
платежей или
амортизации
актива

-

-

В соответствии с
условиями
договора
по мере
поступления
платежа

Сравнительный анализ особенностей ведения бухгалтерского
учета аренды в отечественной практике и в соответствии с МСФО
показал, что в основном подходы согласуются лишь в части учета
договоров операционной аренды, а учет финансовой аренды
существенно различается, что говорит о необходимости продолжать
курс реформирования отечественного учета аренды.
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УДК 336
Бурова О.М., Подвашецька І.О.
Миколаївський національний університет
ім. В.О.Сухомлинського
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ:
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
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. 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.
Система бухгалтерського обліку витрат на сучасних
підприємствах не може повноцінно функціонувати без належного
нормативно-правового забезпечення. За роки реформування
бухгалтерського обліку в Україні була накопичена певна кількість
нормативно-правових актів, які регулюють облік витрат. Але, як
показує практика вітчизняних підприємств, їх застосування не сприяє
покращенню економічної роботи. Тому питання створення якісного
нормативно-правового забезпечення обліку витрат залишається на
сьогодні актуальним, і викликає гострі дискусії в наукових колах.
В ході дослідження нормативно-правової бази, в першу чергу
П(С)БО 16 «Витрати» та методичних рекомендацій, було розкрито
суттєві недоліки в питаннях термінологічного та методичнорекомендаційного характеру. Так, П(С)БО 16 містить визначення
поняття «витрати», яке не відповідає визначенню за Податковим
Кодексом України (далі – ПКУ), внаслідок чого виникає проблема
неоднозначності категорії «витрати».
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За П(С)БО16 та ПКУ використовуються дещо різні терміни
собівартості. У ПКУ використовується поняття «собівартість
виготовлених та реалізованих товарів (виконаних робіт, наданих
послуг)», тоді як в П(С)БО 16 – виробнича собівартість продукції
(робіт, послуг). У ПКУ розмежовуються не поняття «товари» і
«продукція», як це прийнято в бухгалтерському обліку, а «придбані та
реалізовані товари» та «виготовлені та реалізовані товари» [2] є
різними об‘єктами обліку, обліковуються на різних рахунках, мають
відмінний порядок формування собівартості. З метою уникнення
непорозумінь, вважається за необхідне в Податковому кодексі
використовувати поняття «собівартість виготовленої та реалізованої
продукції (товарів, виконаних робіт, наданих послуг)». У П(С)БО 16
не використовується таке поняття як «повна собівартість продукції», і
це, на наш погляд, є також його суттєвим недоліком.
Багато критики викликає наведений в п.11 П(С)БО 16 склад
витрат, які включаються до виробничої собівартості продукції. Такий
розподіл не має практичної цінності, тому що не сприяє економічній
роботі підприємств.
На наш погляд, для поліпшення нормативно-правового
забезпечення обліку витрат підприємств необхідно провести повну
інвентаризацію всіх нормативно-правових актів України, пов‘язаних з
обліком витрат, з метою виявлення дублювання й неузгодження
положень цих актів та неврегульованих ситуацій, конкретизації їхніх
назв, форм, змісту, усунення протиріч й незрозумілих термінів та фраз.
1. Дерій В. Проблеми обліку витрат і доходів підприємства та перспективи їх
вирішення в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011.
2. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.
3. П(С)БО 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від
31.12.99. р. № 318.
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УДК 336
Бурова О.М., Новочинська О.Г.
Миколаївський національний університет
імені В.О. Сухомлинського
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З
ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ
Однією із важливих задач підприємства є подальший розвиток і
вдосконалення інформаційної системи з використанням сучасних
методів управління і технічних засобів. Впровадження комп'ютерного
обліку у процес оформлення первинних документів один з найбільш
ефективних шляхів вдосконалення первинного обліку. Для цього
необхідно автоматизувати облік розрахунків з підзвітними особами,
що дозволить механізувати обробку інформації про відряджених
працівників, знизити ймовірність помилок при перенесенні інформації
з первинних документів до регістрів бухгалтерського обліку, а також
скоротити кількість первинної облікової документації, що, у свою
чергу, сприятиме підвищення точності і оперативності обліку
розрахунків з підзвітними особами на підприємстві.
Цьому також сприяє упорядкування первинної документації,
широке впровадження типових уніфікованих форм, підвищення рівня
механізації і автоматизації обліково-обчислювальних робіт [3].
Доцільно для удосконалення аналітики по виданих і
використаних коштах, деталізувати рахунок 372 "Розрахунки з
підзвітними особами " на субрахунки третього порядку: 3721
"Розрахунки з підзвітними особами у національній валюті", 3722
"Розрахунки з підзвітними особами за відрядженнями в іноземній
валюті", 3723 "Розрахунки за витратами на господарські потреби" та
інші субрахунки, для того, щоб чітко бачити по сальдо та оборотах за
даними субрахунками мету використання коштів їх форму та інші
корисні дані, які необхідні підприємству відповідно до специфіки його
діяльності.
Пыд час розрахунків з підзвітними особами виникають
протиріччя у віднесенні витрат підзвітних осіб на статті витрат, а
також стосовно їх включення до собівартості [3]. Витрати на
телефонні переговори відрядженого працівника відшкодовуються
йому в разі надання в бухгалтерію підприємства роздруківки, яка
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додається до рахунку готелем або підприємством зв'язку, із
зазначенням телефонних номерів, за якими дзвонив відряджений, а
також пояснювальної записки відрядженого, в якій розшифровується
приналежність телефонних номерів і характер переговорів.
Якщо працівником не надано зазначені документи, підприємство
має право компенсувати витрати на телефонні переговори. Однак
повинно віднести їх суму на інші витрати та не враховувати при
визначенні для цілей оподаткування.
Отже, для того, щоб знизити ймовірність помилок в
документації, підвищити точність і оперативність обліку розрахунків
з підзвітними особами, а також бачити мету використання коштів та їх
форму, потрібно:
1. Автоматизувати облік розрахунків з підзвітними особами.
2. Скоротити та упорядкувати кількість первинної облікової
інформації та впровадити типові уніфіковані форми.
3. Деталізувати рахунок 372 на субрахунки третього порядку.
1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16
липня 1999 p. № 996-XIV // Нове діло. 2000. - № 15 (34).
2. «Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» від
30.11.99 г. № 291(зі змінами та доповненнями, останні з яких внесені наказом
Міністерства фінансів України від 31 травня 2012 року № 658).
3. Бухгалтерський облік: фінансовий та податковий / Шара Є.Ю., Бідюк О.О.,
Соколовська-Гонтаренко І.Є.- К.: Центр учбової літератури., 2011. -456 с.

УДК 336 : 368
Верезубова Т.А., к.э.н., доцент
Белорусский государственный экономический университет,
Республика Беларусь
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Страховые организации как важные финансовые институты
наиболее подвержены воздействию различных экзогенных и
эндогенных рисков, поскольку работают они не с материальными, а с
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финансовыми ресурсами, львиная доля которых является средствами
страховых резервов, принадлежащими совокупному страхователю.
Для гарантии их сохранности и полного выполнения страховщиками
своих обязательств при наступлении страховых случаев необходим
жесткий контроль платежеспособности страховщиков.
Проблемами
контроля
платежеспособности
страховых
организаций занимаются многие ученые и практики во всем мире.
Особенно остро обсуждается в настоящее время европейская
директива Солвенси II (Solvency II), которая уже в 2014 году должна
прийти на смену системе контроля платежеспособности Солвенси I
[1]. Она отличается многосторонним подходом к определению
предельных границ минимального и достаточного собственного
капитала,
подробным
анализом
возможных
рисков,
их
количественным измерением с помощью стресс-тестирования и более
открытой информацией для потенциальных пользователей.
В настоящее время белорусские страховщики при сдаче
квартальных отчетов в Министерство финансов рассчитывают
нормативный и фактический размер маржи платежеспособности.
Разница в пользу фактического размера достигает десятков, а у
страховщиков жизни сотен раз. Однако полной гарантии
финансовой устойчивости страховщиков такая система контроля
платежеспособности дать не может. Поэтому необходимым является
введение более подробного анализа деятельности страховщиков,
особенно с учетом мировых тенденций.
Подобная система контроля платежеспособности в Беларуси уже
два года применяется в банках, так называемый Базель II [2]. По этой
системе контроль платежеспособности осуществляют и сами банки, их
рисковые комитеты, и Нацбанк. Опыт применения такой системы
показывает, что с ее помощью возможно предвидеть развитие самых
неблагоприятных сценариев и противостояние их последствиям со
стороны банков. Это позволяет своевременно определить возможные
угрозы и подготовиться к маневрированию в сложных рыночных
условиях для сохранения своей финансовой устойчивости.
В Республике Беларусь пока не проводится таких контрольных
мероприятий на государственном уровне. Подробная система
контроля платежеспособности страховщиков требует разработки.
Простое применение международного опыта к белорусской
действительности невозможно в силу значительных различий в
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условиях осуществления страховой деятельности. Поэтому этот
процесс должен осуществляться с двух сторон: и со стороны
государства путем научных исследований, и со стороны самих
страховых компаний, которые пока анализируют свою деятельность
хоть и ежедневно, однако во многом интуитивно. Источником
финансирования таких мероприятий может быть инновационный фонд
Министерства финансов Республики Беларусь, средства которого
формируются путем обязательных отчислений государственными
страховщиками 0,25 % от расходов на ведение дела.
Развитие системы контроля платежеспособности страховых
организаций является также насущной необходимостью и в связи с
приближающимся
переходом
страховых
организаций,
как
общественно значимых, на учет по международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО), когда существующего расчета
нормативного и фактического размера маржи платежеспособности
будет совершенно недостаточно для оценки действительного
финансового состояния страховщика [3].
Предлагаемые мероприятия позволят своевременно получать
актуальную информацию о финансовой устойчивости страховщика
для принятия управленческих решений, корректировки выбранной
финансовой стратегии, укрепления позиций страховой организации на
рынке и надежной защиты ее от проявлений мирового финансового
кризиса.
1. Пукала, Р. Нуждаются ли страховщики в Solvency II (Польша) // Финасновые
услуги. - 2012. - № 5 (95). - C. 38-40
2. Soloma, A. Kryteria wyboru banku preferowane przez wlascicieli mikro I malych
przedsiebiorstw na Warmii I Mazurach. Torun, 2010. – 237 s.
3. Zuk, K. The influence of harmonization of accounting rules in European Union on the
financial statements / Recenzovany zbornik z medzinarodnej vedeckej konferencie
―Globalization and its Socio-economic consequences 2012, Zilinska Univerzita v Zilinie,
Rajecke Teplice 10-11 oktober 2012/ ISSN 1336-5878, с.152.

V Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 27 червня 2013 р.)

39

УДК 657
Вечірська В.І.
ДВНЗ «Криворызький національний університет»
Криворізький економічний інститут
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
З розширенням видів господарських зв‘язків та організаційноправових форм підприємництва, упровадженням національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку виникла потреба у
використанні кількох варіантів відображення об‘єктів господарської
діяльності в обліку. Все це зумовило необхідність формування на
підприємствах облікової політики. Процес формування облікової
політики передбачає вибір конкретного способу ведення
бухгалтерського обліку із декількох альтернативних, що визначені
стандартами обліку.
Питанню облікової політики належну увагу почали приділяти
нещодавно, проте на сьогодні сформувалися стійкі погляди авторів на
об‘єкти, які слід розглядати в обліковій політиці підприємства. До них
відносять такожі нематеріальні активи. Така думка, зокрема,
характерна для таких науковців: А.П. Грінько, А.А. Єфімової,
Н.П. Кондратова, С.А. Ніколаєвої, Ф.Ф. Бутинця та ін.
Облікова політика має формуватися на підставі системного
підходу з метою максимальної оптимізації інформації для потреб
управління. Виходячи з такої вимоги, пропонуємо сукупність правил,
яких потрібно дотримуватися під час вибору альтернативного варіанта
щодо нематеріального активу в обліковій політиці підприємства:
− збалансованість цілей обліку та планування в рамках єдиної
системи управління;
− дотримання принципу відповідності доходів і витрат під час
формування інформації про нематеріальні активи;
− визначення мінімально достатнього обсягу інформації,
необхідної для цілей управління [1].
Серед основних елементів концепції облікової політики
нематеріальних активів підприємств вважаємо за доцільне
використовувати такі положення:
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1. Основним змістом діяльності підприємства в конкурентному
середовищі є забезпечення постійного розвитку. Тому до системи
бухгалтерського обліку повинні включатися регістри інформації про
нематеріальні активи, які відображають стан процесів розвитку.
2. Дані про облік нематеріальних активів повинні переміщатися
між системами фінансового та управлінського обліку.
3. Бухгалтерський облік містить найбільш повну інформацію про
діяльність підприємства. У той же час насьогодні в базах даних систем
бухгалтерського
обліку
відсутні
показники,
які
можуть
використовуватись у процесах стратегічного планування.
4. Облік та аналіз нематеріальних активів повинен базуватись на
використанні засобів комп‘ютеризації, які організуються як
автоматизовані робочі місця бухгалтерів.
5. В обліку таких нематеріальних активів, як «кваліфікований та
підприємницький потенціал», а також активів, які є інформаційними
ресурсами (програми, бази даних) слід використовувати облік
синергічного ефекту, пов‘язаного зі взаємодією активів цих двох видів
у бізнес- процесах підприємства [2].
6. Для обліку та аналізу нематеріальних активів слід
використовувати систему таких показників, які дозволяють приймати
ефективні управлінські рішення, пов‘язані з використанням коштів на
придбання та підтримку працездатності активів.
Правильно сформована облікова політика дає змогу здійснювати
порівняльний аналіз показників діяльності підприємства за різні звітні
періоди, а також порівняльний аналіз діяльності різних підприємств, а
отже, на основі проведеного аналізу приймати рішення щодо
удосконалення порядку обліку нематеріальних активів на
підприємстві.

V Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 27 червня 2013 р.)

41

УДК 657
Виногоров Г.Г., к.э.н.. доцент
Белорусский государственный экономический університет,
Республика Беларусь
ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРИ ВЕНЧУРНОМ ИНВЕСТИРОВАНИИ
В рыночной экономике развитых стран базисным способом
финансирования
инновационных технологий, инновационного
предпринимательства выступает рисковый или венчурный капитал.
Венчурное финансирование - это высокорискованные инвестиции частного капитала в акционерный капитал вновь создаваемых
малых
высокотехнологичных
перспективных
компаний,
ориентированных на разработку и производство наукоемких
продуктов, для их развития и расширения, с целью получения
прибыли от прироста стоимости вложенных средств.
Белорусские субъекты хозяйствования пока не освоили в полном
объеме все преимущества венчурного финансирования, хотя
привлечение венчурных инвестиций в Республику Беларусь могло бы
иметь существенное значение для ее модернизации и обеспечения
национальной конкурентоспособности на мировом рынке. Без
эффективного использования всех преимуществ венчурного
финансирования невозможно победить в жесткой конкурентной
борьбе, являющейся неотъемлемым атрибутом рыночной экономики.
Между тем в учебниках и другой экономической литературе по
анализу хозяйственной деятельности анализ венчурной деятельности
субъекта хозяйствования вообще не рассматривается.
С этих позиций предлагаются следующие направления анализа
финансового результата (прибыли) субъекта хозяйствования при
венчурном инвестировании.
Первое направление. Поскольку дивиденд не может быть
достаточно точным критерием расчета курса акций, то целесообразно
использовать показатель чистой прибыли, приходящейся на одну
акцию. Существует прямая зависимость между этим показателем и
дивидендом, поэтому использование его в расчетах вполне возможно.
Второе направление. Целесообразно использовать следующие
две оценки: 1) исходя из превышения покупной цены продаваемого
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субъекта хозяйствования над текущей рыночной ценой его активов;
2) исходя из превышения нормы прибыли, которую может заработать
компания, над среднеотраслевой нормой прибыли.
Третье направление. Финансовый инвестиционный проект
венчурного инвестора может быть оценен стандартными показателями
чистой текущей стоимости (net present valuy, NPV) и внутренней
рентабельности (internal rate of return, IRR) этого проекта. Показатель
NPV инвестиционного проекта венчурного инвестора должен тогда
рассчитываться по следующей формуле:
m

NPV
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sc ,t 0

t 1
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где NPV vi — чистая текущая стоимость венчурного инвестиционного
проекта; Р sc,t

0

— стоимость приобретаемой инвестором доли в мо-

мент начала им своего инвестиционного проекта (t = 0); D iv t — ожидаемые для венчурного инвестора дивиденды в периоды с номерами t;
т — ожидаемая венчурным инвестором и заранее планируемая
длительность периода, по истечении которого венчурный инвестор
намерен выйти из предприятия, продав свою долю; Р sc,t m
прогнозируемая стоимость доли венчурного инвестора по истечении
срока m; i — ставка дисконтирования, компенсирующая риски
бизнеса.
Четвертое направление. Следует особое внимание уделять
изучению влияния следующих факторов: стоимости научных
исследований
и
научно-конструкторских
работ;
издержкам
производства; издержкам, связанным с маркетингом; издержкам,
связанным со сбытом новой продукции; складывающемуся на рынке
спросу на новую продукцию; величине складывающейся на рынке
цены на новый наукоемкий товар; появлению или отсутствию
конкурентов в данном секторе рынка; появлению на рынке
аналогичных наукоемких продуктов с лучшими потребительскими
свойствами и др.
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УДК 457
Височан О.О., к.е.н.
Національний університет «Львівська політехніка»
ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ
ВИТРАТ НА ПІДГОТОВКУ ТА ОСВОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА
НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Інноваційна діяльність підприємств, незалежно від галузі та
форми власності, супроводжується виникненням низки витрат на її
здійснення, зокрема, серед них значну частку займають витрати на
підготовку та освоєння виробництва нової продукції. Відсутність
методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку витрат
інноваційної діяльності призвела до розмитості витрат на підготовку
та освоєння виробництва нової продукції на різних рахунках обліку,
що ускладнює визначення собівартості кожного етапу робіт і
формування загальної суми цих витрат.
Зазначимо, що витрати на підготовку та освоєння виробництва
нової продукції підприємства в бухгалтерському обліку можуть
відображатися одним із двох способів:
1. Через механізм капіталізації (включення витрат до вартості
активу).
2. Списання на рахунок фінансових результатів, яке
здійснюється або через включення витрат до собівартості продукції
(робіт, послуг) з подальшим списанням в момент визнання виручки від
реалізації продукції (робіт, послуг) або через визнання їх витратами
періоду із списанням на фінансові результати наприкінці цього
періоду.
На рішення щодо капіталізації чи списання витрат найбільше
впливає ступінь невизначеності оцінки майбутніх економічних вигод
(одержання прибутку), які отримає підприємство в результаті
передбачуваних витрат.
Перевагою методу капіталізації є формування об‘єктивного
показника, що є одним з основних для оцінки успішності реалізації
інноваційного проекту. У свою чергу, варто відмітити значний рівень
ризику відсутності майбутньої економічної вигоди, що суперечить
критерію визнання активу.
Перевагою списання витрат на підготовку та освоєння
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виробництва нової продукції у тому звітному періоді, коли вони були
здійсненні, є відсутність значної суми накопичених витрат, які при
неможливості застосування інноваційного проекту мають одночасно
бути списані на витрати підприємства. Проте, застосування такого
методу є порушенням принципу відповідності доходів і витрат,
оскільки доходи від здійснення таких витрат очікуюся лише в
майбутніх звітних періодах.
Отже, інформацію про витрати на підготовку та освоєння
виробництва нової продукції слід відображати у складі витрат періоду,
витрат майбутніх періодів та нематеріальних активів.
В системі рахунків бухгалтерського обліку витрати на
підготовку та освоєння виробництва нової продукції можуть
відображатися наступним чином:
– на синтетичному рахунку 39 ―Витрати майбутніх періодів‖ з
подальшим списанням на собівартість нової продукції,відображаються
витрати, капіталізація яких можлива за умови дотримання чітких
критеріїв, упродовж часу підготовки та освоєння виробництва
продукції, та відображати їх;
– витрати, пов‘язані з виконанням науково-дослідних робіт, які
не забезпечують позитивного результату, списуються як витрати
періоду і відображаються на рахунку 94 ―Інші витрати операційної
діяльності‖;
– витрати, що пов‘язані з проведенням науково-дослідних робіт,
результати
яких
запатентовано,
обліковуються
у
складі
нематеріальних активів на рахунку 12 ―Нематеріальні активи‖.
З моменту переходу на серійний або масовий випуск нових видів
продукції витрати, що віднесені до складу витрат майбутніх періодів,
щомісячно погашають в межах до двох років, як правило, в певній
частці цих витрат. Для цієї мети на кожен вид нової продукції
складають розрахунок погашення виходячи з розміру цих витрат і
кількості продукції, передбаченої до випуску за планом на цей період.
При значних змінах плану випуску продукції або загальної суми
витрат в розрахунок погашення повинні бути внесені необхідні
зміни.У визначеній таким способом сумі витрат, які погашаються,
перераховують з рахунку 39 ―Витрати майбутніх періодів‖ на рахунок
23 ―Виробництво‖, на статтю ―Витрати на освоєння виробництва
нових видів продукції‖ і включають в калькуляції собівартості
освоєних видів продукції.

V Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 27 червня 2013 р.)

45

УДК 338.24
Волкова І.М., к.е.н., доцент
Житомирський національний агроекологічний університет
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АГРАРНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Ризиковість та невизначеність бізнес-середовища зумовлює
необхідність пошуку вітчизняними суб‘єктами аграрного сектора
сучасних методів адаптації до постійних його змін. Становлення
постіндустріальної економіки характеризується тим, що провідним
джерелом досягнення конкурентних переваг для суб‘єктів аграрного
сектора стає інтелектуальний ресурс, процес накопичення та
використання якого вимагає побудови багаторівневої системи
інформації. За таких умов формування інформаційних ресурсів
маркетингових досліджень зазначених підприємств є важливим
заходом мінімізації негативної дії суб‘єктів та чинників зовнішнього
середовища на їх комерційну діяльність.
У науковій літературі поняття «інформаційні ресурси»
розглядається з двох точок зору – технічної та економічної. Згідно
першого підходу, інформаційні ресурси становлять сукупність
інформаційних об‘єктів, відображених у знаковій формі на матеріальних
носіях і характеризують події і процеси сучасного світу [1]. Зростаюча
роль інформаційної підтримки комерційної діяльності суб‘єктів ринку
зумовлює необхідність з‘ясування сутності та ролі інформації як явища
сучасного господарського життя. На відміну від технічної, згідно з
економічною точкою зору, інформаційні ресурси є складовою виробничих
ресурсів підприємства, що обумовлює специфіку поглядів щодо їх змісту
та класифікації. Так, зазначені ресурси розглядаються як сукупність
документів та масивів даних, результатів інтелектуальної, творчої та
інформаційної діяльності, бази та банки даних, що містять відомості і
знання, зафіксовані на матеріальних і нематеріальних носіях інформації, і
мають відповідну споживчу вартість [2].
З точки зору системного підходу, інформаційні ресурси
маркетингових досліджень підприємств аграрного сектора економіки
являють собою ідеї, знання та результати їх здійснення, що
використовуються для розв‘язання конкретних проблем та ситуацій.
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Важливою ознакою є їх відповідним чином представленість на
матеріальних і нематеріальних носіях, а також придатність до
використання (пошуку, обробки, зберігання) всіма зацікавленими
суб‘єктами
підприємства.
В
системі
управління
такими
підприємствами інформаційні ресурси маркетингових досліджень є
провідними детермінантами процесу підтримки прийняття комерційно
важливих рішень щодо зміни тактичних і стратегічних планів
підприємства з огляду на кон‘юнктуру ринку, доцільності завоювання
нових перспективних агропродовольчих ринків, формування власного
маркетингового інформаційного простору.
Сучасна парадигма інформаційного забезпечення діяльності
підприємств аграрного сектора економіки ґрунтується на принциповій
важливості співвідношення результатів господарської діяльності з її
інформаційною підтримкою. Чільне місце в зазначеній концепції
посідають маркетингові дослідження суб‘єктів агарного сектора як
процес їх забезпечення релевантною інформацією. В такому контексті
інформаційні ресурси маркетингових досліджень представляються
безпосереднім результатом їх здійснення, на підставі яких
вибудовуватиметься в подальшому маркетингова діяльність аграрних
підприємств.
1. Родіонов А.В. Визначення інформаційних ресурсів як економічної категорії
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/rodionov-av-viznachennyainformatsiynih-resursiv-yak-ekonomichnoyi-kategoriyi/
2. Класифікація та управління інформаційними ресурсами України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://usufit.org.ua/.../DownloadHandler.ashx?...
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Волошин В.С., ст. викладач
Дейнега О.В., к.е.н., доцент
Рівненський інститут слов‘янознавства КСУ
PEST-АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ
РИНКУ
Для інформаційного забезпечення прогнозування параметрів
регіонального ринку продукції машинобудівних підприємств, досить
важливим є проведення PEST-аналізу, суть якого полягає у виявлені та
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оцінці впливу макроекономічних факторів на діяльність підприємства.
Загальний PEST-аналіз доцільно проводити в такій послідовності:
1. Розробка переліку макроекономічних факторів.
2. Розподіл факторів на групи можливостей і загроз.
3. Оцінка важливості кожного з чинників від 0 до 1.
4. Визначення впливу кожного з факторів (від 1 до 5).
5. Розрахунок зважених оцінок та її сумарне значення.
З досить великого переліку макроекономічних факторів
експертами галузі було відібрано 20 з них (табл. 1).
Політична стабільність в Україні загалом та на регіональному
рівні зокрема, повинна забезпечувати рівновагу відносин між
державними інститутами та підприємствами для гарантування
останнім сталих правил економічної діяльності. Досить низька оцінка
по фактору пояснюється тим, що за даними журналу «The Economist»
зі 165 країн світу Україна посідає 16 місце в рейтингу політично
нестабільних держав.
Рівень доходів на одну особу за 2011 рік в регіоні – 17 326 грн,
що відповідає приблизно середнім по всій країні, тому оцінка даного
фактора – задовільно. У свою чергу, коефіцієнт народжуваності у
Рівненській області за даними 2012 року – 16 дітей на 1000 осіб
населення, що є найбільшим значенням серед всіх областей.
Враховуючи недостатню кількість шкіл та вчителів у північних
районах області, а також низький рейтинг ВНЗ, оцінка по фактору
«рівень освіти регіону» – незадовільний. Рівень життя населення
регіону включає в себе поєднання економічних, демографічних та
соціальних умов існування людей. За даним показником Рівненська
область посідає 9 місце. Стосовно витрат на науку, то Україна у
світовому рейтингу посідає 36 місце з показником – 0,87% ВВП, що є
незадовільним значенням.
Розглядаючи фактори, які становлять загрозу для підприємств,
необхідно зазначити, що чим більша загроза тим меншу оцінку
отримує той чи інший чинник. Так, наприклад, індекс інфляції в
Україні за даними 2011 року становив 104,6%, тобто темп інфляції
досить низький, тому оцінка за даним фактором – добре. З іншого
боку – за рівнем безробіття за даними 2011 року Рівненська область
посідає одне з перших місць з показником 11,5 відсотків у відношенні
до економічно активного населення.
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Таблиця 1
PEST-аналіз регіонального ринку
Група
P
Е
S
S
S
T
P
P
Е
Е
Е
Е

Фактор
Можливості:
Рівень політичної стабільності
Рівень доходів населення регіону
Рівень народжуваності регіону
Рівень освіти регіону
Рівень життя населення регіону
Витрати на науку
Загрози:
Вплив лобістських груп
Державне регулювання галузі
Темп інфляції
Рівень регіонального безробіття
Рівень цін на ресурси
Рівень конкуренції
Разом:

Вага
0,47
0,09
0,06
0,04
0,04
0,04
0,20
0,53
0,07
0,08
0,09
0,11
0,1
0,08
1

Оцінка

Зважена
оцінка

1
3
5
2
3
2

0,09
0,18
0,20
0,08
0,12
0,40

2
4
4
1
2
2

0,14
0,32
0,36
0,11
0,20
0,16
2,36

Загалом за результатами PEST-аналізу, сумарна зважена оцінка
2,36 показує, що реакція регіональних підприємств машинобудівної
галузі на стратегічні фактори зовнішнього середовища знаходиться на
середньому рівні.
УДК 631.6
Галковский В.Ф., к.т.н., доцент,
Галковский С.В., к.э.н., доцент
УО «Полесский государственный университет»,
Республика Беларусь
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПОЛЬДЕРНЫХ
СИСТЕМАХ ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ
Для природных условий Полесья характерны почти
безуклонный рельеф, небольшая (до 1 м) мощность торфяной залежи,
подстилаемой слоем водопроницаемого песка. В основном
заболоченные земли, которые в настоящее время используются в
сельском хозяйстве, расположены в пойме р. Припять и ее притоков.
Поймы рек Полесской низменности широкие и извилистые, имеют
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малый продольный и поперечный уклоны (0,0001-0,0003) [1]. Ширина
поймы р. Припять на разных участках неодинакова. Наибольшей
ширины (20-25 км) она достигает на участке к югу от Пинска. Русло
реки очень извилистое, сильно разветвленное, имеет много проток и
староречий.
Пинский район является самым крупным в Республике Беларусь
по наличию мелиорированных земель. Из 134,3 тыс. га всех
сельскохозяйственных угодий района 87,6 тыс. га или 65 %
составляют осушенные земли. По состоянию на 1.01.2013 г. в районе
осушенные земли расположены на 100 мелиоративных объектах. На
мелиоративных системах выполнено, при их строительстве, 5432 км
открытых каналов различного назначения (проводящих – 2250 км).
Для эксплуатации мелиоративных систем было построено 907 км
дорог и 620 км дамб ограждения. Для регулирования водновоздушного режима почвы в различные периоды роста
сельскохозяйственных культур на мелиоративных системах было
построено значительное количество гидротехнических сооружений:
мостов – 96 шт.; труб-регуляторов – 780 шт.; шлюзов-регуляторов – 23
шт.; труб-переездов – 1855 шт.; пешеходных мостов – 179 шт.
На территории района функционируют 75 насосных станций, в
которых установлено 194 насоса общей производительностью 134 м3/с
для откачивания воды с осушенных площадей. Об эффективности
работы оборудования насосных станций можно судить по данным
таблицы 1.
Таблица 1
Эффективность работы оборудования насосных станций при
эксплуатации мелиоративных систем УП «Пинское ПМС»
Показатели
Площадь обслуживания
(польдерных систем)
Отработано насосами за
год
Расход электроэнергии
Сумма годовых осадков
Перекачано воды

Ед. измерения

2008

2009

Годы
2010

2011

2012

тыс. га

64,2

64,2

66,7

72,2

72,2

тыс. ч

140,6

133,8

129,8

117,5

72,8

8056

7817

7710

6627

4268

905
390,7

958
373,3

863
344,6

563
300,3

833
185,6

тыс.
кВт/ч
мм
млн м3
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Продовження табл. 1
Затраты, всего
Затраты на 1м3
откачанной воды
Затраты электроэнергии
на 1 га польдерных
систем
Продуктивность
мелиорированных
земель
Затраты на 1 га по
польдерным системам

тыс.
долл.
США

1637

1428

1913

1598

1283

руб.

9,0

10,7

16,5

24,6

57,6

кВт/ч

125,6

121,9

115,7

91,8

59,1

ц.к.ед.

28,2

33,1

30,4

32,3

31,2

долл.
США

45,7

36,3

40,2

22,1

26,6

В 2012 году все затраты УП «Пинское ПМС» составили только
по эксплуатации мелиоративных систем 17,1 млрд руб. Из этой суммы
на эксплуатацию
насосных станций было
израсходовано
10,7 млрд руб. (около 63 %), в том числе на электроэнергию
5,9 млрд руб. (около 35 %) от общей суммы затрат. Следовательно,
затраты по насосным станциям с учетом затрат на электроэнергию
играют существенную роль в процессе эксплуатации польдерных
систем.
На величину сброса воды с осушаемых территорий существенно
влияют следующие факторы: сумма осадков за год, испарение в
вегетационный период, режим работы насосных станций и величина
грунтового притока через тело и основание дамб ограждения. Если на
2 первых фактора человек не может повлиять, то на 2 других можно
воздействовать путем определенного режима работы насосных
станций.
Существует связь между величинами годовых осадков и затрат
электроэнергии, что показывают данные наблюдений за последние
13 лет в расчѐте на единицу площади.
На эту зависимость существенно влияет сумма среднемесячных
температур, что связано с испарением. Эти два фактора (осадки и
испарение) являются климатическими и не зависят от действий
человека. Минимальные значения затрат электроэнергии составляют в
маловодные годы 35-40 кВт/ч, а максимальные значения в
многоводные годы – 120 - 130 кВт/ч на 1 га.
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Наибольшие объемы талых вод приходится сбрасывать весной,
когда идет таяние снежного покрова. В этом случае внутри
польдерной системы поддерживаются более низкие уровни, чем в
водоприемниках. Отсюда образуется перепад уровней и за счет этого
поступает определенный объем воды, который фильтруется через
дамбу и еѐ основание. Величина этого притока зависит от перепада
уровней и фильтрационной способности грунтов.
В среднем для польдерных систем характерно следующее
соотношение – 16 погонных метров дамб приходится на 1 га
осушенной площади при их высоте около 2 м. Наиболее вероятным
следует считать среднее значение напора воды около 1,5 м при
коэффициенте фильтрации разнозернистых песков 5 м в сутки. На
основании этих исходных данных можно определить объем
фильтрации воды – 1,5 м3 воды в сутки через тело и основание дамбы.
В среднем продолжительность стояния воды весной в пойме
составляет около двух месяцев. В этом случае объѐм фильтрационных
вод, приходящийся на 1 га осушенной площади, за весенний период
будет выражаться значением 1,5 тыс. м3 воды за весенний период. При
этом затраты электроэнергии на перекачку этого объема составят
около 10 кВт/ч на 1 га.
В 1983 году была сделана оценка затрат на эксплуатацию
мелиоративных систем в Белорусской ССР [2], согласно которой при
выполнении полного комплекса эксплуатационных работ затраты
составляли бы 42 руб./га для самотечных и 54 руб./га для польдерных
систем. В то время как затраты при строительстве 1 гектара
мелиоративных систем составляли 1800 руб./га. Следовательно, на
эксплуатацию польдерных систем ежегодно выделялось около 3 % от
суммы, потраченной на их строительство. В Литве, Германии при
широком
применении
польдерного
осушения
ежегодные
эксплуатационные затраты составляют 3-4 % от капитальных [3].
В 2012 году в УП «Пинское ПМС» на эксплуатацию
мелиоративной сети было выделено 17,1 млрд руб., что соответствует
удельным эксплуатационным затратам 23,5 долл. США на 1 га. При
этом удельные затраты по эксплуатации насосных станций с учѐтом
электроэнергии составили 17,8 долл. США на 1 га, а по зарплате –
11 долл. США на 1 га. Итого суммарные удельные затраты на
указанные цели составили 28,8 долл. США на 1 га. Следовательно,

52

Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного
забезпечення управління підприємством

дефицит средств в 5,3 долл. США на 1 га предприятию пришлось
покрыть за счѐт других источников.
На основании исходных данных за 1982 год и за последние
13 лет, а так же на основании данных из зарубежных стран (Германия,
Литва) можно сделать вывод о том, что эксплуатационные затраты на
польдерных системах должны составлять не менее 3 % от
капитальных затрат на их строительство. При имеющемся уровне
финансирования капитального строительства мелиоративных систем в
2000 долл. США на 1 га в настоящее время эксплуатационные затраты
должны составлять около 60 долл. США, а выделяется только
23,5 долл. США на 1 га.
1. Шебеко В.Ф. Гидрология речных водосборов / В.Ф. Шебеко // Проблемы Полесья:
сб. науч. тр., выпуск I; АН БССР; под ред. С.Х. Будыки [и др.]. – Минск, 1972. –
С. 146 – 171.
2. Поливко Н.А. Организация эксплуатации мелиоративных систем в Белоруссии /
Н.А. Поливко, Л.И. Новик и др. // Мелиорация и водное хозяйство: науч.- тех.
информация / Министерство мелиорации и водного хозяйства БССР. – Минск:
«Ураджай», 1983. – 45 с.
3. Юшкаукас Ю.А. Польдерное осушение в Литовской ССР / Ю.А. Юшкаукас //
Технико-экономические показатели / Министерство мелиорации и водного
хозяйства СССР. – Вильнюс: «Периодика», 1974. – 153 с.

УДК 330.3.004
Голячук Н.В., к.е.н., доцент
Рихлюк В.С., здобувач
Луцький національний технічний університет
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БІЗНЕСІ
У середині 1990-х років, в період так званої Інтернет-економіки,
переважаюча точка зору з приводу інформаційних технологій (ІТ)
полягала в тому, що вони «змінять усе». Сьогодні, безумовно, настав
етап більш прагматичної оцінки ролі ІТ, і основний висновок полягає в
тому, що роль інформаційних технологій більш складна та
неоднозначна і зазнає істотних змін. Це обумовлено новими
можливостями ІТ в частині доступності, поширеності, збільшення
обчислювальної потужності і продуктивності, інтерактивності тощо.
За остаттні десятиліття основний акцент застосування інформаційних
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технологій змістився, як показано на рис.1, від автоматизації окремих
рутинних операцій до управління діяльністю всього підприємства.
Високий
4. ІТ створюють нові бізнес-моделі

Рівень впливу ІТ на бізнес

Всеохоплюючий інформаційний
доступ
3. Ефективність використання ІТ в бізнесі

2. Збільшення продуктивності праці, орієнтація на
кінцевого користувача

1. Автоматизація окремих ділянок обліку
Низький
1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Рис. 1. Зміна ролі інформаційних технологій в бізнесі
Спочатку акцент застосування ІТ був пов‘язаний з «частковою»
автоматизацією окремих операцій. При цьому основний ефект
досягався за рахунок скорочення часу або вартості виконання
існуючих функцій, а розвиток ІТ як би слідував за розвитком бізнесу.
Зараз же все більш помітною стає можливість зміни самого бізнесу або
ділових процесів організації за рахунок впровадження ІТ (рис.2).
Використання ІТ саме по собі не надає прямих переваг, а тільки
створює умови для їх отримання. Самі переваги є результатом
поліпшення в робочих процесах, і це означає, що досягти якихось
позитивних змін можна тільки тоді, коли менеджери починають
робити певні речі іншим чином.
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Розширення

бізнесу
Покращення

бізнесу
Розвиток у
відповідності
до бізнесу

Початок

Мета

Розвиток
бізнесу
стимулюється
ІТ
Врахування інтересів
учасників бізнесу

Нові джерела доходів

Збереження
івикористання

Підтримка процесів

Часткова автоматизація

Рівень розвитку

Ефективність і
стабільність

Розуміння

Результати

Рис. 2. Зміна мети і результатів застосування ІТ
Отже, зміна мети і результатів застосування інформаційних
технологій на підприємстві вимагає розрахунку ефективності
вкладання інвестицій в їх розвиток.
При застосуванні ІТ іноді відбувається змішування двох понять:
безпосередні, прямі результати від використання ІТ та переваги з
точки зору бізнесу. Наприклад, можливість скорочення персоналу
внаслідок впровадження інформаційної системи є прямим
результатом. Переваги, які підприємство отримує від такого
зменшення трудових витрат, залежить від керівників, які вирішують,
чи зменшити фонд заробітної плати підприємства в результаті
скорочення персоналу, чи поліпшити наприклад, обслуговування
клієнтів, перевівши частину співробітників, які вивільнилися у інші
структурні підрозділи підприємства. Також економія часу роботи
персоналу від впровадження ІТ-систем є лише прямим результатом.
Щоб організація отримала переваги від цього, потрібні певні дії з боку
керівництва з використання вільного часу співробітників.
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Таким чином, інформаційні технології забезпечують отримання
прямих результатів, але участь керівництва підприємства необхідно
для того, щоб матеріалізувати отримані результати в переваги.
УДК 336:657
Гринчишин Я.М., к.е.н., доцент
Львівська державна фінансова академія
НЕОБХІДНІСТЬ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО
ВИКОРИСТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА
ЗВІТНОСТІ В АНТИКРИЗОВОМУ ФІНАНСОВОМУ
МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВ
Враховуючи те, що значна частка (не менше третини)
підприємств України є збитковими, виникає необхідність застосування
на таких господарюючих суб‘єктах відповідних антикризових заходів.
Інформаційною базою для здійснення антикризового фінансового
менеджменту підприємств є зовнішня (фінансова) і внутрішня
звітність, які формуються в різних підсистемах бухгалтерського обліку
– фінансовому та управлінському. Фінансова звітність застосовується
в процесі фінансового аналізу, планування, розробки фінансової
стратегії та політики, дає найбільш агреговане уявлення про
результати фінансової діяльності підприємства.
Суттєвим недоліком фінансової звітності є отримання звітних
даних як мінімум зі щоквартальною періодичністю, в той час як
фінансово-господарська діяльність підприємств, що перебувають у
фінансовій кризі, потребує підготовки та здійснення оперативних
рішень. Оперативність отримання вихідних даних забезпечується в
управлінському обліку, головним завданням якого в контексті
антикризового фінансового менеджменту є пошук оптимальних
рішень для зниженння витрат і поліпшення управління ресурсами
підприємства.
Більшістю дослідників проблем фінансового менеджменту
підприємств роль бухгалтерського обліку і звітності розглядається
саме з позицій джерела інформаційного забезпечення.
Однак, роль бухгалтерського обліку як лише інформаційного
джерела при здійсненні фінансового, в тому числі антикризового,
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менеджменту підприємства, на нашу думку, є звуженою.
Використання обліку в антикризовому фінансовому управлінні слід
розглядати не лише з позицій постачальника інформації, а з позицій
бухгалтерського обліку як системи, що є досить складною за набором
функцій, елементів. Складність системи обліку визначається великою
кількістю елементів та зв‘язків між ними, а також процесів отримання
первинних даних та їх трансформування у корисну інформацію для
управління підприємством [1]. В умовах постіндустріального
(інформаційного) суспільства «бухгалтерський облік – це не просто
реєстрація інформації, її обробка та систематизація, а специфічна
система комунікацій між учасниками господарських відносин на
мікро- та макрорівнях» [2].
При прийнятті управлінським персоналом підприємства
антикризових заходів важливе значення має використання також
інших елементів бухгалтерського обліку, крім звітності, зокрема
документування, інвентаризації, оцінки, калькуляції, групування
інформації в системі аналітичного обліку. Основою побудови
бухгалтерської системи виступає вартісна оцінка активів і зобов‘язань.
Інструментом реалізації способів (прийомів) методу бухгалтерського
обліку (спостереження, вартісного вимірювання, групування,
підсумкового узагальнення) з метою формування повної, об‘єктивної
та достовірної фінансової і управлінської інформації для управління і
прийняття обґрунтованих рішень зацікавленими особами є облікова
політика [1]. Тобто певні антикризові заходи, що випливають з
фінансової політики і стратегії підприємства, можуть бути передбачені
при розробці облікової політики підприємства. Насамперед, це
стосується відображення інформації про витрати підприємства за
статтями затрат, видами продукції, робіт та послуг, центрами
відповідальності, порядку оцінки окремих видів активів.
1. Пушкар М.С. Теорія і практика формування облікової політики: Монографія /
М.С. Пушкар, М.Т. Щирба. – Тернопіль: Карт-бланш, 2010. – 260 с.
2. Гайдуцький П.І. Роль бухгалтерського обліку в попередженні економічних криз /
П.І. Гайдуцький, В.М. Жук // Економіка України. – 2012. – № 12. – С. 72-82.
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УДК 336:334.72
Грицук М.В.
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В
ОЦІНЮВАННІ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
В нинішніх умовах господарювання головною проблемою
ефективного функціонування підприємств є відсутність комплексної
системи оцінки фінансового стану, яка б справді допомагала
керівництву підприємств виявляти проблемні аспекти та ухвалювати
правильні управлінські рішення. Значна увага фінансовому стану
підприємства та його оцінці приділяється тому, що з одного боку, він є
характеристикою виробничої та фінансової діяльності підприємства, а
з іншого – виявляє передумови розвитку підприємства [2, 137].
З метою підвищення результативності господарювання на
підприємствах проводиться аналіз фінансового стану з використанням
фінансової звітності як за поточний проміжок часу (місяць, квартал,
рік), так і прогнозної [3]. Відповідно до наказу Мінфіну «Про
затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського
облік» від 07.02.2013 за № 73 було ухвалено Національне положення
(стандарту) бухгалтерського 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності». Згідно з цим положенням до складу фінансової звітності,
яка цілком характеризує фінансовий стан підприємства, відносяться:
баланс (звіт про фінансовий стан) Ф. № 1; звіт про фінансові
результати (звіт про сукупний дохід) Ф. № 2; звіт про рух грошових
коштів за прямим методом Ф. № 3; та звіт про рух грошових коштів за
непрямим методом Ф. № 3-н; звіту про власний капітал Ф. № 4;
приміток до річної фінансової звітності Ф. № 5 [4, 5].
Серед основних методів аналізу звітності виділяють наступні:
читання звітності, горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз,
трендовий аналіз, розрахунок фінансових коефіцієнтів. Читання
звітності як один із методів аналізу – це вивчення абсолютних
показників, представлених у звітності. За допомогою цього методу
аналізу звітності визначають майновий стан підприємства, його
короткострокові і довгострокові інвестиції, вкладення у фізичні
активи, джерела формування власного капіталу і позикових коштів.
Горизонтальний аналіз дозволяє визначити абсолютні й відносні зміни
різних статей звітності в порівнянні з попереднім роком, півріччям,
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кварталом. Вертикальний аналіз проводиться з метою виявлення
питомої ваги окремих статей звітності в загальному підсумковому
показнику, який приймається за 100% (наприклад, питома вага
дебіторської заборгованості в загальному підсумку валюти балансу).
Трендовий аналіз являє собою визначення основної тенденції розвитку
в часі (тренда) показників звітності. У найбільш простому випадку він
може базуватися на розрахунку відносних відхилень показників
звітності за ряд років (періодів) від рівня базисного року (періоду), для
якого
всі
показники
приймаються
за
100%. Фінансові
коефіцієнти відображають фінансові пропорції між різними статтями
звітності. Перевагою фінансових коефіцієнтів є простота розрахунків.
Суть методу полягає, по-перше, у розрахунку відповідного показника
і, по-друге, у порівнянні цього показника з якою-небудь базою [1].
Таким чином, аналіз фінансового стану підприємства дає якісну
та кількісну інформацію про його діяльність, яка необхідна для
багатьох суб‘єктів ринку. В той же час з метою її достовірності та
використання у процесі управлінських рішень, на мою думку,
доцільно використовувати метод фінансових коефіцієнтів, адже він є
найбільш обширним і охоплює всі сфери діяльності підприємств, що
дає змогу найширше оцінити його фінансовий стан. Проте кожне
підприємство самостійно обирає найбільш ефективний метод аналізу
для оцінки своєї діяльності та прогнозування фінансового стану.
1. Аналіз фінансового стану підприємства/Власна справа. Все для розвитку
приватного бізнесу в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.vlasnasprava.info/ua/business_az/how_to_grow/finance/financial_managemen
t.html?_t=rec&id=645
2. Котенок Г. М. Визначення фінансового стану підприємства/ Котенок Г.М.
//Формування ринкових відносин в Україні, 2010. – № 10 – С. 137-141.
3. Пашина Л. М. Фінансова звітність як важливе джерело інформації для
прогнозування фінансового стану підприємства – [ Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://www.kntu.kr.ua/statti/
4. Шуставаль Т. О. Нові підходи до складання фінзвітності: вивчаємо свіже НП(С)БО
1/Шуставаль Т. О.//Все про бухгалтерський облік, 2013. – № 33 – С. 5-8.
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УДК:658.7
Дейнега О.В., к.е.н., доцент,
Якубовська Н.В., ст. викладач
Рівненський інститут слов‘янознавства КСУ
ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ КАРТОПЛІ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ
В сучасних умовах господарювання, коли діють притаманні для
ринкової економіки процеси і, відповідно, регулювання економіки в
загальнодержавному масштабі має відбуватися відповідно до законів
ринку, роль регіонів та їх місце в економіці держави також
принципово змінюється.
Першочергового значення набуває виявлення і задіювання
локального економічного потенціалу регіону. Наприклад, для агарної
сфери необхідно оцінити, в першу чергу, природно-кліматичну
придатність регіону для вирощування тих чи інших культур, виявити
наявний стан виробничих потужностей, наявний кадровий потенціал і,
що не менш важливо, окреслити ринок збуту продукції, зокрема щодо
якості, географії, тенденцій у вподобаннях споживачів тощо.
Щодо картоплярства, то в Україні картопля є недорогим і
доступним продуктом харчування, але в розрізі регіонів відхилення у
розмірах споживання картоплі має місце, тобто на формування попиту
вливають певні чинники, дію яких необхідно вивчати.
Ще складнішими у виявленнях і, відповідно, ціннішими, а для
маркетингу пріоритетними, є дослідження взаємного впливу цих
чинників. На приклад, може бути доцільним дослідити взаємозв‘язок
категорій «споживання картоплі» та «ціна». Умовним критерієм
регіонального розподілу ринку споживання картоплі можна обрати
раціональну норму споживання картоплі, визначену Міністерством
охорони здоров‘я – 124 кг/рік [1], що дозволить виділити дві групи
регіонів: «споживання картоплі вище норми» і «споживання картоплі
нижче норми».
Отже, регіональний попит на картоплю доцільно розглядати
через призму факторів, що впливають на формування цього попиту,
головним з яких є рівень доходів населення.
Пропозиція картоплі може формуватися локально, на рівні
певного регіону, в першу чергу мають враховуватись природнокліматичні умови, а потім додаткові позитивні чинники: наприклад,
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наявність підприємства, яке займається вирощуванням насіннєвого
матеріалу, наявність в регіоні сучасних картоплесховищ, налагоджена
збутова мережа тощо.
1. Орієнтовний набір основної продовольчої сировини і харчових продуктів для
забезпечення у середньому на душу населення на 2005–2015 роки: За термінологією
МОЗ України.

УДК 338.24
Єсіна В.О., к.е.н., доцент
Харківський національний університет міського господарства
ДО ПИТАННЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Проблеми розвитку національної економіки набуває ще більшої
актуальності в посткризовий період і в умовах збільшення Державного
боргу України як зовнішнього, так і внутрішнього. Рівень залежність
національної економіки від залучених у кредиторів коштів не
відображає реального рівня розвитку країни. Це пов‘язано з існуючою
державною практикою погашення зовнішнього боргу та поточних
фінансових витрат бюджету за рахунок нових отриманих позикових
коштів.
У сучасній світовій практиці основним механізмом
використання позикових коштів є розподілення в оптимальному
співвідношенні зовнішніх та внутрішніх ресурсів у відношенні до
потреб держави в економічному та соціальному розвитку.
Нагальним є питання обґрунтованості в потребі зовнішніх
кредитів та їх доцільному використанні. На сьогодні існує три
напрямки використання залучених коштів:
1. Найперспективніший – використання отриманих державою
коштів із зовнішнього джерела фінансування в якості інвестиційних.
Складність використання цього напрямку обумовлено низкою
проблем, а саме: пошуком високоефективного проекту, законодавчими
та нормативно-правовими бар‘єрами щодо використання державних
коштів; тривалість підготовчого періоду впровадження проекту та
строк його реалізації; «неформальним характером» ведення бізнесу в
країні.
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2. Поширений але безрезультатний – використання отриманих
державою коштів на фінансування поточних бюджетних зобов‘язань
та потреб, до числа яких входять і погашення залучених іноземних
коштів. Цей спосіб базується на «соціалізації» бюджету, що тільки
тимчасово вирішує проблеми соціального розвитку та добробуту
громадян.
3. Найоптимальніший – змішаний спосіб, що характеризується
використанням отриманих державою коштів як на фінансування
поточних бюджетних потреб, так і на розвиток економіки держави
загалом.
Національна економіка повинна базуватися на адекватному
збільшенні обсягів виробництва, підвищенні рівня продуктивності
праці та кількості робочих місць. А цьому сприятиме лише орієнтація
держави на розробку та впровадження інноваційно-інвестиційних
проектів не тільки державного значення, але й підтримка реалізації
ідей малого та середнього рівня бізнесу з урахуванням регіонального
аспекту.
У проведеному дослідженні першочергова увага приділяється
формуванню нового погляду на розвиток економіки держави та
виявлено, що на сучасному етапі розвитку в економічній науці домінує
концепція регіонального саморозвитку, а не концепція збалансованої
національної регіональної політики.
Досліджено, що при невисокому рівні інноваційного розвитку й
ослабленому попиту на інноваційні проекти та розробки з боку
великих економічних гравців і середнього бізнесу, у кожного регіону
все ж таки є значні можливості активізувати інноваційний процес за
рахунок:
– створення середовища для організації ділових контактів;
– модернізації середньо- і низькотехнологічних підприємств;
– пошуку точок поєднання інтересів вчених, бізнесменів,
управлінців;
– організації кластерних моделей взаємодій;
– зменшення бар‘єрного супротиву в інноваційному процесі.
З вищенаведеного можливо зробити висновок, що запорукою
підвищення конкурентоспроможності національної економіки,
покращення інвестиційного клімату регіонів та забезпечення розвитку
високотехнологічних секторів економіки, ключовими завданнями
держави є:
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- залучення позикових коштів для створення сучасного
виробництва та фінансування саме інноваційних проектів;
- реалізація сумісних інтересів вчених, бізнесменів та держави у
розробку та впровадження нових знань і технологій;
- стимулювання перетворень у стратегічних галузях
промисловості та збільшення обсягу експорту товарів вітчизняного
виробництва.
УДК 657
Жураковська І.В., к.е.н., доцент,
Поліщук Т.О., магістр
Луцький національний технічний універистет
ОСОБЛИВСОТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРИ ОЦІНЦІ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ (НА ПРИКЛАДІ
ЛІСОМИСЛИВСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ)
Сьогодні для ухвалення ефективних управлінських рішень
власникам і керівництву підприємства часто потрібна інформація про
вартість бізнесу. І саме тоді коли власником підприємства являється
сама держава, визначення вартості бізнесу є дуже важливим процесом.
Розглядаючи дане питання було встановлено, що все частіше території
лісових та мисливських угідь безоплатно передають в руки приватним
особам [1], спираючись на брак фінансування для утримання лісових
насаджень в належному статі. Таке зацікавлення приватних осіб у
придбанні лісомисливських угідь бажає стверджувати, що вони все
таки приносять (або ж можуть приносити), якісь блага, оцінку яких
необхідно здійснювати при безпосередній такій передачі. Втрата таких
можливих благ може завдати шкоди національній економіці.
Останніми роками більшість досліджень щодо оцінки діяльності
лісомисливських підприємств спрямовані на визначення ефективних
платежів за користування лісовими ресурсами, зокрема В. Голян,
Я. Коваль, І. Синякевич, О. Фурдичко, І. Юхновський, М. Хвесик,
В. Холявка, С. Починков, Н. Чупров, Н. Большаков та ін. Проте саме
бізнес цих підприємств практично не підлягав оцінці.
Основою оцінки бізнесу вважаються показники звітності
підприємства. Варто зауважити, що оцінити вартість бізнесу набагато
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складніше, ніж нерухомість, майно або обладнання, тому що істотну
частину вартості бізнесу складають нематеріальні активи та інші
складові інтелектуального капіталу. Причому, якщо для традиційних
нематеріальних активів, що мають певний правовий статус, патентів
або зареєстрованих товарних знаків, зрозумілий хоча б предмет
оцінки, то для таких категорій, як підприємницький хист інтуїтивне
бачення ринку або здатність передбачати його розвиток, кваліфікація
персоналу, загальноприйнятих оцінок просто не існує.
Для встановлення оцінки вартості бізнесу лісомисливських
господарств слід враховувати як вартість лісових ресурсів так і
вартість самого підприємства. Адже вартісна оцінка переданих в
користування лісових ресурсів (лісових масивів, мисливських угідь,
земельних ділянок) суттєво буде відрізнятися від оцінки
лісомисливських комплексів. Це пов‘язане з тим, що лісгоспи - це не
тільки ліс, а й необоротні активи і т.п.
Однак, детально дослідивши фінансову звітність нами було
виявлено ряд недоліків, основними з яких слід вважати:
- не відображення нематеріальних активів та інтелектуального
капіталу, в тому числі підприємницького хисту, інтуїтивного бачення
ринку, кваліфікаційної підготовки персоналу (які найчастіше
складають основу бізнесу), ринкових активів (бази клієнтів, репутації
виробника), а найголовніше – права використання такого природного
ресурсу як ліс. Саме це право є джерелом прибутків лісомисливських
підприємств;
- відсутність інформації про лісові ресурси: як про зрубану
деревину, яка є джерелом прибутку, так і запасів деревини на корені,
біологічних активів.
Ще одним проблемним моментом при визначенні вартості
підприємства слід вважати відображення вартості деревини на корені.
На нашу думку, більш правильним рішенням в даному випадку
являється відображення вартості деревостану на балансі підприємства.
Можна констатувати, що облікова інформація для оцінки бізнесу
є досить обмежена і не дає достовірних даних, що вимагає уточнення
випадків доцільності її використання, а саме: визначення вартості
бізнесу безпосередньо працівниками підприємства, без залучення
фахівців; розробка стратегічних планів; у випадку проведення аналізу
ефективності бізнесу, прийняття внутрішніх управлінських рішень
(незначного масштабу). У всіх інших випадках, де необхідна оцінка
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бізнесу, пропонуємо комплексно застосовувати методи, а результати
розрахунків – порівнювати, що дозволить одержати інтегральну
оцінку бізнесу.
1. Волинські ліси – у приватні руки [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.mediaavers.com/articles/volinski-lisi-u-privatni-ruki

УДК 657.471
Завербна М.С., аспірант
Національний університет «Львівська політехніка»
ЗАЛЕЖНІСТЬ УМОВНО-ПОСТІЙНИХ ВИТРАТ ВІД
ФАКТОРА ЧАСУ
Поділ витрат на постійні та змінні є дуже важливим як для
визначення окремих економічних показників, так і в методологічному
плані. Його важливість полягає в тому, що важко порівнювати і
аналізувати динамічні економічні процеси.
У більшості літературних джерел постійні витрати визначають
як витрати, які не залежать від обсягів виготовленої продукції.
Основним недоліком цього визначення є те, що завдання науки
полягає у встановленні зв‘язків між явищами, а не навпаки, визначенні
зв‘язків, які між ними не існують. Умовно-змінні витрати визначають
як витрати, які залежать від обсягу виготовлення продукції [1].
Ми пропонуємо наступні визначення цих понять [2]:
Умовно-постійні витрати – це такі, які не залежать від обсягу
виробництва, а залежать від часу. Умовно-змінні витрати залежать від
обсягу виробництва і не залежать від часу.
Розглянемо два приклади, за допомогою яких можна
обґрунтувати те, що умовно-постійні витрати залежать від часу.
Для першого прикладу необхідно дослідити сутність елементів з
яких складаються ці річні умовно-постійні витрати [3].
Пупв = Па + Пзп′ + Пм′ + Пор , (1)
де Па – річні амортизаційні відрахування; Пзп′ – річна заробітна плата
погодинників; Пм′ – річні витрати на допоміжні матеріали; Пор – річна
орендна плата.
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Основою другого прикладу є розрахунок економічної
ефективності від скорочення термінів будівництва об‘єктів.Слід
зазначити, що ще в радянський період визначали залежність умовнопостійних витрат від часу. Найбільше це проявлялося в будівництві,
адже це досить тривалий процес. Саме тому залежність між
використанням умовно-постійних витрат і часом тут найбільше
очевидна.
Щоб розрахувати економічну потужність внаслідок скорочення
терміну будівництва враховували два види ефектів:
1. Для народного господарства:
Енг = Ф · Ен · (Тн – Тф) = Пр · (Тн – Тф),
(2)
де Ф – основні фонди, які вводяться в експлуатацію;
Е н – нормативний коефіцієнт загальної ефективності (тепер це
можна назвати ―коефіцієнт прибутковості основних засобів‖) для
цієї галузі; Т н і Т ф – нормативний (договірний) і фактичний термін
будівництва; Пр – прибуток, який отримуватимуть від
експлуатації цього підприємства;
2. Для виконавця робіт:
ЕБО = Ну · (1 – Тф/Тн), (3)
де Ну – умовно-постійна частина накладних витрат (фактично це
становить основну величину умовно-постійних витрат).
Перший ефект полягає в тому, що якщо будівельники побудують
підприємство на кілька місяців швидше обумовленого терміну то
власник підприємства за ці кілька місяців отримуватиме додатковий
прибуток. Для обґрунтування другого ефекту припустимо, що
будівельна організація в даний час будує тільки це підприємство, а
після закінчення почне будувати інше. Всі постійні та змінні витрати
відносять лише на цей об‘єкт будівництва. І тому, у випадку
зменшення терміну будівництва на кілька місяців всі постійні витрати
будуть перенесені на нове підприємство.
Підсумовуючи, варто зазначити, що переважна більшість
економістів при дослідженні умовно-постійних витрат майже не
застосовує їх зв'язок з фактором часу. Це виступає важливим
недоліком при дослідженні цих витрат в сучасній економічні теорії.
1. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник/ А.Г. Загородный, Г.Л. Вознюк. –
Львів: Видавництво Національного університету ―Львівська політехніка‖, 2005. –
714 с.
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2. Скворцов І.Б. Ефективність інвестиційного процесу: методологія, методи і
практика: моногр./ І.Б. Скворцов. – Львів: Видавництво НУ ―Львівська політехніка‖,
2003. – 312 с.
3. Скворцов І.Б. Парадокси, догми і реальність економічної теорії: мікроекономіка для
економістів: моногр./ І.Б. Скворцов –Львів: Видавництво НУ "Львівська
політехніка", 2007. – 340 с.

УДК 657
Зеленко С.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО КЛАСИФІКАЦІЇ
ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ
ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Основною метою облікової політики є забезпечення створення
інформаційної системи підприємства з врахуванням вимог
законодавчих актів і нормативних документів про фінансовомайновий стан підприємства та результати його діяльності, які
необхідні як для внутрішніх так і зовнішніх користувачів для
прийняття ними обґрунтованих управлінських рішень.
Дослідження особливостей формування облікової політики на
підприємствах багато уваги приділяли як вітчизняні, так і зарубіжні
вчені, серед яких можна виділити: Ф.Ф. Бутинця, Б.І.Валуєва,
С.Ф. Голова, П.Є. Житного, М.С. Пушкаря, П.Я. Хомина, В.В. Сопко,
А.Г. Загороднього, Н.М. Ткаченко, В.Г. Швеця, М.Т. Щирбу,
Н.А. Букало, О.М. Бондаренко, М.П. Білана, Г.О. Партина та інших.
Незважаючи на цінність результатів їх досліджень, питання окремих
положень щодо методології та організації облікової політики мають
дискусійний характер. Питання системного підходу щодо вивчення
факторів впливу на процес формування облікової політики
досліджувались багатьма науковцями, серед них: Ф.Ф. Бутинець,
П.Є. Житний, В.М. Мосін, М.С. Пушкар та ін.
Створення цілісної системи обліку передбачає активне
застосування специфічного елемента регулювання бухгалтерського
обліку та звітності – облікової політики підприємства.
Враховуючи, що облікова політика – це насамперед політика
власника відносно системи обліку підприємства, то суб‘єктом її
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формування може бути: бухгалтерська служба, головний бухгалтер,
служба внутрішнього контролю, аудиторська або інша спеціалізована
фірма.
Для детального вивчення ролі окремих факторів здійснюють їх
групування за відповідними ознаками. Класифікація в будь-якому
дослідженні має суттєве значення, вона значною мірою визначає
методологію, обсяг і зміст облікової політики. Більшість науковців
класифікують фактори за простим та доступним принципом – за
місцем їх виникнення: зовнішні та внутрішні (М.С. Пушкар та
М.Т. Щирба [2], М.О. Шкабура [3] та інші). Постійна зміна
економічного середовища, призводить до переходу внутрішніх
факторів в категорію зовнішніх, і навпаки. Наприклад, такий фактор,
як рівень автоматизації виробничих та управлінських процесів, може
розглядатись як внутрішній фактор, коли мова йде про автоматизовані
системи на конкретному підприємстві. А також як зовнішній фактор,
якщо розглядати в цілому світовий рівень розвитку автоматизації
виробництва та управління. Аналогічно можна розглядати і рівень
кваліфікації управлінського персоналу та працівників бухгалтерської
служби та деякі інші фактори [1].
Розглянувши погляди вчених на низку класифікаційних ознак
факторів, які впливають на вибір і обґрунтування облікової політики,
можна констатувати, що їх розподіл здійснюється відносно галузі або
економіки держави в цілому та конкретного суб‘єкта господарювання.
Наведені фактори окреслюють загальні орієнтири формування
облікової політики на стадії її первинної розробки або в площині
впливу на систему обліку підприємства. Тобто, основна увага
дослідників сконцентрована на вивченні впливу середовища в якому
функціонує суб‘єкт господарювання та на суб‘єкті як середовищі для
облікової системи. Поза увагою лишаються можливості реалізації
облікової політики як такої – її відповідності стратегії розвитку
підприємства, гармонізації взаємозв‘язків облікової служби з іншими
структурними підрозділами, повнота та достовірність інформації у
фінансовій, податковій звітності.
Використовуючи системний підхід до класифікації факторів
впливу на процес формування облікової політики, доцільно виділити
дві групи факторів – динамічні та статичні. До динамічних факторів
слід відносити ті, які підприємство може врахувати та раціонально
використати або нівелювати їх вплив шляхом прийняття ефективних
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управлінських рішень. До статичних – віднесемо фактори, що
виникають або є наслідком соціально-економічного розвитку
суспільства.
При цьому, фінансовий та податковий облік повинні
враховувати та мінімізувати негативний вплив статичних чинників, а
управлінський облік – вирішувати завдання, які відносяться до
динамічних факторів впливу.

УДК 330.44 (477)
Кіндрацька Г.І., к.е.н., доцент,
Кулиняк Ю.І., асистент
Національний університет «Львівська політехніка»
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ
ПОТЕНЦІАЛУ РИНКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
Узагальнені результати аналізу середовища можуть виявитися
недостатніми для обґрунтування стратегії організації, особливо з
високим рівнем диверсифікації діяльності. Тому виникає необхідність
поглибленого аналізу потенціалу ринку чи його сегментів (в
стратегічному аналізі їх називають стратегічними зонами
господарювання - СЗГ), а також конкурентного статусу організації
загалом і окремих стратегічних господарських підрозділів (СГП)
зокрема.
До основних елементів методики аналізу потенціалу ринку та
організації належать: завдання і формулювання мети аналізу, об‘єкти
аналізу, методи і система показників дослідження кожного з об‘єктів
аналізу та джерела інформації. Рівень розроблення цих елементів
методики істотно відрізняється, що створює певні труднощі для її
реалізації на практиці.
Загалом серед науковців не виникає розбіжностей щодо мети
аналізу потенціалу ринку, яка зводиться до вибору найпривабливіших
сегментів, на які організація має чи хоче мати вихід, однак інші
елементи методики є доволі дискусійними.
Розроблені методи аналізу потенціалу ринку і рівня
привабливості СЗГ умовно можна об‘єднати у дві групи:
однокритеріальні (здебільшого ґрунтуються на зростанні попиту) та
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багатокритеріальні. Однокритеріальні методи прості і передбачають
аналіз місткості ринку, поточного та абсолютного його потенціалу.
Однак їх некоректно використовувати за таких умов: високий рівень
нестабільності зовнішнього середовища, невідповідність тривалості
фаз життєвого циклу продукції періоду планування в організації тощо.
Певним чином ці недоліки нівелює багатокритеріальний підхід
до оцінки привабливості ринку (наприклад, метод І. Ансоффа чи
А. Вайсмана), який враховує зміни попиту, рентабельності продукції,
рівня нестабільності середовища та ключові чинники успіху.
Застосування конкретного методу має бути тісно пов‘язане з метою
дослідження та специфікою інформації, а, отже, вимагає оцінки його
надійності відповідно до конкретних умов СЗГ, що не завжди є
можливим на практиці.
Паралельно з дослідженням ринку, його сегментацією і оцінкою
привабливості СЗГ, має бути здійснений не менш відповідальний
конкурентний аналіз, який передбачає дослідження конкурентної
ситуації в СЗГ та потенціалу організації, яка діє в цій зоні.
Процес дослідження конкурентної ситуації за умови, що на
ринку діє багато організацій-конкурентів, є трудомістким і складним,
тому доволі часто виникає потреба у звуженні кола конкурентів
шляхом побудови запропонованої М. Портером карти стратегічних
груп (СГ). Хоча наявне сьогодні інформаційне забезпечення не завжди
дає можливість організації точно визначити скільки СГ на ринку і до
якої з них вона належить.
Не менш проблемним є аналіз потенціалу організації, який
проводять з метою оцінки рівня його достатності для досягнення
певних цілей в умовах конкурентної боротьби. Оцінюють
конкурентоспроможність потенціалу організації за умови однієї СЗГ,
або кожного зі створених у структурі диверсифікованої організації
СГП, які діють у конкретній СЗГ.
Економічний потенціал організації здебільшого аналізують за
такими елементами: виробничий, фінансовий, інноваційний,
інформаційний, людський тощо. Розроблені методики дозволяють
оцінювати кожний структурний елемент економічного потенціалу
аналізованої організації, проте в умовах жорсткої конкурентної
боротьби визначальним є рівень його конкурентоспроможності, який
можна визначити тільки шляхом порівняння з прямим чи потенційним
конкурентом.
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Для аналізу конкурентоспроможності потенціалу організації
науковцями розроблено відповідні методики, які відрізняються за
процедурою проведення, об‘єктивністю оцінки та їх реалізацією.
Основною проблемою при цьому є вибір методу та формування
системи показників, що ґрунтуються на доступних джерелах
інформації і забезпечують можливість порівняння з конкурентом.
Таким чином, описані проблеми методики аналізу потенціалу
ринку та організації обмежують її застосування на практиці і прямим
чином впливають на достовірність результатів аналізу та ефективність
управлінських рішень, що ґрунтуються на них.
УДК 657
Кабанова А., Турік С.А.
Криворізький економічний інститут
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ ЗАПАСІВ
Для забезпечення можливості стабільного та неперервного
виробничого процесу на підприємстві повинні бути в достатній
кількості оборотні засоби в матеріальній формі. Так, підприємство
повинно мати в необхідних розмірах запаси сировини і матеріалів,
насіння, кормів, нафтопродуктів та інших цінностей, що задіяні у
господарській діяльності.
Запаси займають дуже важливе місце в діяльності підприємства,
особливо, якщо це велике промислове підприємство. Кожного дня
відбувається їх рух: надходження матеріальних ресурсів, продаж
готової продукції, рух всередині підприємства між різними
підрозділами [3].
Тому постає питання про необхідність проведення аудиторської
перевірки. Від того, наскільки грамотно аудитор організує свою
роботу, залежить якість її виконання.
Питання аудиту запасів висвітлюють багато вчених у своїх
дослідженнях, наприклад такі, як Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф.,
Кулаковська Л.П., Набойченко К.А., Піча Ю.В., Подмешальска Ю.В.,
Савченко В.Я., Усач Б.Ф., Череп О.Г., Шкіря Н.Л. та ін..
Аудит запасів – це важливий елемент у роботі будь-якого
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підприємства. Метою аудиту виробничих запасів є висловлення
аудитором думки про те, чи відповідає фінансова інформація щодо
руху і залишків виробничих запасів на підприємстві в усіх суттєвих
аспектах нормативним документам, які регламентують порядок її
підготовки і надання користувачам [2].
Проведення аудиту управління запасами на підприємстві
потребує від аудитора знань з технології виробництва. По-перше,
необхідно оцінити, чи всі запаси, що закупаються на підприємстві
мають цільове використання. По-друге, необхідно провести
маркетингове дослідження з метою оцінки цін закупки запасів, та
порівняти ціну закупки запасів на даному підприємстві з мінімальною
ціною, яку можна заплатити на ринку. По-третє, проаналізувати, як в
системі поповнюються запаси [1].
Контроль виробничих запасів, як основний напрямок
управління, полягає в перевірці усіх моментів, об‘ємів та етапів руху
запасів від постачальника до споживача. Він дозволяє отримувати
інформацію про рух запасів між структурними підрозділами
підприємства та виявляти слабкі та сильні сторони роботи управління
закупок та підприємства в цілому. За допомогою контролю можливо
виявити розбіжності між плановим та фактичним рухом запасів.
Контроль за станом запасів проводиться на основі даних обліку
запасів. Системи контролю за станом запасів на практиці поділяють на
дві групи: з фіксованою періодичністю замовлення та з фіксованим
розміром замовлення.
Аудиторська практика свідчить, що найтиповішими видами
порушень у бухгалтерському обліку запасів є такі:
– у первинних документах з обліку запасів часто відсутні всі
необхідні реквізити;
– порушуються терміни проведення інвентаризацій;
– порушується порядок відшкодування вартості запасів
матеріально відповідальними особами, результатом чого є
недоотримання сум нанесеного збитку;
– неправильне віднесення деяких об‘єктів до складу
малоцінних і швидкозношуваних предметів;
– порушуються норми списання запасів.
У зв‘язку з цим запропоновані такі напрями вдосконалення
аудиту запасів промислового підприємства:
– збільшити контроль за надходженням, зберіганням та
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списанням запасів, тому що на даний момент часу на підприємствах
контроль за ефективним використанням запасів ведеться не завжди на
належному рівні;
– підвищити ефективність роботи за допомогою комп‘ютерної
техніки;
– розробити внутрішньо-фірмові методики аудиту;
– розробити методики складання аудиторських робочих
документів [2].
З метою підвищення ефективності проведення аудиту запасів в
аудиторську практику бажано запропонувати розробку варіанту
системи контролю рівня запасів, що буде враховувати особливості
діяльності підприємства.
Таким чином, в результаті дослідження, проаналізовано основні
положення методики аудиту запасів; визначено стадії проведення
аудиту запасів; узагальнено види порушень в обліку запасів та
запропоновані шляхи вдосконалення методики аудиту запасів на
промислових підприємствах.
1. Подмешальська Ю. В. Удосконалення
аудиту
управління запасами /
Ю.В. Подмешальська // Ефективна економіка. – 2010. – № 2-05/3. – С. 89-91
2. Набойченко К. А. Удосконалення методики аудиту запасів на великих промислових
підприємствах. [Електронний ресурс] / Науково-технічна бібліотека. Режим
доступу: http://repository.hneu.edu.ua/
3. Череп О.Г. Методика проведення аудиту запасів на великих промислових
підприємствах.
[Електронний
ресурс]
/
Національна
бібліотека
ім. В.І. Вернадського. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/
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СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Метою контролю обліку витрат підприємства є встановлення
достовірності первинних даних щодо накопичення та списання витрат,
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повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених
документах та облікових регістрах, правильність ведення обліку
витрат та його відповідності прийнятій обліковій політиці,
достовірності інформації щодо витрат підприємства, наведеної у
звітності господарюючого суб‘єкта [1].
Завданням контролю операцій з обліку витрат підприємства є
встановлення
правильності
документального
оформлення
накопичення та їх списання; перевірка правильності ведення обліку
фактичних витрат та подальшого включення їх до собівартості
продукції (робіт, послуг) відповідно до прийнятого на підприємстві
методу
обліку
витрат
та
калькулювання;
підтвердження
обґрунтованості обраного методу калькулювання; підтвердження
правильності методу розподілу непрямих витрат і закріплений у
Наказі про облікову політику; перевірка правильності та
обґрунтованості планування розміру прямих витрат; підтвердження
законності і правильності відображення на рахунках бухгалтерського
обліку витрат діяльності; перевірка повноти, правильності та
достовірності відображення інформації про витрати підприємства в
звітності.
Серед основних завдань служби внутрішнього контролю
важливим є розробка внутрішніх стандартів контролю. Організація
внутрішнього контролю не є жорстко регламентованою, а
визначається внутрішнім стандартом в межах окремого підприємства,
тому він затверджується керівництвом підприємства. Стандарт
внутрішнього контролю в управлінні витратами підприємства
визначає регламенти формування та узагальнення контрольної
інформації і використання результатів внутрішнього контролю для
прийняття управлінських рішень за такими направленнями:
формування контрольної інформації, узагальнення контрольної
інформації та використання результатів внутрішнього контролю для
прийняття управлінських рішень [2]. Саме тому виділяють декілька
етапів здійснення внутрішнього контролю витрат на підприємстві
(рис. 1).
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Формування цілей та розробка програми контролю

Вибір об‘єктів контролю, збір облікових даних їх обробка та групування

Перевірка первинних документів, регістрів обліку та звітності

Узагальнення результатів контролю, формування висновків згідно з
отриманими результатами контрою

Рис. 1. Етапи здійснення внутрішнього контролю витрат на
підприємстві
Такий підхід до організації внутрішнього контролю дає
можливість сформувати регламенти внутрішнього контролю за
наступними ознаками: за напрямками контролю, видами діяльності,
господарськими операціями, часом здійснення контрольних дій та
рівнем контрольованості витрат.
1. Сенчук Т.Я. Внутрішньогосподарський контроль витрат на дослідження та розробки
// Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах світових
інтеграційних процесів: Збірник матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної
Інтернет-конференції. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2012.
– 196 с.
2. Шрам Т.В. Організація внутрішнього контролю в управлінні витратами
підприємства // Вісник ХНТУ. - № 3(36). - 2009. – С. 188-192.
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Житомирський державний технологічний університет
ФАКТОРИ, ЩО СТРИМУЮТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
БУХГАЛТЕРАМИ ПРОФЕСІЙНОГО СУДЖЕННЯ
Бухгалтер (найчастіше саме головний) має застосувати
професійне судження бухгалтера (далі – ПСБ) найчастіше при
виробленні прийнятного варіанта вирішення нетривіальної задачі. При
цьому бухгалтер має бути готовий, якщо потрібно, відстояти
правильність своїх дій. Проте, роль і місце ПСБ ще не визначено
настільки чітко, щоб ПСБ вважалосявітчизняними бухгалтерами
найбільш прийнятним способом вирішення складних методичних
проблем. Так, результати анкетування практикуючих бухгалтерів,
наведені в [1, с. 233] щодо того, чим повинен керуватися бухгалтер у
своїй роботі, показують, що більшість респондентів (34 % опитаних)
вказали положення законодавства, і тільки 15 % бухгалтерів вказали на
використання ними ПСБ. Процес вироблення ПСБ є досить складним,
оскільки має як об'єктивну сторону (коли досліджується сутність власне
об'єкта, щодо якого виробляється ПСБ), так і суб'єктивну сторону
(стосується обробки різних джерел інформації, на підставі чого
виробляється власне суб'єктивне судження конкретного фахівця).
Психологічні особливості особистості, поряд з рівнем професійної
підготовки, специфікою і масштабами діяльності підприємства
безпосередньо впливають на вироблення і особливості ПСБ.
Власно сформульований перелік факторів, вплив яких негативно
позначається на можливості, здатності, ступені, частоті винесення ПСБ,
доповнено факторами, зазначеними у [1, c. 264] та [2, с. 4]:
Суб’єктивніфактори (зумовлені психологією бухгалтера, особливостями
сприйняття інформації та стилем її підготовки):
1) властивий бухгалтеру психологічний стиль прийняття рішень;
2) недостатня мотивація; 3) нездатність визначити оптимальні засоби та
методи досягнення поставлених пріоритетних цілей; 4) відсутність
наявність досвіду бухгалтера по винесенню ПСБ; 5) звичка покладатися
на консультації та роз‘яснення. пошук готової відповіді; 6) недостатня
висока кваліфікація бухгалтера; 7) персональна неготовність до
винесення судження, прагнення за можливістю ухилитися від винесення
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ПСБ; 8) невпевненість у майбутній значимості власного професійного
судження; 9) схильність до пошуку готового «колективного»
професійного судження; 10) власні критерії корисності інформації;
11) прагнення «підлаштуватися» під вимоги керівника до форми і змісту
інформації, враховуючи залежність від його думки та намагання
уникнути конфлікту і зберегти місце роботи.
Фактори, негативний вплив яких ускладнює сам процес винесення
ПСБ: 1) інформаційне перевантаження, надмірний обсяг інформації;
2) недостатня інформованість бухгалтера про різні аспекти діяльності
підприємства та стан зовнішнього середовища; 3) низький ступінь
комп‘ютеризації облікового процесу; 4) відсутність складних
інформаційних запитів внутрішнього управління, що вимагало б пошук
варіанта вирішення нетривіальної задачі; 5) часті зміни бухгалтерського
та податкового законодавства; 6) невпевненість у законності ПСБ,
зважаючи на неузгодженості у нормативних документах; 7) нерозуміння
керівництвом можливостей обліку щодо надання інформації, значимої
для управління, формальне ставлення керівництвадо ведення обліку; 8)
відсутність ефективного користувача бухгалтерської інформації на
багатьох підприємствах; 9) відсутність науково-обґрунтованих
нормативів витрат часу бухгалтерів; 10) великий обсяг та висока
інтенсивність праці бухгалтера (передусім внаслідок високої
трудомісткості робіт по виконанню вимог податкового законодавства);
11) нервові перевантаження, викликані обсягом відповідальності
бухгалтера, передбаченої законодавством, у т.ч. податковим; 12)
фільтрація інформації (приховування, «згладжування», неповне подання),
щоб уникнути конфліктних ситуацій.
1. Риски в бухгалтерскомучете : учебноепособие / А.Е. Шевелев, Е.В. Шевелева. – 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2008. – 304 с.
2. Солоненко А.А. Креативность восприятия экономической информации, формируемой
интегрированной
учетной
системой
коммерческой
организации
//
Государственноеуправление. Электронный вестник. 2011. – № 28. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/2011/28/Solonenko.pdf
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імені Лесі Українки
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОГО
ПРОЦЕСУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
Проблемі
обліку
основних
засобів
учені-економісти
В. Нордхаус, В. Петті, Д. Рікардо, П. Самуельсон, А. Смітті та інші
приділяли багато уваги. В наш час цю тему опрацьовують такі
науковці як О.С. Бутинець, А.В. Калина, М.А. Ковальова,
А.С. Колос, В. Назаров, М.В. Солдатенко, В.В. Сопко [1].
Дослідження методики обліку операцій з основними засобами
дало змогу зробити висновок про необхідність удосконалення
синтетичного обліку операцій з їх надходження. На субрахунку 151
«Капітальне будівництво», крім витрат на придбання або створення
основних засобів, відображаються вартість устаткування, що підлягає
монтажу й авансові платежі для фінансування будівництва. Це не
точно відображає вартість незавершеного будівництва, знижує рівень
контролю за станом розрахунків з підрядниками й збереженням
устаткування до монтажу. Для усунення зазначених недоліків
пропонуємо відкрити для обліку устаткування однойменний
субрахунок 156 «Устаткування для монтажу», а для обліку авансових
платежів, перерахованих підрядникам для фінансування будівництва, субрахунок 157 «Аванси, видані на капітальне будівництво».
Для обліку безкоштовно отриманих, але не введених в
експлуатацію основних засобів на практиці використовується 10
«Основні засоби», хоча на справді такі об‘єкти ще не є основними
засобами. Тому доцільно ринкову вартість безкоштовно отриманих,
але не введених в експлуатацію об‘єктів обліковувати на субрахунку
158 «Об‘єкти до монтажу, установлення» [2].
Потребує уточнення порядок обліку нематеріальних активів. Що
стосується
об‘єктів
інтелектуальної
власності
(ОІВ),
то
інтелектуальний капітал будь-якого підприємства має складатися з
двох частин: з інтелектуального капіталу, що належить самому
підприємству, та інтелектуального капіталу, що належить фізичній
особі (розробнику, власнику) ОІВ. Ми пропонуємо частину вартості
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ОІВ, що відповідає частці розробника, становить його власність і має
відображатися як його частка у вартості майна підприємства. Разом з
тим, нагальним є питання щодо узгодження тривалості експлуатації
ОІВ в бухгалтерських і юридичних актах та пов‘язаної з цим
методики нарахування амортизації. У П(С)БО 8 передбачено, що
амортизація на нематеріальні активи нараховується протягом строку їх
корисного використання, але не більше як 20 років. Однак у деяких
випадках фактичний строк експлуатації згідно з юридичними актами
набагато більший. Отже, в П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» доцільно
уточнити тривалість експлуатації окремих ОІВ і відповідно –
застосування норм амортизації на них та розширити склад методичних
прийомів оцінки цих об‘єктів при їх оприбуткуванні [3].
Отже, пропонуємо для поліпшення процесу обліку відновлення
основних засобів на підприємствах запровадити додаткові синтетичні
субрахунки до рахунку 15 «Капітальні інвестиції»; для обліку
устаткування – субрахунок 156 «Устаткування для монтажу»; для
авансових платежів, перерахованих підрядникам щодо фінансування
будівництва – субрахунок 157 «Аванси видані на капітальне
будівництво»; для обліку безкоштовно отриманих, але не введених в
експлуатацію основних засобів – субрахунок 158 «Об‘єкти до
монтажу, установлення».
1. Кіпчинська С. «Облік основних засобів у сучасних умовах господарювання: основні
аспекти вдосконалення / С. Кіпчинська // Персонал . – 2011. – С 50-55.
2. Двоєзерська В.С. «Удосконалення обліку відновлення основних засобів» /
В.С. Двоєзерська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –
2012 – №4 – С 160-162.
3. Моссаковський В. «Невирішенні питання обліку непоточних активів / В.
Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит – 2010. – №5 – С 17-28.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО
ПОЛОЖЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ВЕРОЯТНОСТИ КРИЗИСА
И БАНКРОТСТВА
Экономическая несостоятельность (банкротство) – сложное и
многогранное явление, присущее современному обществу. В основе
процедуры банкротства всегда лежит целый комплекс конфликтов и
противоречивых интересов, социальных проблем, что обуславливает
постоянный интерес к этой проблеме со стороны специалистов.
Если обратиться к мировому опыту, то можно выделить
несколько подходов к оценке финансового положения и диагностике
вероятности кризиса и банкротства.
1. В соответствии с первым подходом рассчитываются и
оцениваются интегральные показателя финансовой устойчивости.
Интегральные показатели могут рассчитываться с помощью
скорингового моделирования, многомерного рейтингового анализа,
мультипликативного дискриминантного анализа и других методов.
2. Второй подход к оценке финансового положения и
диагностике вероятности кризиса и банкротства предполагает анализ
системы формализованных и неформализованных критериев оценки
положения организации (повторяющиеся существенные потери в
основной деятельности, выражающиеся в снижении объемов
производства и продаж, хронической убыточности; постоянное
наличие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности и
др.).
3. И, наконец, третий подход к оценке финансового положения и
диагностике вероятности кризиса и банкротства предполагает анализ и
оценку ограниченного количества показателей платежеспособности
организации. Именно этот подход в Республике Беларусь принят в
качестве официального и осуществляется в соответствии с
Инструкцией о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и
проведения анализа финансового состояния и платежеспособности
субъектов
хозяйствования,
утвержденной
постановлением
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Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства
экономики Республики Беларусь от 27.12.2011 №140/206. Его
достоинствами являются относительная простота проведения расчетов
и наличие информационной базы для их осуществления. Среди слабых
сторон – ограниченность возможностей по сравнению результатов
деятельности организаций и спорная дифференциация нормативных
значений показателей по видам экономической деятельности.
Таким образом, проблема оценки финансового положения и
диагностика вероятности кризиса и банкротства отечественных
предприятий остается актуальной и требует дальнейшего
исследования. На наш взгляд ее решение связано с реализацией
следующих шагов и мер:
Инициирование
исследований
с
целью
разработки
отечественных моделей оценки вероятности банкротства с
привлечением
информационных
ресурсов
и
баз
данных
Национального статистического комитета Республики Беларусь,
Кредитного регистра Национального банка Республики Беларусь,
Департамента по санации и банкротству Министерства экономики
Республики Беларусь, а также создаваемого в настоящее время
Единого реестра сведений об экономической несостоятельности
(банкротстве);
Разработка интегральной методики оценки вероятности
банкротства на основе методик различных авторов с целью
повышения точности и достоверности получаемых прогнозов;
Внесение изменений в действующее законодательство и в
частности во Временные методические рекомендации по разработке
плана финансового оздоровления с целью включения методик оценки
вероятности банкротства в качестве обязательных для обоснования
плана санации.
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(м. Луцьк, 27 червня 2013 р.)
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УДК: 332.1
Костишина М.Т., к.е.н., доцент,
Сущенко О.С., аспірант
Львівська державна фінансова академія
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ СТРАХОВИХ
ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ В ПОЄДНАННІ З ІНВЕСТИЦІЙНИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
Фінансовий ринок України – найуразливіший сектор економіки.
Криза на економічному просторі України зробила багато відкриттів
для реального сектору, який працює без „кришування‖ влади та
фінансової підтримки з її боку.
Економічна система в цілому, тобто як взаємодія між основними
підсистемами є предметом вивчення, передусім, економічної теорії, а
не політичної економії. З урахуванням повного визначення політичної
економії формується соціально-економічна система. Така система – це
комплекс взаємодіючих суспільних підсистем, базисних і надбудовних
відносин та їхніх елементів і зв'язків між ними, внаслідок взаємодії
яких виникають закони суспільного розвитку, які безпосередньо або
опосередковано регулюють виробництво, обмін, розподіл і
споживання матеріальних і нематеріальних благ у певній країні,
надають цілісності та організованості такій системі, підпорядковують
її розвиток спільній меті.
Цілісність, а отже, й висока організованість і ефективність
сучасних розвинених економічних систем, залежить від
того,
наскільки сильна її гуманістична, демократична та екологічна
спрямованість.
Ринок фінансових послуг – це особлива сфера економічних
взаємовідносин, де здійснюється купівля-продаж, розподіл і
перерозподіл фінансових активів країни між сферами економіки.
Суб'єктами фінансового ринку є позичальники, інвестори, фінансові
інститути, фінансові посередники тощо.
У період фінансової кризи проблема захисту прав споживачів
фінансових послуг набула особливої гостроти і актуальності.
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. до загальної структури
продуктивних сил включається ще один елемент – форми і методи
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організації
виробництва.
Цей елемент
продуктивних
сил
використовувався і раніше, але це здійснювалось емпіричним шляхом,
що приносило незначне зростання продуктивності праці і не давало
підстав включати його до системи продуктивних сил. Таку підставу
дає використання першої у світі наукової організації праці – системи
Тейлора. Цей фактор реалізувався через працю людини, втілився в
синергічному ефекті.
Внаслідок постійно поновлюваного процесу взаємодії всіх
елементів продуктивних сил виникають такі суспільні продуктивні
сили, як кооперація, поділ праці, страхування тощо.
Конкуренція є невід'ємною частиною розвинутого страхового
ринку, тому об‘єктивно виникає необхідність у вивченні конкуренції,
її рівня та інтенсивності, перспектив конкуренції на певних страхових
ринках. В економічній теорії існує 4 основних показники, що
характеризують розмір фірми відносно розмірів ринку: частка
продажів фірми в ринковому обсязі реалізації; частка вартості активів
фірми у вартості активів всіх фірм, що діють на ринку; частка
зайнятих у виробництві даного продукту; частка даної вартості на
підприємстві в сумі доданої вартості всіх виробників, що діють на
ринку.
Страховий ринок не є винятком, тому і тут виділяють цінову та
нецінову конкуренцію між страховиками. Основу цінової конкуренції
складає страховий тариф. За рахунок зменшення тарифів компанія
може залучити більше клієнтів, а при їх підвищенні навпаки кількість
бажаючих укласти договір страхування значно зменшиться.
У практиці вітчизняних страховиків використовується таке
визначення: перестрахування - страхування одним страховиком
(цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах
ризику виконання частини своїх обов‘язків перед страхувальником
іншого страховика (перестраховика) резидента або нерезидента, який
має статус страховика або перестраховика, згідно з законодавством
країни, в якій він зареєстрований. Тобто в договорі перестрахування
беруть участь: страхове товариство, що передає ризик; страхове
товариство, що приймає ризик на свою відповідальність; посередник
(не обов‘язково). Процес, пов‘язаний з передаванням ризику,
називають
цедуванням
ризику,
або
цесією.
Страховика
(перестрахувальника), що віддає ризик, називають цедентом.
Страховика (перестраховика), котрий ризик приймає, — цесіонарієм.
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Страховик (цедент, перестрахувальник), який уклав з
перестраховиком договір про перестрахування, залишається
відповідальним перед страхувальником у повному обсязі згідно з
договором страхування.
При настанні страхового випадку перестраховик несе
відповідальність згідно з узятими на себе зобов‘язаннями з
перестрахування. Відносини страховиків із перестрахування
регулюються договорами, що укладаються між ними.
Також фінансовими регуляторами вітчизняної фінансової
системи є Національний банк України, а також спеціалізовані
установи, які забезпечують регулювання фінансових процесів на
ринку цінних паперів – Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку України, ринку фінансових послуг - Національна
комісія з регулювання фінансових послуг України. Ефективний
розвиток реального сектору національної економіки та підвищення
рівня добробуту населення суттєво залежать від механізмів
регулювання вітчизняної фінансової системи.
В умовах переходу до ринкових відносин і створення основ
національного ринкового господарства помітно зростає роль
фінансових ресурсів у розвиткові вітчизняної економіки, адже
фінансові відносини є досить важливою та значущою складовою як
економічних, так і суспільних відносин.
Вітчизняна фінансова система базується на відповідних засадах і
принципах, а саме: принцип розподілу фінансових ресурсів, принцип
самостійності джерел формування доходів і напрямів їх використання,
принцип єдності, принцип функціонального призначення складових
фінансової системи, принцип адміністративно-територіального
розподілу фінансових ресурсів.
Прогнозні значення обсягів фінансового забезпечення
вітчизняної економіки дають можливість органам державної влади
більш якісно розробляти програми економічного і соціального
розвитку як регіонів зокрема, так і національних програм.
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УДК 332.3
Крисак А.І., к.е.н., докторант
Луцький національний технічний університет
ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
В умовах виходу із кризових явищ земельні відносини через
багатогранну призму земельних ресурсів потребують трансформації у
якісно нові взаємо узгоджені форми ринкового землекористування,
Перехід України до сталого розвитку зумовлює накопичення знань
щодо земельних відносин та наукового обґрунтування їх особливостей
та сприйняття у суспільстві.
Земельні відносини, що виникають при використанні надр, лісів,
вод, а також рослинного і тваринного світу, атмосферного повітря,
регулюються Конституцією України, Земельним Кодексом,
нормативно-правовими актами про надра, ліси, води, рослинний і
тваринний світ, атмосферне повітря, якщо вони не суперечать
Земельному законодавству.
В нашому визначенні категорія „земельні відносини‖ – це
комплекс взаємозв‘язків, що відображають відносини між
господарюючими суб‘єктами у суспільстві, які провадять економічну,
соціальну, правову, політичну, екологічну та інші види діяльності
щодо володіння, користування і розпорядження землею.
На даному етапі розвитку Україна визначила, що
безальтернативним варіантом для неї є сталий розвиток, у
відповідності до Резолюції чергової Конференції, що проходила в
червні 2012 року у Ріо-де-Жанейро „Ріо+20‖.
Сталий розвиток - це такий розвиток суспільства, за якого
задоволення потреб теперішніх поколінь не повинно ставити під
загрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби,
для чого необхідне узгодження екологічних, економічних та
соціальних складових розвитку [1].
Метою переходу України до сталого розвитку є забезпечення
високої якості життя нинішнього і майбутніх поколінь на основі
збалансованого
розв'язання
проблем
соціально-економічного
розвитку, збереження навколишнього природного середовища,
раціонального використання та відтворення природно-ресурсного
потенціалу держави. [1].
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Земельні відносини в умовах сталого розвитку повинні
базуватись
на
безпечному,
справедливому,
гармонійному
використанні земельних ресурсів, для чого необхідно забезпечити:
удосконалення системи землекористування та охорони земельних
ресурсів, збереження якості земель на принципах поступового
доведення та підтримки співвідношення між орними, залуженими та
залісеними площами до науково обґрунтованих нормативів для кожної
ландшафтно-кліматичної зони, недопущення розширення площі орних
земель протягом життя нинішнього покоління; приведення
розораності сільськогосподарських угідь до екологічно прийнятої
норми (45 - 50 %) з наступним цільовим використанням вивільнених
земель в інтересах суспільства (пасовища, високопродуктивні лісові
насадження, тощо); екологічна, економічна та соціальна реабілітація
для вивільнених земель, що затоплені штучними морями
Дніпровського каскаду; ведення державного земельного кадастру і
відповідної системи оцінки земель, які необхідні для раціонального
землекористування;
розширення
масштабів
рекультивації
деградованих та забруднених земель [2], наприклад, внаслідок
Чорнобильської катастрофи або інших аварій техногенного характеру.
Отже, формування земельних відносин, що приведуть до сталого
розвитку та відтворювальних процесів у природокористуванні при
врахуванні
соціально-економічних
інтересів
населення
та
територіальних громад спрямовуються також і на збереження
соціальної значимості землі, як основного національного багатства
держави. В умовах сталого розвитку при постійному зростанні
народонаселення планети та забезпеченні продовольчої безпеки при
рівних можливостях доступу до земельних ресурсів, питання
земельних відносин повинні супроводжуватися підвищенням
ефективності їх регулювання та запровадженням форм модернізації
земельних відносин.
1. Сталий розвиток / - Електронний ресурс - [uk.wikipedia.org/wiki]
2. Проект Закону України Про Концепцію переходу України до сталого розвитку / Електронний ресурс - [http://www.mns.gov.ua/laws/laws/nuclear/92.htm]
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УДК 657:005.921
Криштопа І.І., к.е.н.
Криворізький економічний інститут
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
СТРУКТУРУВАННЯ ПРОЦЕДУР ТА
ІНСТРУМЕНТІВ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ
Важливим аспектом дослідження теорії та практики побудови
стратегічного обліку є виділення кола процедур останнього та
визначення інструментів, які забезпечують їх реалізацію. Аналіз
економічної літератури свідчить про відсутність будь-яких досліджень
науковців в частині даної проблеми. З огляду на це, в основу
виокремлення процедур стратегічного обліку та їх структурування,
автором рекомендується покладати завдання останнього, які
забезпечують досягнення мети його побудови та ведення на
підприємстві. А саме:
забезпечення керівництва інформацією щодо зовнішнього та
внутрішнього середовища підприємства з метою формулювання місії
його діяльності та постановки стратегічних цілей;
продукування необхідної інформації для розробки стратегії
підприємства та здійснення процесу її реалізації;
інформаційне забезпечення контролю за досягненням
стратегічних цілей підприємства й повнотою реалізації стратегії та
здійснення регулювання останніх за необхідності [3].
Отже, з метою виконання першого завдання стратегічного
обліку, на погляд автора, доцільно виокремити такі процедури, як:
оцінка внутрішніх процесів на підприємстві та їх зовнішніх
наслідків;
оцінка зовнішніх факторів та явищ, що впливають на
підприємство.
Реалізації зазначених процедур сприятиме використання таких
інструментів стратегічного обліку, як PEST-аналіз, SWOT-аналіз,
SNW-аналіз, аналіз п‘яти сил Портеру та матриця BCG (Boston
Consulting Group).
Вирішення завдання стратегічного обліку, яке полягає у
продукуванні необхідної інформації для розробки стратегії
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підприємства та здійснення процесу її реалізації, на думку автора,
реалізується за допомогою таких процедур, як:
бюджетування;
калькулювання.
Інструментом реалізації першої процедури, є основний бюджет
(master budget). В свою чергу, реалізації другої процедури
сприятимуть облік витрат за видами діяльності (Activity-based costing)
та такі калькуляційні системи, як калькулювання на основі повного
життєвого циклу товарів, ланцюга цінностей, моделі «точно в строк»
та загального управління якістю.
Останнє завдання стратегічного обліку, яке передбачає
інформаційне забезпечення контролю за досягненням стратегічних
цілей підприємства й повнотою реалізації стратегії та здійснення
регулювання останніх за необхідності, на погляд автора, реалізується
за допомогою таких процедур, як:
формування відповідних форм звітності;
оцінка контрольних показників.
Серед інструментів, які дозволяють реалізуватися зазначеним
вище процедурам, слід відмітити похідний балансовий звіт, систему
збалансованих показників (Balanced Scorecard) та модель економічної
доданої вартості (EVA).
1. Криштопа І.І. Стратегічний облік як перспективний напрям розвитку
бухгалтерського обліку / І.І. Криштопа // Економічні науки. Серія «Облік і
фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет.
Випуск 8 (29). – Ч.3. – Луцьк, 2011. – С.145-152
2. Николаева О.Е. Стратегический управленческий учет. [научно–методическое
издание] / О.Е. Николаева, О.В. Алексеева. – М.: 2003. – 304 с.
3. Smith M. Performance measurement and management : a strategic approach to
management accounting / M. Smith // London : SAGE Publications Inc. – 2008. – 302 p.

88

Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного
забезпечення управління підприємством

УДК 657
Крупка Я.Д., д.е.н., професор
Тернопільський національний економічний університет
Горбатюк М.А.
Березнівський лісовий коледж
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ НА
ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЯК ФУНКЦІЯ
УПРАВЛІННЯ
Для успішного функціонування підприємств необхідний
налагоджений механізм управління, найважливішим елементом якого
є внутрішньогосподарський контроль. Цей вид контролю дає змогу
встановити наскільки діяльність підрозділів відповідає поставленим
завданням і наскільки вона ефективна. Внутрішньогосподарський
контроль нерозривно пов'язаний та доповнює облік витрат і доходів за
сферами відповідальності.
Сьогодні проблема створення ефективно функціонуючого
внутрішньогосподарського
контролю
на
деревообробних
підприємствах залишається не вирішеною як з наукових позицій, так і
щодо практичної її реалізації.
Насамперед відсутня чіткість у визначенні самого поняття
«внутрішньогосподарський
контроль».
Аналіз
визначень
внутрішньогосподарського контролю, які пропонуються в економічній
літературі, дозволяє зробити висновок про неоднозначність
зазначеного поняття як економічної категорії.
Так, Є.В. Калюга визначає внутрішньогосподарський контроль
як систему безупинного спостереження за ефективністю використання
майна підприємства, законністю і доцільністю господарських операцій
і процесів, збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей
[1, с. 141].
Л.В. Нападовська поняття внутрішньогосподарського контролю
характеризує як ―процес, який забезпечує якісну розробку та
ефективне досягнення цілей, накреслених організацією, шляхом
реалізації прийнятих управлінських рішень‖ [2, с. 19].
В.П. Суйц вказує на те, що внутрішньогосподарський контроль
охоплює усі сфери виробничо-господарської діяльності колективу
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підприємства, усі фази відтворення та усі види діяльності колективу
підприємства, пов‘язані з процесом відтворення [3, с. 3].
Іншого погляду дотримуються Ч.Т. Хорнгрен та Дж. Фостер, які
стверджують, що внутрішній контроль – це ―комплекс
бухгалтерського і управлінського контролю, який забезпечує
відповідність прийнятих в організації рішень, з їх реалізацією у
практичній діяльності‖ [4, с. 298].
Подібні за змістом визначення зустрічаються у працях
Т.П. Карпової та Л.В. Сотнікової. Так, Т.П. Карпова вважає, що
внутрішній контроль – це комунікаційна мережа управлінського
обліку, за допомогою якої забезпечується відповідність прийнятих на
підприємстві рішень з їх реалізацією на практиці [5, с. 160].
Досить розширене тлумачення категорії внутрішньогосподарського
контролю наводить С.К. Єгорова, як один із важливих видів контролю, що
здійснюється усіма відділами та службами, керівниками та спеціалістами
підприємства в межах своєї компетенції, який дозволяє вчасно виявити
негативні відхилення у виконанні планів, порушенні технології
виробництва, фактів недостач, безгосподарності, нераціонального
використання трудових і матеріальних ресурсів.
Найбільш повне визначення запропонували М.Т. Білуха та
Т.В. Микитенко. Вони вказують на те, що ―внутрішньгосподарський
економічний контроль включає контрольні функції, які здійснюються
власниками підприємств ... з метою недопущення перевитрат
матеріальних і фінансових ресурсів, виконання виробничих і
фінансових планів, раціонального використання робочої сили,
впровадження нових методів праці і прогресивної технології в
бригадах, дільницях, цехах та інших виробничих підрозділах ...‖
[6, с. 28].
Подані
визначення
дають
можливість
розглядати
внутрішньогосподарський контроль не як одноразову дію, а як низку
постійних дій та видів діяльності, що проводяться на постійній основі.
Тобто ця функція управління є цілісною системою, складові елементи,
методологія якої обумовлені внутрішніми потребами підприємства.
1. Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління: [монографія]
/ Є.В. Калюга. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
2. Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці:
[монографія] / Л. В. Нападовська. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 224 с.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Сегодняшнее состояние окружающей среды диктует новые
условия на проблемы учета деятельности сельскохозяйственных
предприятий, так как они оказывают значительное негативное влияние
на состояние окружающей среды. Приоритетными направлениями
выступает модернизация процессов производства и хранения
продукции сельскохозяйственного производства. Экологизация
производства стимулирует развитие экологического учета, как
действенного инструмента управления эколого-экономическими
аспектами деятельности хозяйствующего субъекта.
Финансовый учет имеет такую особенность, отражать текущие
осуществление процессов, то есть он не выделяет экологическую
информацию, поэтому судить о деятельности предприятия и его
экологических показателях достаточно проблематично, так как вся
данная информация растворяется в общих экономических показателях
деятельности. В данных условиях проблемно управлять различными
формами воздействия предприятия на окружающую среду, нельзя
оценить полноту и эффективность природоохранной деятельности.
Отсутствие информации об экологическом учете создает
проблемы для пользователей информации о предприятии и становится
достаточно
проблематично
планировать
дальнейшую
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производственную деятельность хозяйствующего субъекта. В
результате этого на счетах бухгалтерского учета не учитываются
экологические расходы, сопряженные с этим операции и выраженные
в истощении природных ресурсов и деградации среды.
Достаточно проблематично и оценить экологические затраты
такие как изменения качества окружающей среды, экосистем, потеря
биологического разнообразия и другие экологические услуги.
В историческом аспекте национальная практика учета
экологических затрат достаточно непродолжительна и переживает
этап своего становления. За границей понятие «экологический учет»
нашел свое широкое распространение в 90-е гг. ХХ столетия, первые
попытки использования его были еще в 70-е гг. В Украине
большинство предприятий предпочитает не раскрывать информацию о
экологических затратах, так как большинство их загрязняет
окружающую среду. Как показали исследования, большая часть
предприятий раскрывала только те данные, которые характеризовали
предприятия с положительной стороны о влиянии хозяйственной
деятельности об окружающей среде.
Экологизация учетной информации позволяет решить ряд
актуальных проблем, среди которых определять экологическую
эффективность
деятельности
предприятия,
комплексно
с
информационной точки зрения моделировать природоохранную
деятельность экономического субъекта, предоставлять информацию
об экономической и экологической деятельности предприятия,
генерировать
экологическую
информацию
финансового
и
нефинансового характера.
Преодоление указанных сложностей и широкое внедрение
экологического учета в общую информационную систему
финансового учета позволяет на уровне сельскохозяйственных
предприятий активизировать практическую природоохранную
деятельность, осуществить информационное сопровождение процесса
управления экологическим потенциалом, обеспечить определение
экономической
эффективности
природоохранных
и
природовосстановительных мероприятий, а также предоставление
достоверной информации заинтересованным пользователям в
отношении
экологической
составляющей
деятельности
сельскохозяйственного предприятия.
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ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИРОБНИЧІ ВІДХОДИ
ЯК ВТОРИННУ СИРОВИНУ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
Перетворення у суспільстві відповідно до концепції сталого
розвитку вимагають від підприємства будь-якої галузі економіки
раціонального використання сировинних ресурсів.
Виробничий процес багатьох вітчизняних підприємств
характеризується низьким рівнем переробки сировини та, відповідно,
утворенням відходів, які ―повинні бути перероблені, що забезпечить
отримання у найближчій перспективі відчутного економікоекологічного ефекту у вигляді покращення екологічної ситуації в
країні та отримання додаткового доходу від подальшого використання
виробничих відходів‖ [1, с. 159].
Одним із чинників, які стримують розвиток промислової
переробки виробничих відходів як вторинної сировини, є відсутність у
фінансовій звітності достовірної інформації про їх наявність у складі
оборотних активів підприємства. Це унеможливлює прийняття
обґрунтованих рішень зовнішніми користувачами фінансової
звітності, наприклад, щодо вливання коштів у діяльність інвестиційно
привабливого підприємства, виробничі відходи якого економічно
доцільно та технологічно можливо використати як вторинну сировину
для виробництва продукції, яка користується попитом на ринку.
Актуальність цієї проблеми свідчить про необхідність
обґрунтування порядку відображення інформації про виробничі
відходи як потенційну вторинну сировину у фінансовій звітності як
основу прийняття управлінських рішень, спрямованих на раціональне
використання ресурсів.
Динамічні зміни у нормативно-правових актах, що регулюють
питання обліку і звітності, зокрема й прийняття Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 ―Загальні вимоги до
фінансової звітності‖ (далі - НП(С)БО 1) [2], не вирішили проблему
відображення відходів як вторинної сировини у фінансовій звітності.

V Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 27 червня 2013 р.)

93

Слід зазначити, що Закон України ―Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні‖ вказує на необхідність дотримання
принципу повного висвітлення - фінансова звітність повинна містити
всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських
операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її
основі [3]. Вважаємо, що відображення вартості відходів виробництва
як потенційної вторинної сировини у складі оборотних активів форми
№ 1 ―Баланс (Звіт про фінансовий стан)‖ за ―стаціонарним‖ рядком
1100 ―Запаси‖ або додатковим рядком 1101 ―Виробничі запаси‖
призводить до надання неповної інформації про сировинний потенціал
підприємства, а тому не сприяє інтенсифікації виробництва шляхом
використання відходів як вторинної сировини.
Із прийняттям НП(С)БО 1 дозволено фінансову звітність
доповнювати новими статтями, які наведено в додатку 3 до НП(С)БО
1, зі збереженням коду, який там зазначено. При цьому додаткова
стаття повинна відповідати таким критеріям:
- інформація є суттєвою;
- оцінку статті може бути достовірно визначено.
Згідно з п. 3 р. І НП(С)БО 1, суттєва інформація – відомості,
відсутність яких може вплинути на рішення користувачів фінансової
звітності [2]. Для підприємств, у процесі діяльності яких утворюються
відходи, які можуть стати вторинною сировиною, суттєвість
інформації про них не викликає сумніву, а їх оцінка може бути
достовірно визначена за одним із способів передбачених П(С)БО 9
―Запаси‖ [4] чи Методичними рекомендаціями з формування
собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості № 373 [5]. У
зв‘язку зі сказаним уважаємо необхідним унесення змін до Додатку 3
НП(С)БО 1 шляхом доповнення Переліку додаткових статей
фінансової звітності статтею ―Відходи як вторинна сировина‖ (код
рядка 1105).
Для забезпечення деталізації та обґрунтованості статей
вищезазначеного звіту доцільно також доповнити розділ VІІІ ―Запаси‖
форми № 5 ―Примітки до фінансових звітів‖ рядком ―Відходи як
вторинна сировина‖ (код рядка 920).
Отже, завдяки висвітленню у фінансовій звітності інформації
про відходи як вторинну сировину стає можливим дотримання вимог
принципу повного висвітлення та як наслідок – забезпечення потреб

94

Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного
забезпечення управління підприємством

зацікавлених користувачів звітності необхідною для прийняття рішень
інформацією про сировинний потенціал підприємства.
1. Замула І. В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого
розвитку економіки [Текст] : монографія / І. В. Замула. – Житомир : ЖДТУ, 2010. –
440 с.
2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 ―Загальні вимоги до
фінансової звітності‖ - [Електронний ресурс]: сайт Верховної Ради України. –
Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
3. Закон України ―Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні‖ від
16 липня 1999 р. № 996-XIV із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]:
сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 ―Запаси‖ – [Електронний
ресурс]:
сайт
Верховної
Ради
України.
–
Режим
доступу
:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
5. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у
промисловості [Текст] ; затв. наказом М-ва промислової політики України від
09.07.2007 р. № 373. – Київ: ДП ―Інформаційно-аналітичне агентство‖, 2007. – 305 с.

УДК 657.1
Манухина М.Ю., к.э.н., доцент
Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля
К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ВЕБ-САЙТА КОМПАНИИ В
КАЧЕСТВЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО АКТИВА
В условиях стремительного развития Интернет-технологий
работа большинства компаний не представляется возможной без
собственного сайта. Используя среду интернет, как крупные
корпорации, так и другие хозяйствующие субъекты всех уровней
стремятся максимально расширить рынки сбыта своих товаров (услуг).
Это естественный процесс, позволяющий повысить эффективность
бизнеса. Средние и мелкие хозяйствующие субъекты получают
возможность, при относительно невысоких затратах информировать о
своей деятельности разнообразные рынки.
Важно отметить, что сегодня сайт компании – это полноценный
бизнес-инструмент,
позволяющий
качественно
видоизменить
отношения с партнерами и клиентами, упростить процедуру
осуществления сделок и получения информации о компании, собрать
маркетинговые данные о потребителях, сократить расходы на
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отдельные виды работ и персонал, получать стабильную прибыль.
Следовательно, есть все основания рассматривать сайт как актив
компании, подлежащий оценке на равных с другими активами. Однако
при обращении к существующему законодательству оказывается, что
отнесение сайта к разряду активов компании на практике спряжено с
рядом существенных проблем.
Под веб-сайтом следует понимать «совокупность программных и
аппаратных средств с уникальным адресом в сети Интернет вместе с
информационными ресурсами, которые находятся в распоряжении
определенного субъекта и обеспечивают доступ юридических и
физических лиц к этим информационным ресурсам и прочие
информационные услуги через сеть Интернет»[1]. Следовательно, вебсайт по своей природе относится к нематериальным продуктам
интеллектуального труда, которые, тем не менее, можно
визуализировать. Веб-сайт можно рассматривать как составное
произведение. Такие произведения названы в числе объектов
авторского права.
Авторское право и смежные с ним права составляют одну из
групп нематериальных активов, причем в нее не допускают расходов,
которые считаются роялти.
Способность веб-сайта генерировать доходы не всегда очевидна.
Учесть сайт в качестве нематериального актива можно только в том
случае, если налогоплательщик имеет документы, подтверждающие
исключительные права на созданный программный комплекс сайта.
При этом сайт должен способствовать получению дохода. Например,
через сайт покупатели получают возможность заказать товары, работы
или услуги. Здесь просматривается очевидная взаимосвязь
экономических выгод от использования интернет-ресурса, потому
расходы проявятся в балансе как нематериальный актив. Если
организация не обладает исключительными правами на созданный
сайт и на нем размещена рекламная информация о деятельности
организации, он не может быть учтен в качестве нематериального
актива, а расходы на его создание отражаются в составе прочих
расходов как расходы на рекламу.
При определенных условиях расходы на разработку веб-сайта
могут сформировать стоимость нематериального актива как в
бухгалтерском, так и в налоговом учете. Но для этого прежде
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необходимо определиться, будет ли веб-сайт – объектом прав
интеллектуальной собственности.
Таким образом, способность веб-сайта приносить экономические
выгоды нужно уметь правильно оценить, что, кстати, совершенно не
требуется для налогового учета. Когда соответствия этим критериям
не наблюдается, в бухгалтерском учете признают расходы периода.
1. Порядок информационного наполнения и технического обеспечения Единого вебпортала органов исполнительной власти, утвержденном совместным приказом
Гостелерадио и Госкомсвязи Украины от 25.11.2002г. № 327/225.

УДК 657
Мартинюк Н.Ю., асистент
Луцький національний технічний університет
РОЛЬ АУДИТУ ЯКОСТІ У СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО
ОБЛІКУ
В мінливому світі може швидко змінюватися актуальність
певного процесу для проведення фінансово-господарської діяльності
підприємства. В умовах орієнтації бізнесу на інноваційний розвиток,
появи нових технологій та прогресивних ідей сталого розвитку
процеси швидко застарівають, стають малоефективними, і виникає
потреба у розробці нових, орієнтованих на сучасні досягнення науки
та техніки.
Аудит систем менеджменту якості, або, просто, аудит якості є
одним з інструментів контролю при реалізації політики забезпечення і
поліпшення якості на підприємстві.
Результати проведеного аудиту відображаються у звіті про аудит
переважно щодо управлінських аспектів, зокрема, ступеню
відповідності системи управління критеріям аудиту та її надійності,
результативності впровадження, підтримки та покращення системи
управління, тощо.
Традиційно вважається, що звіт про внутрішній аудит
призначається для його ініціатора, яким може бути власник або
керівник підприємства. Крім того, результати аудиту є корисними і
надаються для керівників відділів і процесів, щодо яких проводився
аудит.
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В умовах розбудови системи постійних поліпшень та задля
забезпечення динамічності самовдосконалення управління діяльності
підприємства важливо відзначити, що управлінського бухгалтера
також варто розглядати як користувача звіту з аудиту якості. До сфери
його інтересів належить інформація щодо підтвердження ступеню
вимірності виділеного бізнес-процесу, а саме наявність завдання, яке
виконує бізнес-процес, входів, виходу, сукупності видів діяльностей
(операцій) та ресурсів.
Інформація, сформована в результаті проведення аудиту системи
менеджменту допомагає правильно ідентифікувати та визначити
бізнес-процеси, що при здійсненні підприємством процесного
управління, є дуже важливим. Адже, окремий бізнес- процес може
розглядаються як об‘єкт обліку та виступати калькуляційною
одиницею. А структура бізнес-процесів відображається в аналітичних
відомостях та бере участь у кодуванні первинної документації.
Виділення бізнес-процесів потрібне для системи управлінського
обліку, тому що дозволяє застосовувати прогресивні методи обліку
витрат та калькулювання, які направлені на забезпечення більш
якісного надання облікової інформації керівникам вищої та середньої
ланки. На будівельних підприємствах можна використовувати метод
обліку витрат та калькулювання собівартості за видами діяльності,
визначати собівартість окремого складного чи простого процесу,
формувати інформацію про окремі категорії витрат на якість та більш
точно визначати їх загальну суму витрат. Також, формується база для
організації бюджетування на основі процесів, проведення
функціонально-вартісного та факторного аналізу.
На практиці можуть виділятися бізнес-процеси, не всі параметри
яких піддаються вимірюванню, і відповідно, інформація про них, не
може потрапити до облікової системи. Проте, такі процеси здатен
виявити аудит якості та ідентифікувати їх у формалізованій структурі
бізнес-процесів підприємства. Наявність переліку невимірних процесів
дає можливість сформувати уявлення про неконтрольовану та
некеровану ділянку діяльності підприємства, яка потребує підвищеної
уваги керівництва. Виявлення таких ділянок формує потребу у пошуку
інноваційних засобів і методів, які б дозволили б підвищити рівень їх
контрольованості.
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Проте наразі, аудит якості є інструментом контролю тих
процесів, які є недостатньо вимірними, і інформація про які не
потрапляє до облікової системи.
Поряд з основним завданням аудиту якості, яке полягає у
виявленні невідповідностей критеріям аудиту, варто відзначити
вагому роль інформації, отриманої в процесі його проведення для
формування інформації системи управлінського обліку.
УДК 657.633:631.15
Мельник К.П., здобувач
Луцький національний технічний університет
ПРЕДМЕТ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ:
ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ
Посилення конкурентних відносин, диверсифікація бізнес –
середовища, повсякчасна поява та моментальне впровадження
новітніх технологій суттєво ускладнили процес управління діяльністю
підприємств. Ускладнення і зміна механізму управління спричинює
ускладнення його контрольної системи. Оперативний контроль, що
забезпечує відповідні центри реагування своєчасною інформацію про
внутрішні та зовнішні умови функціонування підприємства, набуває
характеру основи, яка присутня на всіх стадіях управління.
Нестабільність економічної ситуації та діяльність підприємств в
кризових умовах підвищують роль та значення оперативного
контролю в системі управління. В результаті, посилюється
необхідність у якісному дослідженні його теорії і практики. Одним із
проблемних питань, що потребує нагального вирішення є з‘ясування
предмету оперативного контролю, визначення його особливостей та
змісту. Тому вважаємо за доцільне окреслити та уточнити значення
предмету оперативного контролю в сучасних ринкових умовах
господарювання.
Для дослідження предмету оперативного контролю необхідно
оцінити його зі сторони внутрішніх користувачів інформації, зокрема
управлінців різних рівнів. Важливим є точне та неупереджене
розуміння функціональної приналежності оперативного контролю до
внутрішнього, як такого, що становить систему заходів, організованих
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керівництвом підприємства, що реалізуються з метою найбільш
ефективного виконання всіма працівниками своїх обов‘язків при
здійсненні господарських операцій. Роль оперативного контролю в
цьому процесі полягає у постійній присутності в ході виникнення
окремих подій і явищ, а також своєчасній оцінці при появі відхилень
чи інших недоліків господарювання.
Предметна область оперативного контролю не повинна виходити
за межі конкретних господарських операцій та подій, але обов‘язково
має включати і розглядати вплив зовнішнього середовища та його
факторів на поточну господарську діяльність підприємств. Предмет
оперативного контролю має прямий зв‘язок з його метою, оскільки
саме її досягнення залежить від ступеня охоплення контрольними
діями і процедурами визначених операцій. Крім того, предмет
оперативного контролю має забезпечити не тільки своєчасне
виявлення негативних сторін здійснюваних процесів, а разом з тим
сприяти суб‘єктам не зупинятись на досягнутому. Загальновідомо, що
контроль впливає на поведінку людей через систему механізмів. Часто
середні та вищі ланки управління навмисно проводять контроль
гласно. Такі дії мають за мету примусити співробітників, що знають
про існування і ефективну дію контролю, свідомо намагатись
уникнути помилок. В результаті, поведінка підлеглих орієнтується на
контроль, а не на досягнення цілей господарювання. Така особливість
дозволяє встановити прямий зв‘язок між елементами системи
оперативного контролю, а саме між його суб‘єктами і об‘єктами.
В окремих випадках оперативний контроль здійснюється
інтуїтивно, що забезпечує його постійність і можливість своєчасно
виявити відхилення чи інші негативні явища. В деяких ситуаціях
важливу роль відіграє людський фактор, який дозволяє незалежно від
існування певних методик, нормативів чи доручень усунути
формування небажаного результату в найкоротші терміни. Така
особливість є безумовно позитивною характеристикою оперативного
контролю і має ґрунтовний вплив на визначення його предмету.
Таким чином, предмет оперативного контролю детально
розкриває власне суть такого процесу, а також, характеризує механізм
його здійснення через певні інструменти. Зміст та сутність предмету
розкриває та поянює функціональні зв‘язки та залежноті оперативного
контролю та інших складових контрольної системи підприємства. Але,
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сучасні умови ринкових відносин та розвиток глобальних процесів
потребують подальших досліджень його теорії і практики.
УДК 65.012.12
Мельник О.Г., д.е.н., професор
Нагірна М.Я., аспірант
Національний університет «Львівська політехніка»
ЕКСПОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ДІАГНОСТИКИ
Експортна діяльність підприємств є необхідною складовою
комплексного функціонування економіки країни та важливим
різновидом зовнішньоекономічної діяльності. Експорт продукції
допомагає у вирішенні низки важливих завдань: збільшення
прибутковості; нарощення обсягів продажу; пошук нових ділових
партнерів; покращення якісних характеристик продукції тощо.
У процесі визначення основних чинників, що впливають на
експортну діяльність, важливим є визначення сутності поняття
«експортна діяльність». На думку О.В. Шкурупія, В.В. Гончаренка,
І.А Артеменка та ін.., експортна діяльність підприємств передбачає
продаж товарів чи послуг, що були виготовлені на території країниекспортера суб‘єктам країни-імпортера [1]. На нашу думку, таке
трактування експортної діяльності є найбільш оптимальним і логічно
структурованим.
Проаналізувавши наукові праці багатьох вітчизняних та
зарубіжних авторів, нами зауважено, що більшість авторів поділяє
чинники впливу на експортну діяльність на внутрішні та зовнішні. На
нашу думку, така характеристика факторів впливу на експорт не є
комплексною, адже чинники виділяють лише за однією
класифікаційною ознакою: ступенем охоплення середовища впливу.
Нами запропонована більш структурована та вичерпна класифікація
таких чинників, котра передбачає, що фактори впливу на експортну
діяльність можна класифікувати наступним чином:
1. За ступенем спонукання до експортної діяльності
(застосовується до підприємств, що планують розпочати чи розширити
експортну діяльність): фактори, що заохочують підприємство до
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експортної діяльності, та фактори, що затримують (ускладнюють)
започаткування експортної діяльності підприємством.
2. За ступенем охоплення середовища впливу: фактори
зовнішнього середовища та фактори внутрішнього середовища.
3. За
ступенем
контрольованості:
контрольовані,
неконтрольовані та частково контрольовані. До контрольованих
зазвичай відносять фактори внутрішнього середовища, до
неконтрольованих-зовнішнього. Велике значення при такому поділі
становить тип ринку, на якому функціонує підприємство. Якщо ринок
олігополістичного типу, то окремі фактори зовнішнього середовища
можуть стати частково контрольованими або ж, навіть,
контрольованими.
4. За часовим лагом дії: фактори тимчасової дії та постійної дії.
5. За сферою впливу: фінансово-економічні, маркетингові,
управлінські, пов‘язані з виробничим процесом, логістичні.
6. За рівнем конструктивності: конструктивні, деструктивні та
нейтральні. До конструктивних можна віднести фактори, що
полегшують експортну діяльність, до деструктивних - чинники, котрі
ускладнюють процедури ведення експортної діяльності. Нейтральні
фактори не несуть жодного впливу на експортну діяльність
підприємства у короткостроковому періоді.
7. За рівнем важливості: основні, другорядні. До основних
факторів зараховують ті, що чинять значний вплив на експортну
діяльність підприємства. До другорядних логічно було б віднести
фактори, вплив яких не є значним.
8. За механізмом дії: прямого впливу та опосередкованої дії. До
факторів прямого впливу, зазвичай, відносять фактори внутрішнього
середовища, а до непрямого (опосередкованого) – зовнішнього та
частину внутрішнього.
9. За рівнем комплексності об‘єкта впливу: фактори
одиничного впливу, часткового впливу та комплексного впливу. До
факторів одиничного впливу належать: фактори, що впливають на
рентабельність експортної діяльності тощо. До факторів часткового
впливу належать: імідж підприємства на зовнішніх ринках тощо. До
факторів комплексного впливу можна віднести фактори, що
впливають на: інвестиційну привабливість експортно-орієнтованого
підприємства; розвиток тощо.
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1. Шкурупій О.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: [навч. посібник] /
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ПЕРЕВАГИ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
У теперішній час в період розвитку комп‘ютерних технологій
відбуваються важливі зміни в управлінні діяльністю підприємств. При
цьому, автоматизація бухгалтерського обліку, точність і оперативність
інформації є вирішальними факторами успішного розвитку бізнесу.
Автоматизація бухгалтерського обліку на сільськогосподарських
підприємствах України стала вже не просто необхідністю, а потребою,
що викликана розвитком сучасних інформаційних технологій. Цілком
логічним є прагнення керівництва галузі полегшити роботу своїх
працівників, а також оперативно впливати на процеси, які пов'язані з
виробництвом та управлінням сільськогосподарських підприємств і
галузі в цілому.
Налагоджена, прозора, чітка схема організації бухгалтерського
обліку дає змогу удосконалити процес ведення обліку на підприємстві,
уникнути можливих помилок у розрахунках, які залежали від
людського фактора, пришвидшити процес розрахунків підприємства з
контрагентами та в результаті підвищити ефективність діяльності
всього підприємства, уникнути штрафів та неустойок за
несвоєчасність розрахунків та неправильність нарахувань деяких сум.
Сучасне програмне забезпечення дає змогу повністю
автоматизувати обліковий процес, який починається від моменту
введення даних з первинних документів, включаючи автоматизоване
формування бухгалтерських записів на рахунках, заповнення
відповідних реєстрів обліку та формування звітних форм документів.
Найпоширенішими програмами автоматизації бухгалтерського
обліку є ПАРУС, 1С:БУХГАЛТЕРІЯ, АКЦЕНТ, ГАЛАКТИКА, SAP,
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FIN EXPERT, БЕСТ, ФІНАНСИ БЕЗ ПРОБЛЕМ та багато інших. Всі
вони мають свої переваги та недоліки. Більшість програм
автоматизації процесів діяльності підприємств можна налаштувати для
підприємства з урахуванням його особливостей та специфіки
діяльності і зробити максимально зручними для їх використання
конкретними користувачами.
На сьогодні лідером на українському ринку є фірма "1С" зі своїм
продуктом "1С:Підприємство". На вітчизняних підприємствах
переважно використовується версія "1С:Підприємство 7.7", проте
сьогодні дедалі більшої популярності набуває нова версія цієї
програми "1С:Підприємство 8.3" завдяки своїм новим додатковим
можливостям.
Система програм "1С:Підприємство" призначена для вирішення
задач автоматизації обліку, які стоять перед сучасними
підприємствами, що динамічно розвиваються. Це система прикладних
рішень, побудованих за єдиними принципами і на єдиній
технологічній платформі "1С:Підприємство".
Програмні продукти системи "1С:Підприємство" включають в
себе конфігурації "Бухгалтерія для України", "Управляння торгівлею",
"Управління виробничим підприємством", "Зарплата та управління
персоналом" та багато інших де налаштовано переважну більшість
бізнес-процесів та звітів (в тому числі і регламентованих) для роботи
будь-якого підприємства залежно від його сфери діяльності.
Будь-яка конфігурація може бути адаптована до особливостей
обліку на конкретному підприємстві.
До складу програми "1С:Підприємство" включений план
рахунків бухгалтерського обліку, який відповідає вимогам Наказу
Міністерства фінансів України "Про затвердження Плану рахунків
бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання" від
30.11.99 р. №291 (зі змінами та доповненнями). Склад рахунків,
організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках
відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського
обліку й відображенню даних у звітності. При необхідності
користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки й
деталізацію аналітичного обліку. Що стосується валютного обліку, то
31 квітня 2007 року було запущено сервіс завантаження офіційних
курсів валют НБУ в програми "1С:Підприємство" через Інтернет.
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Програма, не є складною для вивчення, не вимагає особливих
знань в комп‘ютерній галузі, має широкі аналітичні можливості, що
без заперечень, є позитивним моментом при обліку та контролю
аграрного виробництва.
Отже, в результаті проведеного дослідження, слід зазначити, що
інформаційне програмне забезпечення стало невід‘ємною складовою
системи бухгалтерського обліку, без якої неможливо уявити сучасну
бухгалтерію. Воно таке ж важливе для облікового процесу
підприємства, як і система документообігу, наявність кваліфікованих
обліковців, облікова політика, процес організації бухгалтерського
обліку. Вдало підібране та ефективно налагоджене програмне
забезпечення бухгалтерського обліку забезпечує максимальну
ефективність управління підприємством в цілому та системи
бухгалтерського обліку зокрема. Використання інформаційних
технологій в бухгалтерському обліку забезпечує його оперативність,
так як в такому випадку, стан розрахунків, активів та зобов‘язань
можна проконтролювати в будь-який момент часу. За допомогою
довідкових реєстрів та системи оперативного спостереження без
втручання людини в розрахунки, можна отримати обороти та залишки
по кожному з рахунків. Сучасний керівник підприємства не може
дозволити сьогодні собі прийняття управлінських рішень не маючи
достовірної, повної інформації, яка надається автоматизованою
системою бухгалтерського обліку.
УДК 657
Михалевич С.Г., к.е.н., доцент,
Луцький національний технічний університет,
Михалевич В., викладач
Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАНУ РАХУНКІВ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ
ІНШИХ ОПЕРАЦІЙНИХ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА
Ефективність управлінських рішень в значній мірі залежить від
своєчасного одержання інформації про здійснювані господарські
операції.
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Основним джерелом такої інформації є бухгалтерський облік
важливим елементом методу якого є рахунки. Вони призначені для
відображення, реєстрації та групування фактів фінансовогосподарської діяльності підприємства, а тому вагомого значення
набуває чітка та раціональна побудова плану рахунків
за
відповідними субрахунками.
Наголошуючи на важливості інформації в управлінні
підприємством, своєчасність одержання якої забезпечує чітка і
раціональна побудова плану рахунків бухгалтерського обліку
Н.М. Грабова зазначає: «систематизація і групування господарських
операцій на рахунках забезпечує безперервну інформацію про їх
здійснення і результати діяльності, необхідну для оперативного
керівництва, контролю й аналізу» [1, с. 48].
Аналіз літературних джерел свідчить про те, що питання
раціональної побудови плану рахунків є дискусійним та не до кінця
вивченим.
Так певні підходи до удосконалення діючого плану рахунків
щодо обліку та аудиту фінансових результатів, а також узгодження
назв субрахунків обліку інших витрат операційної діяльності визначає
О. Лишиленко [2, с. 17], Т. Кучеренко вносить пропозиції за
вдосконалення методики обліку і відображення у фінансовій звітності
чистого прибутку підприємства [3, с. 36], а ряд вчених досліджують
проблематику обліку витрат відповідно до П(С)БО 16 «Витрати»
[4, с. 15].
З метою узагальнення інформації про інші доходи від
операційної діяльності підприємства у звітному періоді, які не
пов‘язані з доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
призначено рахунок 71 «Інший операційний дохід» [5].
Відповідно до Інструкції про застосування плану рахунків
бухгалтерського обліку у складі інших операційних доходів виділяють
доходи від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових
інвестицій), для обліку яких призначено субрахунок 712 «Дохід від
реалізації інших оборотних активів» рахунку 71 «Інший операційний
дохід».
Отже, на даному субрахунку (відповідно до його назви)
необхідно відображати доходи від реалізації оборотних активів,
характерною особливістю яких є термін використання (до одного року
чи в одному операційному циклі) та повне перенесення своєї вартості
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на собівартість новоствореної продукції.
Проте за вищеназваною інструкцією на даному субрахунку
необхідно узагальнювати інформацію про доходи від реалізації:
1) оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних та
швидкозношуваних предметів тощо);
2) необоротних активів;
3) груп вибуття, утримуваних для продажу.
Як бачимо зміст господарських операцій передбачає
відображення на даному субрахунку доходів від реалізації активів
(необоротних та утримуваних для продажу), які за своєю суттю і
характером використання не відповідають оборотним (відповідно до
назви субрахунку).
Зазначимо, що у першій редакції Інструкції про застосування
плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і
господарських операцій підприємств і організацій для обліку доходів
від реалізації необоротних активів та майнових комплексів були
призначені не тільки окремі субрахунки, а й різні рахунки
бухгалтерського обліку.
Отже, змінився підхід до відображення доходів від реалізації
оборотних та необоротних активів, інформація про які відтепер
узагальнюється не тільки на одному рахунку 71 «Інший операційний
дохід», а й субрахунку, щоправда назва якого не відповідає сіті
відображуваних
операцій.
Це
свідчить
про
необхідність
удосконалення Плану рахунків бухгалтерського обліку в частині
обліку інших операційних доходів підприємств шляхом зміни назви
даного рахунку відповідно до суті відображеної на ньому інформації.
1. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб. / Грабова Н.М. – К.:
А.С.К., 2001. – 272с.
2. Лишиленко О. Напрямки вдосконалення обліку та аудиту фінансових результатів /
Олександр Лишиленко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 6. – С. 16–23.
3. Кучеренко Т. Формування показника чистого прибутку у Звіті про фінансові
результати / Тамара Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 2. –
С. 36–38.
4. Чумаченко М. Економічна робота на підприємстві та П(С)БО 16 «Витрати» /
М.Чумаченко, І.Белоусова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 3. – С. 13–16.
5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій,
затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30. 11. 99 р. № 291 // Все
про бухгалтерський облік. – 2011. – № 12. – С. 59–120.
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Київський національний торговельно-економічний університет
ПРАКТИЧНИЙ ЗАПИТ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
На формування інформаційного середовища, що виражає
кількісні і якісні показники економічних явищ і процесів
макроекономічного та мікроекономічного рівня, впливає багато
факторів – від умов економічної глобалізації до дії специфічних
факторів та суб‘єктивного їх визнання і виміру. Проте, визначальним
слід вважати запит реальної практики господарювання у забезпеченні
достовірної і своєчасної інформації, що мінімізує ризик і витрати у
прийнятті управлінських рішень. Зауважимо, що пріоритетним у
формуванні такого запиту є мотивація до ефективного управління та
чіткий розподіл відповідальності. Діюча практика державного
управління і корпоративного менеджменту свідчить, що творчий
(креативний) підхід у прийнятті управлінських рішень торкається не
більше 20-25% зайнятого в управлінні персоналу. Інші працюють або
шаблонно, або за вказівками вищестоящих інстанцій. За даними
Рахункової палати України у 2009-2010 рр. Міністерство фінансів
забезпечувало свої функції на 55%, Міністерство економіки – на 45%,
Міністерство праці і соціальної політики – не більше 40% своїх
функцій і обов‘язків [1]. На даний час безсумнівно ситуація ще гірша.
Це суттєво звужує інформаційний запит і підвищує ризик глобальних
помилок в управлінні.
Сучасні наукові напрацювання щодо методології і організації
інформаційно-аналітичного забезпечення знаходяться на такому рівні,
що при бажанні дозволяють моделювати, описувати, оцінювати і
контролювати будь-які економічні процеси. Проте, такі потенціальні
можливості є незапотребуваними. За експертними оцінками в системі
стратегічного менеджменту використовується 10-15% інформаційних
ресурсів, у бізнес-плануванні – 50-60%, у контролі – 80-85% всієї
інформації. У цьому ж контексті складно оцінити ступінь
використання конфіденційної інформації, масштаби якої є абсолютно
невиправданими. Якщо виділити базові потоки економічної інформації
(облікова, звітно-статистична, нормативно-правова та планова
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(прогнозна) інформації), то на їх зміст, обсяг і структуру впливають:
вимоги міжнародної стандартизації, нормативні акти міністерств і
відомств, політика корпоративного менеджменту, регламенти
контролюючих органів та інші. У проектуванні цих інформаційних
потоків слід виходити із принципів максимальної уніфікації та
інтегрованості даних, що дозволяє мінімізувати витрати на їх
створення. Для цього слід реалізовувати засади функціональновартісного підходу. Якщо за принципами міжнародної стандартизації
досягається фундаментальний консенсус визнання, оцінки і виміру
ідентичних явищ і процесів, то за національними регламентами
суттєво ускладнюється ідентифікація інформації – від нормативноправового визнання до специфіки тлумачень за внутрішніми
регламентами діяльності суб‘єктів господарювання. Тільки у
законодавчих актах України є декілька визначень сутності прибутку,
основних засобів, реальних і фінансових інвестицій, оплати праці та
інших економічних категорій. В обліку і звітності таке різномаїття ще
більше, а зумовлюється специфікою перекладу іноземних визначень та
«інноваційністю» авторського доробку вчених і практиків.
Практичний запит на такі інтерпретації відсутній.
Безпідставним є також апелювання до повної регламентації
поведінки суб‘єктів менеджменту, на що іноді вказують при оцінках
ефективності прийняття управлінських рішень. Пошук конкурентних
переваг, креативне мислення, вибір у зоні невизначеності зумовлюють
певний ризик ефективних дій. Проте, без такого підходу інноваційного
розвитку досягти неможливо. Для мінімізації такого ризику слід
розвивати внутрішній і зовнішній аудит та хеджувати ризики. Високий
рівень аналітичності управлінської інформації, аргументованість,
доказовість та рейтингові оцінки на багатокритеріальній основі
дозволять об‘єднати стимули спільних дій та підвищити довір‘я до
директивних розпоряджень. Пріоритет у регламентації мають мати
механізми регулювання економічних відносин безвідносно до статусу
суб‘єктів управлінського механізму. Прозорі, обґрунтовані і стабільні
механізми регулювання можуть бути дієвими в умовах якісного
інформаційно-аналітичного забезпечення їх доцільності та переваг.
Особливий практичний запит є на достовірну і своєчасну
інформацію, що можливо досягти в умовах широкого використання
інтегрованих інформаційних технологій і систем. Наявний науково-
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технічний потенціал є абсолютно достатнім для вирішення практично
всіх завдань економічного управління на різних ієрархічних рівнях.
1. Симоненко В.К. Пятилетка «враздрай». Экономические эссе. – К.: Знання, 2011. – С.
221.
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РОЛЬ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ В УМОВАХ СИНЕРГІЇ
ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ
Реформування національного аудиту, а також зміни, що
відбуваються у світовому аудиті, в першу чергу зменшення обсягів
аудиторських послуг, вимагають від аудиторських фірм підвищення
якості аудиту як такого. Наслідком зазначених тенденцій та науковопрактичних проблем є те, що регулятори аудиту в різних країнах світу
підвищують критерії якості до суб'єктів аудиторської діяльності.
Таким чином держава намагається втручатися та впливати на
підвищення якості аудиту в державі.
Основний регулятор аудиту в державі планує й намагається
проводити зовнішні перевірки наявності та впровадження системи
контролю якості в українських аудиторських фірмах, однак це
відбувається на добровільній основі і залежить від бажання або
небажання самих аудиторських фірм. Перевірку аудиторських фірм з
метою контролю якості АПУ почала з 2008 року.
У 2009 р. спостерігалося значне зростання обсягу запланованих
перевірок порівняно з попереднім, "першим" 2008 роком, на 448 од.
Значною мірою це пов`язано з тим, що 2008 р. - це з початок світової
фінансової кризи. В Україні ж згода аудиторських фірм добровільно
пройти контроль якостіпояснюється тим, що потенційні замовники і
ініціативного аудиту, і тим більш обов'язковогоаудиту більше
довіряють інформації про аудиторську фірму, яку радить АПУ
(фактично гарантує).
Контроль якості 2009 р. показав, що з 467 запланованих до
перевірки аудиторських фірм, пройшли її з позитивним результатом
лише 16,7 %. Таке значне недовиконання плану з обсягу перевірок
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пов`язано з тим, що із загальної кількості аудиторських компаній, які
планувались до проходження перевірок, частина була виключена з
Реєстру АПУ. Обсяг запланованих перевірок у 2010 р. порівняно з
2009 р. був зменшений на 26,8 %. Таке відчутне зменшення
обумовлено тим, що частина аудиторських фірм були виключені з
реєстру, а деякі відмовились від проведення такої перевірки.
Впливовим фактом якості аудиту можна вважати те, що у 2010
р. обсяг фактично проведених перевірок значно перевищує показник
2009 р., приблизно у два рази. Однак слід зазначити, що і у 2009 р., і у
2010 р. відсоток виконання плану перевірок не перевищував і 50 %.
Хоча важливо зазначити: у 2010 р. цей показник наблизився до нього.
При цьому на невиконання плану перевірок впливав ще такий
важливий фактор, як незгода деяких аудиторських фірм на проведення
перевірки в запропоновані терміни. Це важко тлумачити однозначно.
Однак все ж таки можна охарактеризувати не як принципову, а
скоріше, як обґрунтовану відмову (з певних, визначених
аудиторськими фірмами причин). В той же час деякі з таких
аудиторських фірм звертались до професійного регулятора – суб'єкта
контролю якості-з проханням про перенесення термінів, що
безпосередньо також впливає на графік проведення й обсяг виконання
перевірок. Відповідно, найбільший процент виконання плану
перевірок прийшовся на четвертий квартал: 120,3% - від квартального
плану і 46,5% зростаючим підсумком за рік. Таки ситуація свідчить
про те, що замовник не буде володіти всім обсягом інформації
своєчасно обираючи аудиторську фірму за для проведення або
обов`язкового, або ініціативного аудиту.
Результати проведення перевірок контролю якості свідчать про
те, що не всі аудиторські фірми пройшли такий контроль якості. За
останні три роки процент проходження перевірки контролю якості.
Слід зазначити позитивну динаміку щодо збільшення аудиторських
фірм України, які згодні на проведення таких перевірок, томущо
раніше погоджувались на проходження перевірок лише ті фірми, які
впроваджували систему контролю якості.
Позитивним також є зростання відсотку проходження перевірок
на 17,98% за 2009 – 2010 р.р. і на 1,57% за 2010 – 2011 р.р. Одним із
факторів зростання за 2009 – 2010 р.р. можна визначити, те, що
аудиторські фірми у 2010 р. враховували результати перевірок
попереднього, 2009 р. Негативним, за 2010 – 2011 р.р. є те, що при
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зростанні кількості загального обсягу перевірок Така динаміка
безперечно є позитивною, однак те, що приблизно 48% всіх
аудиторських фірм не відповідають вимогам контролю якості є досить
небезпечним. Позитивною є також і динаміка частки кількості
аудиторських фірм, які пройшли перевірку в загальній кількості
аудиторських фірм, які входять до Реєстру АПУ, то відповідно в
2010 р. це становить 5,44%, а в 2011 р. відповідно 8,34% .
Враховуючи вище зазначене, а також світові тенденції щодо
зовнішнього контролю за аудиторською діяльністю, доцільним є
введення в Україні обов`язкового проведення зовнішніх перевірок
контролю якості аудиторських фірм. Також доцільним є формування
банку даних про такі перевірки в розрізі кожної фірми. Такий банк
даних повинен бути використаний при плануванні графіку перевірок і
дозволить скоротити час на перевірки по тих фірмах, по яких
спостерігається позитивна динаміка, це також призведе до економії
витрат на проведення перевірок.
Інтеграція, а тим більше синергія внутрішнього та
зовнішньогоаудиту передбачає використання інформаційної бази
внутрішнього аудиту. Однак нормативного регулювання контролю
якості системи внутрішнього аудиту немає, що знижує рівень довіри
до результатів перевірки, тоді як зовнішній контроль аудиту, потрібен
як фактор гарантії суспільству відповідності аудиторських висновків
існуючої ситуації на підприємстві. Така ситуація викликає потреби
уніфікації аудиторських стандартів зовнішнього і внутрішнього
аудиту з урахуванням вимог ІSО.
Інтеграція роботи зовнішніх аудиторів і служби внутрішнього
аудиту на підприємстві повинна розглядатись через стандарти їх
ведення, тобто: МСА, стандартів внутрішнього аудиту (СВА), а також
можна відокремити МСА 610 "Використання роботи внутрішніх
аудиторів", внутрішньофірмових стандартів аудиту (ВФСА).
За даними вибіркових спостережень, тих підприємств, які
впровадили систему менеджменту якості, можна зробити висновки,
що десь за два три циклу внутрішнього аудиту відбувається усунення
суттєвих недоліків менеджменту якості, тобто відбувається усунення
суттєвих недоліків і внутрішній аудит стає малоефективним. За
результатами такого аудиту в подальшому можуть виявлятись дрібні й
формальні недоліки: незареєстровані документи, надлишки готової
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продукції, неправильне оформлення реквізитів у внутрішніх
документах тощо.
Така ситуація призводить до зниження мотивації внутрішніх
аудиторів, а висновки вищого керівництва за результатами аналізу
результатів внутрішнього аудиту зводиться до стандартного
формулювання "визнати систему такою, що відповідає вимогам
стандарту, а її функціонування є задовільним".
Крім того, ІSО 9001:2000 передбачено, що за результатами
проведення внутрішнього аудиту повинна бути виставлена або
негативна оцінка (реєстрація невідповідностей), або нейтральна
(жодних спостережень не зафіксовано, виконуються всі обов`язкові
умови). Тобто позитивні оцінки методикою непередбачені.
Відповідно, це виявляється підґрунтям для виникнення конфлікту
інтересів: з одного боку, керівники структурних підрозділів, які
зацікавлені в тому, щоб невідповідностей не було, а з іншоговнутрішні аудитори, які для підтвердження свого професійного рівня
та зацікавлення керівництва, повинні знайти невідповідності. Тобто
сама методика, яка запропонована в ІSО 9001:2000, іноді може
провокувати конфлікт інтересів.
Наприкінці 2012 р.була опублікована нова редакція ІSО
19011:2011 "Керівництво з проведення аудиту систем менеджменту".
Відповідно до цього стандарту галузь застосування аудиту
поширилась, і в стандарті знайшли відображення різноманітні точки
зору щодо аудиту
у відповідності до стандартів системи
менеджменту. Оновлений стандарт спрямований на оптимізацію й
спрощення інтеграції систем управління підприємством, а також на
застосування єдиного аудиту систем управління підприємством,
скорочення дублювання функцій. В оновленому ІSО 19011:2011 з
проведення зовнішнього і внутрішнього аудиту, а також з управління
програмами аудиту.
Як для практики, так і з наукової точки зору важливо, що і
інтеграція внутрішнього і зовнішнього аудиту, і їх синергія повинні
передбачати уніфікацію термінів які використовуються у відповідних
стандартах. Крім того, потрібно також враховувати визначення які
використовуються в ІSО.
В умовах синергії внутрішнього та зовнішньогоаудиту, коли
інформація, надана службою внутрішнього аудиту, використовується
зовнішніми аудиторами, слід максимально наблизити структуру і зміст
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звіту внутрішнього аудиту до структури і змісту звіту зовнішнього
аудитора, з урахуванням особливостей завдань, які поставлені перед
службою внутрішнього аудита.
Отже, на сьогодні контроль якості в Україні стосується в
основному зовнішнього аудиту та здійснюється Аудиторською
палатою України. Контроль якості внутрішнього аудиту взагалі як
такий є суб'єктивною думкою власника підприємства та
безпосереднього
внутрішнього
аудиту.
Оскільки
синергія
внутрішнього та зовнішнього аудиту повинна уникати дублювання і
аудиторських процедур, і інформації як такої, при зазначеній системі
зростає потреба чіткого визначення суб'єкта контролю якості та
критеріїв його оцінки.
Результати дослідження доводять, що цей "тягар" контролю
якості в умовах синергії повинен взяти на себе внутрішній аудитор,
оскільки він найбільш повно та обґрунтовано представляє інтереси
власника підприємства. Контроль якості в такому випадку повинен
бути періодичним, але обов'язковим, враховуючи ініціативність
внутрішнього аудиту на більшості підприємств держави, де такий
підрозділ функціонує.
УДК 657.6
Нежива М.О., аспірантка
Науковий керівник: Мних Є.В., д.е.н., професор
Київський національний торговельно-економічнтй університет
ПАРАДИГМА АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВИХ РЕЗЕРВІВ
Сучасні тенденції розвитку економіки багато в чому
продовжують носити посткризовий синдром, який, зокрема,
виражається в наявності великої кількості фінансово-економічних
ризиків. Для їх нейтралізації необхідне створення відповідних
резервних систем.
На сьогодні більшість торговельних підприємств не формують
фінансові резерви, хоча це може негативно позначитися на їх
діяльності, проте для зaбезпечення стaбільного розвитку, можливості
протистояти зовнішнім фaкторaм, a тaкож своєчaсної нейтрaлізaції тa
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компенсaції можливих негaтивних явищ, торговельні підприємства
потребують створення фінансових резервів.
Фінансові резерви – кошти, зарезервовані державою,
підприємствами для забезпечення непередбачених витрат, спеціальних
потреб, усунення тимчасових фінансових труднощів. Фiнансовi
резерви створюються у грошовiй формi i виступають необхiдною
умовою стабiльного i збалансованого розвитку.
Важливою є проблема обгрунтування розмiрiв фінансових
резервів торговельних підприємств. Тому що їх необгрунтоване
збiльшення чи зменшення веде за собою негативнi наслiдки: значне
вiдволiкання коштiв i сповiльнення їх обороту або нестачу коштiв при
необхiдностi фiнансування непередбачених потреб [2, c. 16].
Основні проблеми створення та використання фінансових
резервів підприємств торгівлі [1, с. 40]:
визначення найбільш раціональних джерел;
оцінка економічної суті фінансових резервів, тобто
стабільний довгостроковий або короткостроковий їх характер;
оцінка економічної суті показників прибутку і капіталу,
оскільки ці економічні поняття є не абсолютними, а відносними
величинами, тому можуть бути подані тільки у ймовірному
обчисленні;
вплив фінансових резервів на величину і характер власних
джерел;
відсутність відповідності суми грошових коштів сумі
статутних резервів, необхідних для виконання ними своїх функцій.
Сучасні світові тенденції розвитку фінансового контролю і
аудиту спрямовані на своєчасне виявлення негативних відхилень від
поставлених завдань та обґрунтування методів їх усунення.
Фінансовий аудит активно доповнюється аудитом ефективності
формування фінансових резервів.
Аудит ефективності фінансових резервів є незалежною
перевіркою ступеня, в якому держане або приватне підприємство
працюють ефективно і результативно, з належною увагою до
економного витрачання ресурсів.
Оскільки операції з фінансовими резервами торгівельного
підприємства, як правило, нечисленні, аудитор звичайно перевіряє всі
суттєві операції і одночасно вивчає систему внутрішнього контролю
цих операцій. Перевірку своєчасності і повноти формування
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фінансових резервів доцільно проводити на початку перевірки,
оскільки це дозволяє встановити легітимність діяльності торгівельного
підприємства; а всі інші процедури – в кінці перевірки після
підтвердження інших елементів фінансової звітності. Якщо всі
елементи фінансової звітності будуть відображені належним чином,
аудитору лише залишається перевірити операції по зміні та
розрахувати розмір фінансових резервів.
Найбільш ефективно аудит ефективності формування
фінансових резервів реалізується за допомогою застосування
аналітичних процедур аудиту. Застосування аналітичних процедур дає
можливість підвищити якість і скоротити витрати часу на проведення
аудиту.
Під час аудиту ефективності формування фінансових резервів
досліджуються [3, с. 159]:
 ефективність здійснення фінансово-господарських операцій
та діяльності торговельного підприємства в цілому;
 обґрунтованість планів та програм діяльності підприємств
торгівлі;
 наявність вузьких місць у правовому і адміністративному
забезпеченні;
 ступінь
раціональності
методів
адміністративної,
господарської роботи;
 доцільність та обґрунтованість здійснення певних операцій
та робіт;
 якість виконання робіт, наданих послуг, придбаних товарів.
Таким чином, фінансові резерви є однією з важливих умов
безперервного й ефективного функціонування торговельного
підприємства. Впровадження аудиту ефективності формування
фінансових резервів дасть змогу здійснювати контроль за
використанням коштів, виявляти недоліки щодо їх використання та
запропонувати шляхи підвищення ефективності використання ними
ресурсів.
1. Камінська Т. Облікове забезпечення управління ризиками у сільському господарстві
// Бухгалтерський облік і аудит. – Київ. – 2009. – №12. – С. 36-44
2. Кириленко О.П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика): навч. посіб. /
О.П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 243 с.
3. Щирба І.М Аудит ефективності: теоретичний аспект // Вісник ЖДТУ. Серія:
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УДК 338.43:339.137.2
Нужна О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
АМОРТИЗАЦІЙНІ ВІДРАХУВАННЯ В ПРОЦЕСАХ
КАПІТАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Вчені розглядають капіталізацію як фундаментальний процес,
економічний зміст якого полягає в підвищенні вартості капіталу, який
належить суб‘єктам всіх рівнів господарювання, в результаті
зростання їх господарського потенціалу і ефективності.
Вагомий внесок у розробку теоретичних та методичних основ
капіталізації сільськогосподарських підприємств здійснили вітчизняні
вчені-економісти: В.Г. Андрійчук, Н.Ю. Брюховецька, І.П. Булєєв,
В.С. Загорський, М.А. Козоріз, О.Я. Побурко, Ю.І. Турянський,
Ю.В. Улянич, М.Й. Хорунжий, В.Л. Янчевський та ін.
Вчені
називають
декілька
джерел
капіталізації
сільськогосподарської галузі: власні доходи сільськогосподарських
товаровиробників, залучення банківських кредитів, фінансовий лізинг,
вливання капіталу з інших сфер економіки, залученні прямих
іноземних інвестицій, рух капіталу всередині галузі від менш
ефективних власників до більш ефективних [1, с. 12].
Питома вага амортизаційних відрахувань у структурі
потенційних фінансових ресурсів щодо здійснення капіталізації
сільського господарства у 2000-2005 роках поступово зменшувалась
від 25,3% до 7,2%, однак у 2010-2011 роках цей показник дещо
більший – відповідно 18,41% і 11,24%.
Варто зазначити, що серед власних джерел капіталізації більшу
частину займають амортизаційні відрахування порівняно з сумою
прибутку для всіх досліджуваних підприємств.
Таким чином, важливим власним джерелом фінансування
відтворення основного капіталу сільськогосподарських підприємств є
амортизаційні відрахування.
Амортизаційна політика упродовж багатьох років залишається
найслабкішою ланкою економічної політики усіх без винятку урядів
незалежної України, оскільки сформована ними амортизаційна
система не виконує своєї головної функції – не створює зацікавленості
підприємців до оновлення основних фондів, впровадження наукових
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розробок та новітніх технологій у виробництво у найважливіших
сферах економічної діяльності.
Про незадовільне використання потенціалу амортизації як
найбільш ефективного інструменту фінансування оновлення основних
фондів, насамперед, свідчить наявність тенденції до збільшення
ступеня зносу основних засобів.
Сільське господарство – це галузь, яка характеризується
високим рівнем капіталомісткості, тому тут амортизаційні
відрахування відіграють особливо важливу роль у процесі
відтворення. За період дослідження питома вага амортизаційних
відрахувань у структурі витрат на виробництво продукції сільського
господарства протягом періоду досліджування зростає.
Так, у 2004 р. амортизаційні відрахування становили 3,4% в
структурі витрат, а у 2008 р. 7,0%, що на 3,6% більше. За даними
Держкомстату, у 2011 році амортизаційні відрахування становили
4,9% у структурі витрат. Зростає і питома вага амортизаційних
відрахувань у структурі витрат на виробництво продукції
рослинництва. Протягом 2004-2008 рр. її величина зросла з 4,0% до
8,9%, тобто на 4,9%. У 2011 році питома вага амортизаційних
відрахувань у структурі витрат рослинництва становить 5,4%.
Частка амортизаційних відрахувань у структурі витрат на
виробництво продукції тваринництва зростає нижчими темпами ніж в
рослинництві. За даними Держкомстату, за період дослідження ця
величина зросла на 1,2%, з 2,5% у 2004 р. до 3,7% у 2008 р. У 2011
році частка амортизаційних відрахувань у структурі витрат
тваринництва становить 3,6%.
Отже, можна зробити висновок, що частка амортизації в
структурі витрат продукції є надто малою, тим більше за умов
нецільового її використання. Таким чином, амортизація як основне
джерело формування інвестиційних ресурсів не може ефективно
забезпечувати належне виконання цієї функції. Необдумана
амортизаційна політика держави та слабкий контроль її за цільовим
використанням підприємствами накопичених ними амортизаційних
фондів призвели до того, що амортизаційні відрахування
перетворились із джерела розширеного відтворення чи інвестиційної
діяльності у ресурс поповнення обігових коштів господарств.
Хорунжий М.Й. зазначає, що сільськогосподарські підприємства
стають перед проблемою не стабілізації, а стримування спаду
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виробництва, бо щорічне скорочення основних засобів є ознакою
наростаючої виробничої неспроможності [7, с. 53]. Такий стан справ
може призвести до значного зменшення обсягів вирощування та
переробки сільськогосподарської продукції, що загрожуватиме
продовольчій безпеці держави.
Вважаємо, що для суттєвого підвищення ролі амортизаційних
відрахувань у формуванні інвестиційного потенціалу підприємств
необхідно забезпечити, зокрема, застосування прискореної амортизації
до окремих галузей економіки і, в тому числі, для сільського
господарства.
1. Андрійчук В.Г. Капіталізація сільського господарства: стан та економічне
регулювання розвитку: [монографія] / В.Г. Андрійчук. – Ніжин: ТОВ „Видавництво
„Аспект-Поліграф‖, 2007. – 216 с.
2. Хорунжий М.Й. Організаційно-економічні трансформації у сільськогосподарському
виробництві у процесі його капіталізації / М.Й. Хорунжий // Економіка АПК. –
2005. - №10. – С. 51-57.

УДК 657.061.5
Орищенко М.М., к.е.н., доцент
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ У ЗВІТІ
ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
Зовнішньоекономічна діяльність відіграє значну роль у розвитку
економіки України, насиченні споживчого ринку товарами належної
якості, просуванню товарів вітчизняних виробників на зовнішні ринки.
Разом з тим, неузгодженість бухгалтерського і податкового
законодавства з питань зовнішньоекономічної діяльності, і як наслідок
цього, значний розмір тінізації економіки у цій сфері, викликає багато
проблем щодо реальності відображення експортно-імпортних операцій
у фінансовій звітності і побудови ефективної системи їх контролю.
У дослідження питань теорії та методології обліку
зовнішньоекономічної діяльності, адаптації методики бухгалтерського
обліку у відповідності з міжнародними стандартами фінансової
звітності, вагомий внесок внесли такі вітчизняні вчені, як
Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, Ю.А. Кузьмінський,
В.М. Пархоменко, В.В. Сопко, Г.М. Сторожук, В.Г. Швець.
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При розрахунках між резидентами і нерезидентами у
зовнішньоекономічних операціях як засіб платежу використовується
іноземна
валюта.
Методологічні
засади
формування
в
бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземних валютах
визначає П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів», відповідно до
положень якого під операціями в іноземній валюті розуміють
господарські операції, вартість яких визначена в іноземній валюті або
які потребують розрахунків в іноземній валюті.
Операції в іноземній валюті під час первісного визнання
відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в
іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення
операції (дата визнання активів, зобов'язань, власного капіталу,
доходів і витрат). Якщо на дату балансу або на дату здійснення
розрахунків валютний курс змінився, виникають курсові різниці.
Курсові різниці визначаються окремо за монетарними та
немонетарними статтями. При проведенні перерахунку заборгованості
слід пам‗ятати, що згідно з п. 7–8 П(С)БО 21 тільки монетарні
заборгованості, виражені в іноземній валюті, підлягають перерахунку
на день їх погашення та на дату балансу, а саме: дебіторська та
кредиторська заборгованість; залишки валюти на валютних рахунках в
банках та в касі підприємств на дату балансу; за операціями руху
валютних коштів на банківських рахунках. Немонетарні статті
балансу, які відображені за історичною собівартістю і зарахування
яких до балансу пов‗язано з операцією в іноземній валюті
відображаються за валютним курсом на дату здійснення операції. Ці
статті за справедливою вартістю в іноземній валюті відображаються за
валютним курсом на дату визначення цієї справедливої вартості.
Для відображення залишків на валютних рахунках в банках та в
касі підприємств на дату балансу; за операціями руху валютних
коштів на банківських рахунках П(С)БО 2 «Баланс» у складі ІІ розділу
«Оборотні активи» було передбачено заповнення окремого рядка 240
«Грошові кошти в іноземній валюті». Введені в дію зміни до П(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» призвели до скорочення
статей Балансу (Звіту про фінансовий стан) та максимального
наближення його до вимог МСФЗ.
У діючій формі Звіту про фінансовий стан для відображення
грошових коштів в касі та на рахунках в банку передбачено рядок
1165 «Грошові кошти та їх еквіваленти», а у складі додаткових статей

120 Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного
забезпечення управління підприємством

фінансової звітності 1166 «Готівка» та 1167 «Рахунки в банках», тобто
наявна іноземна валюта в касі підприємства та на рахунках в банку
відображається в складі зазначених вище статей. Такий порядок
відображення повністю відповідає принципам складання фінансової
звітності, а особливо принципу застосування єдиного грошового
вимірника. На нашу думку, для надання більшій інформативності
Звіту про фінансовий стан, пропонуємо внести до складу додаткових
статей фінансової звітності такі рядки: 1168 «Готівка в іноземній
валюті» та 1169 «Рахунки в банках в іноземній валюті»

УДК 657.62:658.511
Папенко А.О., старший викладач
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
ім. Вадима Гетьмана»
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ПРОБЛЕМИ
В сучасних ринкових умовах оцінка та аналіз результатів
господарської діяльності підприємства неповинна обмежуватися
тільки фінансовими показниками.
Комплексна оцінка показників включає розгляд виробничоекономічного аналізу у взаємозв‘язку з фінансовим аналізом:
– За даними управлінського обліку, для потреб власного
керівництва, проводиться внутрішньогосподарський економічний
аналіз. Даний аналіз дає змогу розглядати комплексну економічну
оцінку підприємства та його підрозділів.
– За даними бухгалтерського обліку – проводиться
внутрішньогосподарський фінансовий аналіз. Даний аналіз базується
на використанні даних фінансової та бухгалтерської звітності, та на
основі нормативно-правового законодавства.
– За даними зовнішньої звітності проводиться зовнішній
фінансовий аналіз. Даний аналіз використовує різні типові методики
та дані оприлюдненої звітності.
Існують різноманітні підходи до визначення показників та
чинників, що формують конкурентний рівень ефективності роботи
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підприємства. Рівень прибутковості капіталу є стимулом збільшення
обсягів виробництва в різних галузях.
У теперішній час аналіз результатів господарської діяльності
необхідно аналізувати не тільки показниками рентабельності, а
проводити комплексний аналіз у взаємозв‘язку капіталу з
продуктивністю
праці,
фондовіддачею,
матеріаловіддачею,
собівартістю, інтенсивністю виробництва.
Наведений
взаємозв‘язок
показників
дає
можливість
представити
блок-схемою
виробничо-господарську
діяльність
підприємства (рис. 1).
В свою чергу, потрібно зазначити, що при оцінці показників
необхідно враховувати галузеві особливості підприємства, їх
рекомендовані оптимальні значення.
Процес комплексного оцінювання господарської діяльності та
фінансового стану підприємства визначають різні методи:
комплексний, коефіцієнтний, інтегральний, беззбитковий, матричний.
Комплексний метод дає змогу виявити несприятливі моменти в
діяльності підприємства та дослідити причини їх виникнення, що є
перевагою даного методу, а недоліком даного методу є трудомісткість,
відсутність нормативних значень більшості коефіцієнтів.
1. Фінансовий та організаційно-технічний рівень підприємства

7. Капітал:
основні
виробничі
фонди,
оборотні
кошти

2. Фондовіддача, амортизація
3. Матеріаловіддача, матеріальні витрати
4. Виробничий персонал, продуктивність праці

6. Собівартість
продукції:
– амортизація;
– матеріальні витрати;
– витрати на оплату
праці

5. Продукція
9. Оборотність
капіталу

10. Рентабельність підприємства

8. Рентабельність
продукції

11. Фінансовий стан та результати
підприємства

Рис. 1. Схема блоків взаємозв‘язку виробничо-господарської
діяльності підприємства

122 Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного
забезпечення управління підприємством

Аналіз обґрунтованості управлінських рішень дає змогу виявити
перспективи розвитку параметрів виробництва і попиту.
Параметри виробництва характеризуються виробничим
профілем, підприємницькою кваліфікацією власника і управлінця,
кваліфікацією виконавців, долею власного і позичкового капіталу.
Параметри попиту характеризуються обсягом виробництва,
витратами на одиницю продукції, прибутком підприємства.
Характер перелічених параметрів обґрунтування управлінських
рішень зводиться до обгрунтування виробничих потужностей
підприємства і обсягів продукції. За таких обставин підприємство буде
фінансово стійким і рентабельним.
Загальну оцінку варіантів управлінських рішень визначають
графічним та аналітичним способом, за допомогою маржинального
аналізу та інших методів.
УДК 657.1
Писаренко Т.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ
ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Як правило бюджетні установи функціонують за рахунок коштів
державного або місцевих бюджетів.
Основними принципами бюджетного фінансування є:
безповоротність, цільове призначення, систематичний контроль за
витрачанням коштів у відповідності до встановлених планових
показників.
Поняття бюджетного фінансування тісно пов‘язане з поняттям
«розпорядник коштів». Розпорядник коштів – це посадова особа, яка
уповноважена відповідними нормативними документами здійснювати
розподіл бюджетних коштів. Розрізняють головних розпорядників
коштів і нижчестоящих розпорядників коштів.
До головних розпорядників коштів належать: міністри та
керівники різних центральних органів виконавчої влади; керівники
відділів обласних, міських, районних держадміністрацій; голови
сільських та селищних рад.
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Нижчестоящі
розпорядники
коштів
поділяються
на
розпорядників коштів другого і третього рівня. До розпорядники
коштів другого рівня належать такі керівники, які одержують кошти
як на утримання своєї установи, так і для переказу підпорядкованим
установам. Розпорядники коштів третього рівня отримують та
використовують кошти тільки на утримання підконтрольної їм
установи.
Установи, що утримуються за рахунок Державного або місцевих
бюджетів, фінансуються, як правило, через органи Державної
казначейської служби України (далі Казначейство), яким в установах
уповноважених банків відкривають єдиний казначейський рахунок.
Єдиний казначейський рахунок – це система бюджетних
рахунків органів Казначейства України в установах банків, на які
зараховують надходження до державного бюджету і з яких органи
Казначейства здійснюють платежі безпосередньо на користь суб‘єктів
господарської діяльності, які виконали або надали послуги
розпорядникам бюджетних коштів, та оплачують інші видатки
бюджетних установ як у безготівковому порядку, так і готівкою.
Порядок відкриття такого рахунку регламентується наказом
Державного казначейства України від 26.06.2002 р. № 122.
При фінансуванні розпорядників коштів через територіальні
органи Казначейства України всі поточні рахунки бюджетних установ
в уповноважених банках закриваються, а в органах Казначейства їм
відкриваються реєстраційні рахунки відповідно до наказу МФУ «Про
затвердження Порядку відкриття рахунків у національній валюті в
органах Державної казначейської служби України» від 22.06.2012 р.
№ 758. Кількість реєстраційних рахунків окремого розпорядника
коштів залежить віл ступеня деталізації контролю за використанням
бюджетних коштів відповідно до бюджетної класифікації.
Оплата видатків розпорядників бюджетних коштів здійснюється
органами Казначейства з реєстраційних рахунків шляхом проведення
платежів з цих рахунків лише за наявності в обліку органів
Казначейства їх зобов‘язань та залишків коштів на рахунках
розпорядників коштів. Підставою для оплати видатків є платіжні
документи розпорядників коштів, що підтверджують цільове
використання коштів, а саме: рахунки, рахунки-фактури, накладні,
товарно-транспортні накладні, трудові угоди, договори на виконання
робіт, акти виконаних робіт, тендерна документація, акцепти
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тендерних пропозицій, контракти, договори про закупівлю тощо.
Для обліку бюджетного фінансування призначено рахунок 70
«Доходи загального фонду», який має два субрахунки: 701
«Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші
заходи»; 702 «Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи
та інші заходи».
У кредит цих субрахунків записують суми бюджетних коштів,
що надійшли на видатки установи, передбачені загальним фондом
кошторису згідно із затвердженим державним або місцевим
бюджетом. За дебетом цих субрахунків відображають: суми коштів,
переведені розпорядникам нижчого рівня; суми фактичних
асигнувань, що списуються наприкінці року на рахунок результатів
виконання кошторису; суми асигнувань, не використаних у поточному
році і списаних з рахунка.
Кредитовий залишок на цих субрахунках протягом року показує
суму асигнувань з бюджету наростаючим підсумком з початку року за
мінусом сум, зарахованих на відновлення касових видатків бюджету.
В кінці року рахунок 70 «Доходи загального фонду» закривається на
рахунок 43 «Результат виконання бюджету» і сальдо не має.
За такою ніби й нескладною схемою обліку фінансування
насправді приховується значна кількість проблемних питань, що
виникають у бухгалтера бюджетної установи. Тому методика обліку
фінансування бюджетних установ потребує постійного висвітлення як
у навчальних виданнях, так і в консультативних й нормативних
матеріалах.
УДК 657
Пославська Л.І., аспірант
Тернопільський національний економічний університет
ВНУТРІШНЯ ЗВІТНІСТЬ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ
Метою складання внутрішньої звітності є задоволення
інформаційних потреб внутрішніх користувачів-менеджерів різних
рівнів управління для реалізації ними прогнозних, планових,
контрольних і регулюючих функцій. При побудові системи
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внутрішньогосподарської звітності потрібно враховувати основні
принципи формування інформації, до яких належать:
Адресність – внутрішня звітність призначається для
конкретного керівника й інших зацікавлених осіб відповідно до
ієрархії, але за умови дотримання ступеню конфіденційності,
установленої в організації.
Оперативність - звітність повинна представлятися у терміни,
коли вона є необхідною для прийняття ефективного рішення, щоб
дозволяти робити вплив на динаміку результатів діяльності центру
відповідальності. Інформація, отримана із запізненням малопридатна
для цілей управління. Адже навіть вичерпна інформація високої
якості, подана із запізненням, втрачає своє прагматичне значення,
оскільки управлінські дії уже здійснені і, як правило, їх не можна
скоригувати з урахуванням такої інформації. Е.С. Хендріксен та
М.Ф. Ван Бреда визначають як придатність інформації для прийняття
рішень до того моменту, коли вона втратить властивість впливати на
рішення користувачів. Своєчасність автори пов‘язують з
релевантністю, однак вказують, що своєчасність не гарантує
релевантності, проте релевантність неможлива без своєчасності
[4, с. 93].
Економічність - витрати на складання внутрішньої звітності не
повинні перевищувати ефекту, одержаного від її використання
(отриманої управлінської інформації).
Зрозумілість та достатність - інформація повинна надаватися
в достатньому обсязі у зрозумілій та простій для сприйняття формі.
Брак інформації та її низька якість значно погіршують можливості
ефективного управління витратами і результатами окремих процесів і
операцій. У той же час звіт не повинен містити зайву, надлишкову
інформацію, оскільки надмірна деталізація звітної інформації, її
перевантаженість багатьма малоістотними показниками ускладнює
розуміння звітності, веде до використання у керуванні не тієї
інформації, що дозволила б знайти вірне рішення;
Доцільність – інформація, що узагальнюється у внутрішніх
звітах, повинна відповідати меті, заради якої вона була підготовлена;
Порівнянність звітності повинна дозволяти розглядати облікову
інформацію в динаміці, порівнянні з плановими показниками,
розкривати її структуру, враховуючи результати минулої, теперішньої
і майбутньої діяльності, забезпечувати можливість аналізу відповідно
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до конкретної ситуації та роботи різних центрів відповідальності.
Е.С. Хендріксен та М.Ф. Ван-Бреда розкривають порівнянність як
властивість інформації, що дозволяє користувачам встановлювати
подібність і відмінності між двома рядами економічних явищ [4, с. 97].
Об'єктивність і точність – внутрішні звіти не повинні містити
суб'єктивної думки й упереджених оцінок, ступінь погрішності у
звітах не повинна заважати прийняттю обґрунтованих рішень.
Інформація повинна привертати увагу керуючих до сфер потенційного
ризику і об'єктивно оцінювати роботу менеджерів підприємства.
Таким чином, внутрішня звітність повинна давати можливість
комплексно оцінювати роботу центру відповідальності як за звітний
період так і у порівнянні з попереднім, стимулювати підвищення
ефективності роботи центру відповідальності.
1. Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика / пер. с англ. – М.:
«Финансы и статистика», 2002. – 952 с.
2. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для вузов. 2-е изд.,
доп. и пер. — М.: ИКФ Омега-Л; Высш. шк., 2002. — 528 с.
3. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер. с англ. / Под
ред. Проф. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 576 с.

УДК 657.47:
Примакова М.В., к.э.н.
УО «Полоцкий государственный университет», Республика Беларусь
РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧЕТА ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ
Уровень бухгалтерского учета, в частности учета затрат и
калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), в условиях
экономического кризиса, значительно снизился. Основной причиной
этого является текущее состояние рыночных отношений –
организации стремятся достичь рентабельности не путем снижения
расходов, а за счет повышения цен и тарифов. Все это негативно
отражается
на
системе
аналитического
обеспечения
производственного учета телекоммуникационных компаний.
Осуществление необходимых изменений в целях обеспечения
прозрачности учета затрат и совершенствования управления ими
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требует внедрения новых учетных и информационных подходов,
позволяющих сократить управленческий цикл «измерение –
отражение на счетах – отчетность – принятие решений». Среди
альтернативных концепций производственного учета одним из самых
эффективных и востребованных является раздельный учет расходов,
основанный на методике аналитического учета затрат организаций
электросвязи по производственным процессам, предоставляющий
возможность более гибко и оперативно реагировать на изменения
экономической и рыночной среды.
Методика раздельного учета расходов по производственным
процессам соответствует международной практике и основывается на
принципах функционально-стоимостного подхода. Последовательность
применения
данного
подхода
строится
на
многоэтапном
дифференцировании затрат, которое в конечном итоге позволяют
распределить расходы между объектами затрат. Сначала расходы
организации распределяются по видам деятельности, затем – по
процессам внутри каждого направления. Наконец, расходы основных,
вспомогательных и управленческих процессов переносятся на
предоставляемые услуги, что позволяет более точно отслеживать путь
движения стоимости от первичных видов ресурсов до конечных объектов
производственного учета. В целях приведения порядка формирования
информации раздельного учета затрат на производство и оказание услуг
связи в соответствие с требованиями положений по бухгалтерскому учету,
предлагается к использованию система аналитических счетов и субсчетов,
позволяющая формировать данные о расходах в увязке с предложенными
аналитическими группировками объектов учета по их экономической
однородности.
Дальнейшее использование раздельного учета расходов состоит
в расчете наиболее точной полной себестоимости оказанных услуг
связи, необходимую для экономического обоснования применяемых
тарифов в данной отрасли. При формировании тарифной и
ассортиментной политики организаций связи в условиях
конкурентного рынка, использование изложенных в данной методике
принципов раздельного учета, позволит создать основу для
предоставления управленческой, финансовой и статистической
информации заинтересованным пользователям по видам и
направлениям деятельности, отдельным группам услуг в рамках
принятой детализации учета. Поэтому аналитический учет затрат по
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процессам можно рассматривать как основу информационной системы
внутренней отчетности, позволяющей проконтролировать все доходы
и расходы в разрезе каждой оказанной услуги и сегмента
управленческой отчетности. Тем самым можно получить релевантную
для управления информацию – узнать, какие услуги связи и сегменты
приносят прибыль, а какие – убыточны. Это расширит область поиска
управленческого решения и приведет к увеличению вероятности
получения оптимального. Учетная информация, преобразованная с
помощью управленческих методик к формату отчетности, понятному
для использования менеджментом организации, является надежным
источником для прогнозирования дальнейшей деятельности
организаций связи.
Таким образом, методика раздельного учета расходов
совершенствует систему производственного учета, создает основу для
корректного расчета полной себестоимости услуг, анализа затрат и
управления себестоимостью оказанных услуг связи через
использование алгоритмов распределения и отнесения затрат на
производственные процессы.

УДК 658.012.122‖313‖:334.716
Романенко О.В., аспірантка,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
ЕТАПИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ
ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Стратегічне значення аналізу процесів інтеграції полягає в тому
що: по-перше, рішення щодо здійснення інтеграційної угоди щодо
придбання іншого підприємства має довгострокове значення та
потребує значних фінансових ресурсів; по-друге, процеси інтеграції
мають на меті різні цілі: розширення ринків збуту, можливість
економії за рахунок розширення масштабів виробництва, покращення
фінансового стану, інші. А тому, результати здійснення інтеграційної
угоди повинні бути проаналізовані.
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На основі вивчення досвіду зарубіжних корпорацій
запропоновано наступні етапи стратегічного аналізу процесів
інтеграції: 1. Аналіз фінансових можливостей подальшого розвитку
підприємства шляхом придбання активів інших підприємств.
2. Комплексний аналіз діяльності підприємства – об‘єкта інтеграції.
3. Аналіз витрат на інтеграційну операцію. 4. Комплексний аналіз
результативності інтеграції. 5. Аналіз рівня інтегрованості окремих
підрозділів.
При розробці методики аналізу ефективності інтеграційних
процесів слід взяти до уваги наступні умови:
- оцінювання діяльності підприємства в цілому та його окремих
підрозділів слід проводити на основі стандартизованого переліку
ключових показників, які характеризують фінансовий стан та інші
обрані аспекти діяльності підприємства;
- необхідно забезпечити розрахунок комплексного рейтингового
показника, який поєднував би часткові показники;
- для дослідження окремих сфер діяльності підприємства слід
використовувати відносні показники, які забезпечать порівнюваність
результатів аналізу, оскільки абсолютні значення окремих показників
не завжди відображають реальну ситуацію та можуть бути
порівнюваними навіть в межах одного підприємства;
- слід визначити обмежену кількість показників за кожним
напрямом аналізу, оскільки дослідження не повинне перетворюватись
на трудомісткий процес.
Основними індикаторами досягнення позитивних результатів
процесів інтеграції можуть бути: збільшення прибутковості діяльності
підприємства, забезпечення росту його капіталізації, забезпечення
росту вартості підприємства, інші.
Для визначення переваг створення інтегрованих структур
необхідно співставити результати діяльності до інтеграції та після.
Завершальним етапом оцінки діяльності окремих підрозділів, на
нашу думку, повинне стати дослідження рівня інтегрованості
придбаного підрозділу в системи функціонування корпорації, що
запропоновано проводити на основі коефіцієнта інтеграції і-го
підрозділу, який відображає рівень взаємодії підрозділу з корпорацією
та характеризує взаємозалежність підрозділів підприємства.
Загалом в дослідженні на основі застосування комплексного
підходу до розуміння сутності інтеграційних процесів визначено
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основні етапи стратегічного аналізу цих процесів. Подальшого
дослідження потребують питання формування уніфікованої
інформаційної бази, в тому числі за рахунок приведення облікових
процедур щодо, наприклад обліку нематеріальних активів, гудвілу
тощо, до єдиних корпоративних правил та стандартів.
УДК 339
Романѐнок Т.Н., ассистент
Белорусский государственный экономический университет,
Республика Беларусь
ФОРМИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ
ПРОДУКЦИИ В УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ
В условиях развития в Республике Беларусь экономики
основанной
на
знаниях
ключевым
фактором
повышения
эффективности деятельности промышленных организаций является их
модернизация и внедрение инновационных мероприятий, основанных
на современных достижениях науки. Инновационная деятельность
может осуществляться субъектами хозяйствования по различным
направлениям. Однако главенствующее место в ее структуре в
организациях промышленности Республики Беларусь занимают
продуктовые инновации. Необходимо понимать, что продуктовые
инновации важны не сами по себе, а в плане приносимого ими
ощутимого эффекта для экономики как отдельных субъектов
хозяйствования, так и для экономики страны в целом. Необходимо
отметить, что, несмотря на высокую значимость данных об
инновационной
продукции
как
важнейших
показателей
эффективности инновационной деятельности, до сих пор не решен
вопрос о составе показателей продуктовых инноваций и их
формировании в бухгалтерском учете.
В настоящее время Указаниями по заполнению формы
государственной статистической отчетности 12-п «Отчет о
производстве
промышленной
продукции
(работ,
услуг)»,
утвержденными постановлением Национального статистического
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комитета Республики Беларусь от 12.10. 2012 г. № 182 (в ред.
постановления Национального статистического комитета Республики
Беларусь от 13.12. 2012 г. № 219) и Указаниями по заполнению формы
государственной статистической отчетности 1-нт (инновация) «Отчет
об инновационной деятельности организаций», утвержденными
постановлением Национального статистического комитета Республики
Беларусь от 20.12. 2010 г. № 270 (в ред. постановления Национального
статистического комитета Республики Беларусь от 04.07. 2012 г. № 90)
для промышленных организаций, предусмотрен лишь такой объемный
показатель, как «Отгруженная инновационная продукция», под
которой понимается «стоимость той продукции (работы, услуги),
которая фактически отгружена, выполнена, оказана в отчетном
периоде потребителям (включая продукцию, сданную по акту
заказчику на месте) независимо от того, поступили деньги на счет
продавца или нет».
Следует отметить, что без проведения сопоставления
показателей объемов производства и отгрузки инновационной
продукции, которое может быть обеспечено посредством
формирования названных показателей в текущих отпускных ценах,
они теряют всякую смысловую нагрузку. Так, инновационная
продукция, производимая организацией, может не пользоваться
спросом, объемы ее производства будут значительно превышать
объемы отгрузки данного вида продукции. Это приведет к росту
складских запасов, отвлечению средств из оборота и снижению
платежеспособности и финансовой устойчивости организации. Может
сложиться также ситуация, при которой организация не осуществляет
инновационную деятельность и не производит новые виды изделий, но
отгружает
находящуюся
в
запасах
произведенную
ранее
инновационную продукцию. В этом случае при фактическом
отсутствии инновационной деятельности в статистической отчетности
будет отражаться ее показатель.
Кроме того применяемые в настоящее время методики оценки и
бухгалтерского учета готовой продукции не обеспечивают
возможности
формирования
даже
названного
показателя
инновационной продукции, необходимого для заполнения форм
государственной статистической отчетности. Вместе с тем одним из
важнейших методологический аспектов как бухгалтерского учета в
целом, так и оценки и бухгалтерского учета инновационной

132 Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного
забезпечення управління підприємством

продукции, в частности, является необходимость осуществления роли
информационной базы для принятия решений не только на
микроуровне организаций, но и на уровне отраслей и экономики
страны
в
целом.
Основным
фактором,
препятствующим
формированию показателей инновационной продукции, для целей
предоставления статистических данных в системе бухгалтерского
учета, является применение ее оценки в составе готовой
исключительно по фактической себестоимости, что не согласуется с
методологией системы национальных счетов, применяемой в
соответствии с нормативными документами Национального
статистического комитета Республики Беларусь.
Сложившаяся практика оценки и бухгалтерского учета готовой
продукции
противоречит
положениям
«Руководства
Осло.
Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям».
Использование в учетно-аналитической практике организаций
промышленности оценки готовой продукции по себестоимости
обеспечивает возможность обобщения на счетах синтетического учета
и представления в отчетности исключительно информации о затратах,
понесенных на создание готовой продукции. Вместе с тем информация
о прогнозируемых ценах на внедряемую в производство новую
продукцию, ожидаемых выручке, прибыли и рентабельности от ее
реализации является одним из важнейших критериев, применяемых
при обосновании проекта продуктовых инноваций и рациональной
производственной программы организации.
Таким образом, в настоящее время осуществлять оценку
достигнутого уровня показателей эффективности продуктовых
инноваций с точки зрения их влияния на показатели результативности
текущей деятельности организации и корректировать ассортимент
выпускаемой продукции и ценовую политику организации с учетом
сложившихся
отклонений
от
прогнозных
показателей,
использованных при обосновании целесообразности осуществления
проекта и формировании производственной программы, можно лишь
на
основе
информации,
полученной
путем
проведения
дополнительных трудоемких расчетов, осуществляемых вне системы
бухгалтерского учета, что значительно снижает оперативность
получения необходимых данных и ставит под сомнение их
достоверность.
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УДК 339.564
Рязанова Н.О., асистент
Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля
ЕКСПОРТНА СТРАТЕГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Для ефективної реалізації експортного потенціалу регіону
необхідно, у першу чергу, визначити напрямки розробки його
експортної стратегії. Значний інтерес представляють середньострокові
стратегії, спрямовані на якісне вдосконалення матеріально-технічної
бази великих промислових підприємств-експортерів і структурні
перетворення в експортному секторі регіону, які спрямовані на
підвищення експортного потенціалу регіону.
Стратегія створення ресурсозберігаючих технологій виходить з
інвестування грошових коштів на створення і застосування технологій
ефективного використання сировини, матеріалів, палива і енергії. Вона
охоплює як процес виробництва, так і споживання, що припускає зміну
характеру потреб в ході інформаційної революції. Цей вид стратегії,
забезпечуючи прямий економічний ефект, побічно сприяє істотному
оздоровленню довкілля [2].
Для досягнення ефективної стратегії зовнішньоекономічної
безпеки
потрібне
вдосконалення
механізму
регулювання
зовнішньоекономічних зв'язків, виходячи з необхідності підвищення
дієвості засобів блокування зовнішніх загроз. В той же час цілком
очевидно, що витоки усіх цих погроз знаходяться не за рубежами
національних меж, а усередині української економіки. Пом'якшенню
зовнішніх загроз, отже, можуть сприяти, передусім, проведення
державою економічної експортної політики, що створює передумови
для ліквідації витоків цих погроз, і підтримка підприємницькими
колами політики держави.
Таким чином, розробка і прийняття стратегії експортної безпеки
сприятиме підвищенню рівня контрольованості ситуації у сфері
зовнішньоекономічної діяльності, що дозволить своєчасно запобігати і
локалізувати погрози розвитку національного господарського
комплексу, які виникають в результаті взаємодії зі світовим
господарством. Це припускає оптимізацію структури регіональної
економіки, перехід на інтенсивний і наукомісткий шлях розвитку за
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допомогою стимулювання існуючих і впровадження нових
високотехнологічних і наукомістких виробництв.
Стратегія комплексного розвитку виробничого апарату на рівні
експортноорієнтованих галузей націлена на різке підвищення
рентабельності галузевого господарства шляхом форсування
виробництва на великих стратегічних підприємствах-експортерах з
найбільш сприятливими економічними умовами, з одного боку, і
ліквідації нерентабельних підприємств, з іншого [1]. Інвестиції, що
виділяються на економічний розвиток експортного сектора, підвищення
експортного потенціалу, і відповідно, промисловості регіону, прямують
тільки на формування сприятливих умов ефективно функціонуючих
підприємств-експортерів. За результатами своєї дії на реалізацію
експортного потенціалу регіону, і, у свою чергу, на економічний
розвиток експортноорієнтованих галузей обидві стратегії досить
близькі, оскільки спрямовані на забезпечення підвищення ефективності
господарювання. Тому можливе їх спільне застосування при розробці
єдиної експортної стратегії регіону на період від 7 до 10 років. Подібна
комплексна стратегія якнайповніше відповідає економічним,
соціальним і природним умовам регіону, що дозволяє досягати
намічених цілей з найменшими витратами, в досяжні терміни і з
меншим ризиком.
Розробка ефективної експортної промислової політики регіону є
складовою ланкою механізму реалізації експортної стратегії регіону і,
одночасно, логічним послідовним етапом стратегічних установок, що
забезпечує повну і усебічну участь експортноорієнтованої
промисловості в рішенні стратегічних завдань підвищення експортного
потенціалу та соціально-економічного розвитку регіону.
1. Варналія З.С. Регіони України: Проблеми та пріоритети соціально-економічного
розвитку / З.С. Варналія. – К.: Знання України, 2003. – 498 с.
2. Елькин И.В. Влияние развития экспортного потенциала на экономику региона и рост
уровня доходов населения / И.В. Елькин // Известия Иркутской государственной
экономической академии. – 2008. – № 3(59). – С. 105-108.
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ОЦІНКА СТАНУ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В
УМОВАХ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Туристично-рекреаційний
потенціал
слугує
важливим
елементом розвитку регіонів. Виключення не становлять прикордонні
території, які є учасниками транскордонних утворень.
Врахування специфіки розвитку сільського зеленого туризму
займає вагоме місце у розвитку транскордонного співробітництва. З
розширенням і поглибленням економічного співробітництва
європейських країн прикордонні регіони все більш стають зонами
контакту національних господарств, тому оцінка наявного туристичнорекреаційного потенціалу особливо сільського туризму, у
транскордонних регіонах, проблем з його використання на основі
можливостей транскордонного співробітництва є актуальним
питанням теорії і практики економіки.
Найбільш відомими авторами цих досліджень є: Мікула Н.А.,
Толкованов В.В., Демченко В.В., Тимечко І.Р., Матвєєв Є.Е., Жук
О.П., Федоришин О.З., Цибульська Ю.О., Цисінська О.Б., Гусева М.О.
Метою дослідження є оцінка розвитку сільського зеленого
туризму в західних транскордонних регіонах України.
Україна активно включилася в процес створення євро регіонів на
початку 1993 р. і наданий час бере участь у шести з них: Карпатський,
Буг, Нижній Дунай, Верхній Прут, Дніпро та Слобожанщина.
Територія України, що входить до складу євро регіонів, становить
33,9% її загальної площі, де мешкає понад 28 % населення країни.
Розвиток туризму на західних кордонах України є високо
актуальним.
Найкращий стан із легалізацією сільського аграрного туризму
має Закарпатська область, де майже в кожному районі сформовані
організаційні структури сприяння його розвитку. Також вона
позитивно відрізняється умовами проживання й ставленням тамтешніх
підприємців до своїх обов‘язків. Практично у кожній оселі функціонує
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Інтернет, що дає змогу оперативно й завчасно одержувати інформацію
і резервувати місця заздалегідь.
Динаміка розвитку підприємств сфери сільського туризму у
досліджуваному регіоні є досить жвавою, особливо у Чернівецькій та
Львівській областях. Проте кількість підприємств сфери сільського
туризму відносно загальної кількості сільських домогосподарств ще
досить низька.
Великі перспективи для розвитку сільського зеленого туризму
має Західне Полісся, а саме Волинь, яка багата унікальними
природними умовами і рекреаційними ресурсами. Волинь надзвичайно
цікава в етнографічному та історичному аспектах. Крім того, на
території області багато різноманітних водоймищ, особливо озер, а
вигідне територіальне розташування дозволяє залучити туристів з-за
кордону.
Вітчизняні фахівці в галузі рекреалогії досить високо оцінюють
ступінь естетичної привабливості волинських ландшафтів, що робить
місцевий туристичний продукт висококонкурентним на ринку
сільського
туризму.
На
Волині
особливою
туристичною
привабливістю користуються природні та великі штучні водойми,
лісовкриті території та природні національні парки.
Саме тому можна констатувати про перспективність розвитку
сільського зеленого туризму на Волині. Адже багатий природноресурсниий потенціал та наявність вільних трудових ресурсів
створюють всі передумови для організації сучасної туристичної
інфраструктури і розвитку вітчизняного та міжнародного сільського
туризму на її території. До прикладу, мисливські угіддя Цуманських
лісів Ківерцівського району вже стали місцем активного відпочинку
любителів полювання з Італії, Франції, Німеччини та Бельгії.
Отже, зелений туризм має всі передумови до розвитку в західних
транскордонних регіонах України. Більше того, саме сільський туризм
дає можливість подивитись на сільськогосподарське виробництво; на
майстерність ремісників та на дивовижні принади національної кухні і
традицій.
Транскордонне співробітництво позитивно впливає на розвиток
зеленого туризму. Фінансова підтримка структурних фондів
Європейського Союзу і досвід провідних країн дає змогу розвиватися
даній сфері на прикордонних територіях.
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ПРИНЦИПИ ТА РЕЖИМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
В системній інтерпретації концепція - це система поглядів па те
чи інше розуміння явищ, процесів. З бухгалтерської точки зору,
концепція - це сукупність основних теоретичних принципів ведення
обліку. Стосовно системи управлінського обліку науковцями
сформульовано шість основних принципів його функціонування.
Перший принцип - відповідність механізмів управлінського
обліку і контролю системним властивостям підрозділів у поєднанні з
універсальною типологією центрів відповідальності.
Другий принцип - принцип узгодженості елементів системи
управлінського обліку, який передбачає обробку інформації, що
передує прийняттю рішень, планування рішень, організацію та
координування роботи підрозділів і підприємства в цілому, здійснення
контрольних функцій.
Третій принцип - орієнтація на цілі організації, тобто техніка
підготовки, узгодження та контролю за виробничо-господарською
діяльністю, що здійснюється в рамках управлінського обліку, повинна
бути міцно ув'язана з загальними цілями і стратегією підприємства.
Четвертий принцип - об'єктивність оцінки всіх ступенів
управління; без розвиненої системи управлінського обліку процес
оцінки, як правило, базується лише на досить суб'єктивних враженнях
і стереотипах.
П'ятий принцип - справедливість матеріальної компенсації, яка
полягає у пропорційній залежності оплати праці та ступеня досягнення
результатів; система управлінського обліку зосереджує свою увагу на
тому, щоб оплата праці та соціальні блага розподілялися виходячи з
реальних результатів і їх значень для досягнення кінцевих цілей
організації, тобто, прибутку.
Шостий принцип - узгодженість з економічним і соціальним
оточенням підприємства.
Сукупність зазначених принципів дозволяє функціонувати
системі управлінського обліку в різних режимах: оперативному,
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тактичному і стратегічному.
Оперативний режим функціонування системи забезпечує
отримання контрольно-довідкової, розпорядчо-організаційної та
координаційно-планової інформації про витрати виробництва і процес
формування її показників. Даний режим системи діє у підрозділах
(місцях виникнення витрат), тобто там, де приймаються управлінські
рішення з формування собівартості продукції на основі оперативних
моделей господарських процесів.
На тактичному рівні забезпечується взаємодія облікових і
аналітичних процедур з оперативними управлінськими рішеннями.
Взаємодія грунтується на аналізі облікової інформації про витрати на
виробництво відразу після здійснення господарських операцій і
доведенні отриманих аналітичних показників до осіб, які приймають
рішення.
Стратегічний режим функціонування системи передбачає
розробку плану перспективних заходів для створення конкурентних
переваг в кінцевих результатах господарського процесу. До таких
заходів належать прогнозні плани, спрямовані на ефективний розподіл
і споживання ресурсів у зв'язку з організаційними змінами та
перетвореннями.
На наш погляд, саме через ці принципи, що забезпечують
дієвість системи управлінського обліку, виражається єдина концепція
його постановки і практичного застосування на сучасних українських
підприємствах. Разом з тим, впровадження системи управлінського
обліку в різних організаціях має свої особливості, пов'язані з цілями
розвитку і стратегією підприємства, його організаційною структурою,
сферою і видом діяльності, її масштабом, кваліфікацією працівників.
УДК 336.22
Сидоренко Р.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
НЕ «ЄДИНИЙ» ПОДАТОК
Створюючи в 1998 році спрощену систему оподаткування на
основі єдиного податку законодавчі органи мали за мету спростити
діяльність всім юридичним і фізичним особам, які відповідали
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встановленим вимогам, шляхом надання їм права сплачувати лише
один податок замість великої кількості на загальній системі.
Спочатку система діяла як і було задумано при створюванні –
платники сплачували лише один єдиний податок (окрім тих
юридичних осіб, які самостійно обрали знижену ставку оподаткування
єдиним податком при умові сплати ПДВ). Система його розрахунку і
розподілу була доволі проста.
Фізичні особи платили щомісяця фіксовану суму на рахунок
Держказначейства, звідки робився розподіл на рахунки місцевого
бюджету (43 %), Пенсійного фонду (42 %) та на обов‘язкове соціальне
страхування (15 %). Юридичні особи розраховували суму податку у
відповідності до ставки оподаткування і також робили одну сплату на
рахунок Держказначейства. Розподіл суми єдиного податку
юридичних осіб був дещо інший: 20 % до Державного бюджету, 23 %
до місцевого бюджету, 42 % до Пенсійного фонду та 15 % на
обов‘язкове соціальне страхування. Однак, згодом почались
«вдосконалення».
Спочатку, в 2010 році, Закон України «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування» №
2464-VI від 8 липня 2010 року зобов‘язав платників єдиного податку
окрім сум власне єдиного податку окремо сплачувати і кошти за даним
внеском до Пенсійного фонду.
Згодом взагалі докорінно змінили всю систему. Збільшено
перелік видів діяльностей, якими взагалі заборонено займатись
платникам єдиного податку (особливо це стосується фізичних осіб).
Було змінено підходи до тих, хто має право на використання
спрощеної системи: їх розподілили по групам у залежності від розміру
доходу і чисельності працівників. Для підприємців, які потрапили в
перші групи (з малими обсягами доходів і малою чисельністю
працюючих) встановлені суттєві обмеження по видах діяльності,
якими вони можуть займатись. Так, наприклад, підприємці першої
групи можуть лише проводити торгівлю на ринках і надавати послуги
населенню.
Для підприємців, що не потрапили до перших двох груп розмір
податку розраховується у відсотках від доходу. Причому, різниця в
сумах сплачуваного єдиного податку між першою-другою групами та
іншими групами дуже різняться між собою. Таким чином,
законодавство не виконує стимулюючу функцію, яка закладалась в
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основу спрощеної системи оподаткування. Виходячи за межі другої
групи підприємець зіштовхується з значним ростом своїх витрат на
сплату податків і рентабельність його діяльності відразу різко
знижується
Введення таких змін спричинило до зменшення кількості
платників єдиного податку: частина суб‘єктів малого бізнесу була
змушена перейти на загальну систему, інша – припинила свою
діяльність взагалі.
Нині діючий механізм оподаткування єдиним податком є доволі
складним та громіздким, його може використовувати лише обмежена
кількість підприємців та малих підприємств. Задля виконання
спрощеною системою оподаткування всіх своїх основних функцій
необхідно внести суттєві зміни в законодавство, інакше розвиток
малого бізнесу в країні буде зупинений.
1. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне
соціальне страхування» від 8 липня 2010 року № 2464-VI [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.
2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/2755-17.
3. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб‘єктів малого підприємництва» від 3 липня 1998 р. № 727/98
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/727/98.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА ІННОВАЦІЇ ТА НАПРЯМИ ЇХ
ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛІНГУ
Перехід української економіки до інноваційної моделі розвитку
має на меті забезпечити піднесення конкурентоспроможності через
активізацію інноваційної діяльності вітчизняних підприємств.[6]. Це
можливо за рахунок створення нових технологій та активізації
впровадження нової техніки. Визначну роль, при цьому, відіграє
розкриття та висвітлення інформації, необхідної для прийняття
управлінських рішень. Це зумовлює необхідність розробки такої

V Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 27 червня 2013 р.)

141

методики обліку витрат інноваційної діяльності, яка б задовольняла
потреби користувачів всіх рівнів.
Чинні облікові моделі не надають достатніх та достовірних
даних для проведення економічного аналізу в сфері інновацій. Тому,
слід розробляти науково-обґрунтовану систему обліку й аналізу
витрат, доходів і результатів інноваційної діяльності суб‘єктів
господарювання.
Аналіз літературних джерел показав, що єдиної класифікації
витрат на інновації немає, а питання обліку витрат на інноваційні
процеси потребують подальшого вивчення.
Метою дослідження є вивчення особливостей класифікації
витрат на інновації та доповнити їх. А також створити передумови для
подальшого розвитку системи обліково-аналітичного забезпечення
процесу інноваційного розвитку підприємства.
Удосконалити
класифікацію витрат на інноваційні процеси.
Розробка та застосування в обліку класифікацій витрат,
відповідно до напрямів, посилить роль облікової інформації в
плануванні, нормуванні, аналізі, контролі та в системі управління
витратами в цілому. Діючу класифікацію витрат необхідно доповнити
групуванням витрат, які враховують інноваційний процес.
Розукрупнення об‘єктів обліку витрат дозволить вдосконалити
систему обліку витрат на інновації. Тому необхідно приймати
об‘єктом обліку витрати окремого етапу, а не цілого проекту.
В обліку інформація про витрати на інноваційні процеси не
відображається в систематизованому вигляді. Структуру і зміст
аналітичного обліку не розроблено на законодавчо-нормативному
рівні. Недоліки методики обліку та планування витрат на інноваційні
процеси зумовлюють те, що формування показників звітності про
інноваційну діяльність підприємства є доволі трудомісткою
процедурою, яка потребує додаткових розрахунків та не забезпечує
повної і цілісної картини про інноваційні процеси на підприємстві
Відсутність методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку витрат
інноваційної діяльності призвела ускладнення визначення собівартості
кожного етапу робіт і формування загальної суми цих витрат.
Аналітичний облік витрат на інноваційну діяльність доцільно
вести за типами інновацій. Також доцільною є пропозиція О. Грицай

142 Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного
забезпечення управління підприємством

виокремити конкретний рахунок для обліку витрат на інноваційні
процеси [2].
Для управління можна використовувати обидві методики
ведення обліку одночасно, оскільки вони характеризують інформацію
про витрати інноваційної діяльності з різних аспектів.
На сьогодні питання створення інформаційної та методичної
бази з обліку витрат інноваційної діяльності є відкритим на
нормативному рівні. Необхідні заходи, які були б направлені на
збільшення і стимулювання діяльності інноваційних підприємств як на
вітчизняному, так і на зарубіжному ринках товарів і послуг.
Запропонована класифікація витрат на інноваційні процеси
особливо важлива для підприємств, які обрали інноваційний шлях
розвитку. Адже правильний вибір класифікаційних ознак є запорукою
своєчасного одержання управлінської інформації.
1. Закон України ―Про інноваційну діяльність‖ від 04.07.2002 № 40-ІV у редакції
Закону від 08.09.2011р. № 3715-VI.
2. Грицай О.І. Напрями удосконалення обліку витрат на інноваційні процеси / О.І.
Грицай // Проблеми економіки та менеджменту: Вісник Національного університету
―Львівська політехніка‖. – 2010. – № 683 – 253 с.
3. Гуріна Н.В. Інноваційний аспект формування витрат підприємств // Фінансова
сфера та її роль у зростанні конкурентних переваг національних економік:
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Ірпінь-2009, 12-13
березня, 2009 р.: тези доповідей. – Ірпінь: Національний університет ДПС України,
2009. С. 594-597.
4. Крупка Я. Варіанти обліку інноваційних процесів на підприємстві //
Бухгалтерський облік і аудит №5, 2006. - С.11-18.
5. Бородкін О.С. Про формування та облік собівартості продукції в ринкових умовах /
О.С. Бородкін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – № 3. – 41с.
6. Гнилицька Л.В. Удосконалення обліку витрат на освоєння і розробку нової
продукції в приладобудуванні / Л.В. Гнилицька // Бухгалтерський облік і аудит. –
2000. – № 10. – 48 с.
7. Кантаєва О. В. Формування обліково-аналітичного забезпечення інноваційної
діяльності / О. В. Кантаєва // Вісник Житомирського державного технологічного
університету. Серія: економічні науки. 2009. - №1 (47) . – С. 281-300.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ
ПІДПРИЄМСТВА
Загрози в економічній літературі поділяють за різноманітними
ознаками. Найбільш прийнятими з практичної точки зору є наступні
класифікації:
1) за вірогідністю виникнення;
2) залежно від суб‘єктивної обумовленості;
3) за можливістю нівелювання;
4) за рівнем впливу на ефективність функціонування
підприємства;
5) за походженням.
За ознакою вірогідності загрози є реальними, виникнення яких
має достовірний характер (наприклад, зміна курсу національної
валюти), ймовірні, виникнення яких має ймовірний характер
(підвищення ціни на енергоресурси та послуги), та потенційні,
ймовірність яких важко оцінити (політичні зовнішні обставини).
Помилково вважати, що усі небезпеки є суб‘єктивного
характеру, тобто допускаються дією або бездіяльністю працівника. Є
ряд факторів, здебільшого природних (землетруси, повені, урагани),
які спричиняють загрози, проте людина вплинути на них не може.
Зазвичай їх складно передбачити та оцінити можливий розвиток подій.
Важливо також розуміти, що не всі загрози суб‘єкт
господарювання може подолати самостійно. Тому їх поділяють на
можливістю нівелювання на:
1) такі, що можуть бути усунені самостійно;
2) такі, що усуваються на державному чи регіональному рівні;
3) такі, що не підлягають усуненню.
До останніх, на нашу думку, доречно віднести загрози форсмажорних обставин.
Залежно від рівня кризи, спричиненої дією того чи іншого
дестабілізуючого чинника, загрози класифікують на такі, що
зумовлюють труднощі, значні та катастрофічні наслідки (призводять
найчастіше до банкрутства). Особливо цю характеристику варто
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враховувати при ранжуванні погроз, без якого неможливо розробити
заходи щодо управління безпекою.
Джерелом виникнення небезпек є середовище функціонування
підприємства. Воно поділяється на зовнішнє та внутрішнє, які
включають фактори, що можуть породжувати загрози.
Зовнішнє середовище суб‘єкта господарювання, яке не залежить
від його діяльності, традиційно поділяють на макро- та
мікросередовище. Фактори макросередовища мають непрямий вплив
на діяльність підприємства, визначають загальні тенденції його
розвитку. До них відносять соціальні, економічні, інноваційнотехнологічні, інституційні, природно-кліматичні, політичні, ринкові,
міжнародні, географічні, правові, технічні групи чинників.
Потенційними загрозами макросередовища вітчизняних підприємств
можна вважати:
1) недосконалість нормативно-правового регулювання, його
постійна зміна;
2) надмірність податкового навантаження;
3) нестабільність фінансового та валютного ринків;
4) непостійність кон‘юнктури ринку збуту продукції;
5) зростання рівня інфляції;
6) нестабільність політичної ситуації в країні;
7) відсутність в державі сприятливих умов для ведення
науково-технічних досліджень, здійснення інноваційної діяльності;
8) залежність від ситуації на світовому ринку;
9) зростання циклічності світових фінансових криз.
Мікросередовище суб‘єкта господарювання – це його
взаємовідносини із конкурентами, постачальниками, покупцями,
інститутами влади, фінансово-кредитними установами та іншими
агентами. Їх вплив на діяльність підприємства є прямим, тому
ймовірність небезпеки є вищою.
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ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗАПАСИ В
ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗГІДНО З
НАЦІОНАЛЬНИМ ПОЛОЖЕННЯМ (СТАНДАРТОМ)
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 1
В умовах переходу українських підприємств до ведення обліку і
складання звітності за міжнародними стандартами, змінюється
порядок обліку і відображення в звітності окремих активів,
зобов‘язань, власного капіталу та фінансових результатів. Запаси
підприємства, які складають матеріальну форму готової продукції, не є
винятком в умовах таких змін.
У балансі підприємства, складеному до 2013 року, інформація
про запаси відображалась за рядками: 100 «Виробничі запаси»,
110 «Поточні біологічні активи», 120 «Незавершене виробництво»,
130 «Готова продукція», 140 «Товари».
Дані за наведеними рядками формувалися на основі оборотносальдової відомості та Головної книги. В свою чергу, Головна книга і
оборотно-сальдова відомість на сільськогосподарських підприємствах
складалися за даними журналів ордерів № 6 с.-г., 7 с.-г., 10/1 с.-г. 10/2
с.-г. 10/3 с.-г. відомості до журналу-ордеру 10.3 с.-г.
У примітках до фінансової звітності запаси відображалися в
розділі VIII «Запаси» в рядках 800 – 920. Також до цього розділу
вносилась інформація про вартість запасів, переданих у переробку,
оформлених в заставу, переданих на комісію, тих, що утримуються на
відповідальному зберіганні (рахунок 02) та призначених для продажу.
У
прийнятому
Національному
положенні
(стандарті)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності»[1], як і в П(С)БО 1 та П(С)БО 2, не дається визначення
поняттю «Запаси». В цих документах йдеться лише про оборотні
активи, під якими розуміють гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у
використанні, а також інші активи, призначенні для реалізації чи
споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти
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місяців з дати балансу.
Визначення операційного циклу за НП(С)БО 1 і П(С)БО 2 майже
тотожні поняття - це проміжок часу між придбанням запасів для
провадження діяльності і отримання грошей та їх еквівалентів від
реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.
На відміну від старих форм фінансової звітності в теперішніх
формах інформація щодо запасів в балансі підприємства розкривається
згорнуто. В рядках балансу відтепер відображається лише інформація
щодо запасів за загальною сумою – рядок 1100 і поточні біологічні
активи – рядок 1110.
Більш детальна інформація щодо складу запасів підприємства
наводиться в Переліку додаткових статей фінансової звітності, які
підприємство може включати до фінансової звітності: 1101 «Запаси»,
1102 «Незавершене виробництво», 1103 «Готова продукція», 1104
«Товари».
Витрати матеріальних ресурсів до зміни форм звітності
відображались в другому розділі звіту про фінансові результати в
рядку 230. На даний час матеріальні витрати відображаються в
третьому розділі в рядку 2500. Сутність цієї статті фінансової звітності
не змінилася, лише розділ звіту про фінансові результати і номер
рядку.
Таким чином, теперішня форма балансу підприємства не дає
повного уявлення про вартість всіх складових запасів, які знаходяться
у власності підприємства. А Примітки до фінансової звітності не
розкривають склад виробничих запасів підприємства, не дають
уявлення про запаси, що обліковуються поза балансом.
Отже, зведена інформація про запаси в фінансовій звітності за
НП(С)БО 1 несе дуже низьку інформативність і не містить
аналітичних даних відносно запасів.
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності»/ Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. №73 Офіц. вид.- К.: Офіційний вісник України, 2013, № 19 (19.03.13), с. 97.
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СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТРУМЕНТАРІЮ
ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Особливість сучасних умов діяльності підприємств сфери
сільськогосподарського товаровиробництва полягає в орієнтації їх
стратегічних цілей на глобальні тенденції функціонування
агропродовольчих ринків й необхідності адаптації до реалій
внутрішнього ринку. З огляду на це непересічного значення набуває
формування ефективної товарної політики аграрних підприємств як
інструменту забезпечення їх економічної стійкості за умов
турбулентності бізнес-середовища. Важливу роль у процесі
запровадження дієвого механізму розробки та імплементації товарної
політики сільськогосподарських підприємств з метою активізації
економічно виважених механізмів узгодження інтересів всіх суб‘єктів
ринків агрохарчової продукції відіграє інформаційно-аналітична
складова з огляду на необхідність забезпечення актуальності
підприємств на цільових ринках.
Ключові концептуальні підходи щодо формування товарної
політики підприємства як функції маркетингу обґрунтовано у
наукових працях зарубіжних і вітчизняних дослідників, зокрема
Балабанової Л.В., Дудара Т.П., Гаркавенко С.С., Гуммессона Е.,
Кардаша В.Я., Ф. Котлера, Левітта Т., Писаренко В.В., Соловйова І.О.,
Фатхутдинова Р.А. Проте недостатньо дослідженим для сфери
аграрного товаровиробництва залишається питання ідентифікації
релевантного інструментарію формування продуктового портфелю на
засадах структурної збалансованості у контексті забезпечення
ринкової адаптації підприємств, що і зумовило необхідність
дослідження з цієї проблематики.
Особливістю товарної політики аграрних підприємств вбачається
її приналежність однаковою мірою як до загальнокорпоративних
проблем управління, так і до проблем операційного маркетингу. З
огляду на це пропонується здійснювати ідентифікацію методичного
інструментарію формування товарної політики аграрних підприємств
відповідно до концептуальних засад управління, а саме: системного,
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процесного та ситуативного підходів, що корелюють із стратегічним,
тактичним й операційним рівнями управління відповідно. Так,
зважаючи на те, що формування продуктових пропозицій аграрного
підприємства здійснюється в межах окремих бізнес-одиниць,
стратегічний рівень управління передбачає застосування методів
портфельного аналізу, що дають змогу здійснити структурування
зовнішнього середовища, ідентифікувати стратегічні перспективи
розвитку товарів, зважаючи на циклічність розвитку галузевих ринків
за рахунок універсальності застосування щодо типів ринків. При
цьому важливо враховувати недоліки цих методів, основними з яких є
пріоритетність стратегії зростання, обмеженість параметрів аналізу,
відносна статичність й безальтернативність моделі, а також складність
формалізації параметрів.
Методи формування виробничої програми (тактичний рівень
управління) вимагають врахування співвідношення попиту й
пропозиції на цільових ринках, ринкової поведінки конкурентів,
застосування рефлексивного маркетингу, водночас їх релевантність
обмежується ігноруванням впливу ціни реалізації на обсяги продажів,
неврахуванням зміни витрат й значення прибутку при зміні обсягів
виробництва, максимізації економічного ефекту. Операційному ж
рівню управління притаманні методи диференціації продуктових
позицій (STP, контджойнт-аналіз, бенчмаркинг), що створюють
можливості для інтеграції В2В та В2С маркетингу, диференціації
складу портфеля відносно споживчих потреб та екстраполяції
еталонного досвіду, проте характеризуються потребою у широкій
аналітичній базі, залежністю від когнітивних здібностей респондентів,
необхідністю галузевої адаптації. Отже, комплексна методика аналізу
й оптимізації корпоративного портфелю передбачає поетапне
застосування в рамках єдиної параметричної системи портфоліомоделей, що дозволяє здійснювати аналіз поточного стану
продуктового портфелю, обґрунтування довгострокової стратегії його
розвитку й прогнозувати перспективну структуру портфелю з метою
підвищення
ефективності
корпоративної
стратегії
розвитку
підприємства.
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СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР
ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО АНАЛІЗУ
У основі управління бізнесом лежить розробка стратегії, її
адаптації до умов ринку. Розробці стратегії на рівні організації - це
діяльність, якою організація займатиметься. Процес вибору цільових
клієнтів організації і основних операційних рішень базується на
вивченні ринку визначенні асортименту продукції, що випускається.
Конкретизація цільових клієнтів організації, а також тактичних
або оперативних інструментів, які будуть використовуватися для
роботи з ними, визначає вимоги, що пред‘являються до організаційних
операційних систем. Цільова група клієнтів і метод їх обслуговування
організацією визначають вимоги до процесів і продуктів. Формування
асортименту, як свідчить практика, може здійснюватися різними
методами, залежно від масштабів збуту, специфіки виробництва
продукції, цілей і завдань, що стоять перед виробником. В той же час
їх об‘єднує те, що управління асортиментом зазвичай підпорядковане
керівникові служби маркетингу. Різні аспекти асортиментної політики
розглядалися у працях багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, чиї
роботи внесли відповідний внесок до дослідження проблем управління
асортиментом.
Для проведення аналізу методів формування товарного
асортименту, використовуваних в маркетингу, доцільно виділити,
запропоновані такими авторами, як Ф. Котлер, Е. Дихтль і X. Хершген,
П.С. Завьялов. Викладені у зазначених роботах методи, відрізняються
між собою принципово і тому дають досить повне уявлення
досліджуваної проблеми.
Методика управління асортиментом Ф. Котлера складається з
двох етапів: аналіз товарної лінії і ухвалення рішень про довжину
товарної лінії, необхідність оновлення, коригування або скорочення.
Модернізація окремих товарів дозволяє фірмі аналізувати
реакцію покупців і дилерів на новий стиль продукції, вона у меншій
мірі відбивається на поточних витратах фірми, проте її неможливо
приховати від конкурентів. Головним завданням стає визначення
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точного часу виходу на ринок модернізованого або нового товару - не
занадто рано, щоб не завдати збитку продажам поточного
асортименту, але і не надто пізно, до того як новий товар конкурентів
придбає високу репутацію.
Погоджуючись з точкою зору автора цієї роботи, варто
відмітити недостатню формалізацію пропонованого підходу до
рішення асортиментної задачі, відсутність кількісних оцінок в
пропонованій методиці.
Е. Дихтль і X. Хершген також пропонують формувати
асортимент з урахуванням економічних цілей підприємства, тобто на
основі критеріїв максимізації прибутку, збільшення обсягу збуту та ін.
Вони розрізняють два напрями оцінки товарів на базі цілей
підприємства: кількісна оцінка, заснована на обліковій інформації і
оцінка на основі інформації про зовнішнє середовище, тобто
дослідження ринкового сприйняття асортименту. Перший напрям
складається з аналізу структури збуту. Відповідно до цього аналізу,
продукція поділяється на три класи за вибраними критеріями (збут,
прибуток, покриття витрат). І другий напрям: аналіз беззбитковості.
Будь-яка зміна обсягу продажів викликає ще сильнішу зміну
прибутку. Цей феномен називається ефектом операційного важеля.
Сила операційного важеля - це відношення маржинального прибутку
до власне прибутку. Вона показує, на скільки відсотків зміниться
прибуток у разі зміни виручки на 1 %. Знаючи силу операційного
важеля, можна визначити на скільки відсотків зміниться прибуток при
зміні виручки на певний відсоток. Чим більша питома вага постійних
витрат в загальній сумі витрат, тим сильніше діє операційний важіль.
Потужний операційний важіль - це високий операційний ризик. Тому
за ситуації, коли попит не постійний, рекомендується знижувати
постійні витрати: навіть невелике зниження виручки викликає різке
падіння прибутку. Якщо попит стабільний, доцільно знижувати змінні
витрати на одиницю продукції і нарощувати постійні витрати,
оскільки це приведе до більшого приросту прибутку.
Е. Дихтль і X. Хершген розглядають також використання
методів стратегічного аналізу продуктів, на основі яких можна
вирішувати питання формування і управління асортименту. До таких
методів відносяться: аналіз життєвого циклу продукту і портфоліо аналіз. Концепція порт-фоліо багато в чому переплітається з
концепцією життєвого циклу товару. З її допомогою також можна
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перевірити структуру товарного асортименту. Ця концепція виходить з
того, що створення успішної марки завжди пов‘язане з великими
інвестиціями і зв‘язує багато ресурсів. Якщо марка вдала, то збут
товару виходить на високий рівень і тримається без особливо великих
витрат. У цей період продукт приносить значні прибутки і звільняє
фінансові ресурси. Товарний асортимент повинен включати достатню
кількість успішних продуктів для урівноваження тих, що знаходяться
під знаком питання. Це положення звучить банально, проте автори
признають, що його реалізація на практиці завжди проблематична.
Досліджена методика розглядає проблему управління і
формування асортиментом з різних сторін, стверджуючи, що
необхідно аналізувати продукт одночасно на базі суджень споживачів,
з точки зору економічних цілей підприємства, а також
використовувати концепцію життєвого циклу продукту для
досягнення найкращого результату. Також заслуговує уваги
рекомендація використовувати ефекти зв‘язку між продуктами. Але, в
той же час, приділяючи велику увагу елементам внутрішнього
середовища, на жаль, залишаються без уваги деякі чинники
зовнішнього середовища (конкуренція, постачальники, економічна
ситуація на ринку, науково-технічний прогрес), розглядаючи тільки
одну складову зовнішнього оточення - споживачів. Хоча, поза
сумнівом, дослідження споживачів є найважливішою умовою для
формування раціонального товарного асортименту.
УДК 336.717.063
Тимофіїв С.В., аспірант
Львівський національний аграрний університет
АНАЛІЗ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В КОНТЕКСТІ ОЦІНКИ
РАЦІОНАЛЬНОСТІ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ
Ринкова інфраструктура як комплекс інститутів, служб,
підприємств, організацій, які забезпечують нормальне функціонування
ринку [1], займає важливе місце у структурі економіки.З позицій
інституціоналізму ринкова інфраструктура виступає одним з базових
компонентів економічного механізму, який суттєво впливає на
ефективність економічних відносин.В умовах недосконалості
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вітчизняного ринкового механізму та відставання рівня розвитку
економічних відносин в Україні порівняно з розвиненими країнами
набирає актуальності проблема оцінки раціональності ринкової
інфраструктури.
На
нашу
думку,
оцінку
раціональності
інфраструктури ринку можна здійснити на підставі аналізу
трансакційних витрат учасників ринку, які ведуть діяльність в межах
цієї інфраструктури.
Проблеми формування і функціонування трансакційних витрат в
економіці досліджували Д. Норт [2], Р. Коуз, Т. Веблен, а також
С. Архієреєв [3], І. Коропецький, Ю. Карпов [4] та ін. Однак
детальнішого вивчення потребує взаємозв‘язок між складом і
структурою ринкової інфраструктури та трансакційними витратами,
що виникають внаслідок функціонування такої інфраструктури.
Взаємопов‘язане функціонування певним чином скомбінованих
елементів
ринкової
інфраструктури
(фінансових
установ,
обслуговуючих підприємств, консультативних фірм, мереж збуту,
державних інституцій і т.д.) визначає здатність економічних агентів в
межах ринкового середовища налагоджувати вигідні контрактні
відносини, володіти актуальною інформацією про стан ринку,
залучати додатковий обсяг фінансових ресурсів, користуватися
послугами сторонніх організацій для досягнення виробничих цілей
тощо. Різний ступінь сприятливості економічних умов, який по суті є
проявом ступеня раціональності ринкової інфраструктури, у кожному
випадку визначає конкретний (унікальний) рівень трансакційних
витрат економічних агентів, спричинений їх функціонуванням в таких
умовах. Тому, на наш погляд, трансакційні витрати учасників ринку є
індикатором раціональності ринкової інфраструктури. Аналіз рівня
трансакційних витрат дозволить оцінити раціональність ринкової
інфраструктури в конкретному економічному середовищі.
Для адекватної оцінки раціональності інфраструктури ринку
необхідною є наявність бази порівняння – даних про потенційний
рівень трансакційних витрат в ринковому середовищі за умови
ідеальної раціональності його інфраструктури. Внаслідок відсутності
обліку і контролю трансакційних витрат на сучасному етапі[5]
проведення подібних досліджень неможливе, тому базою порівняння
ми пропонуємо обрати середній рівень трансакційних витрат в
економіках розвинутих країн, де ринкова інфраструктура забезпечує
високу ефективність економічних відносин.
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Показники рівня трансакційних витрат повинні мати вигляд
відсоткового відношення суми трансакційних витрат до суми
сукупних витрат учасників ринку. Відхилення показника рівня
трансакційних витрат у досліджуваному середовищі від бази
порівняння дасть змогу наближено оцінити ступінь раціональності
досліджуваної ринкової інфраструктури.
Запровадження обліку і контролю трансакційних витрат на всіх
рівнях економічної системи у перспективі дозволить перейти від
використання бази порівняння до співставлення поточного рівня
трансакційних витрат учасників ринку з обчисленим оптимальним для
конкретного економічного середовища рівнем, що підвищить
ефективність досліджень раціональності ринкової інфраструктури.
1. Рекуненко І.І. Роль та місце інфраструктури ринку в ринковій економіці /
І.І. Рекуненко, Р.В. Коробка // Вісник Української академії банківської справи. –
2011. – №2(31). – С. 20-24.
2. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт. – К. :
Основи, 2000. – 198 с.
3. Архієреєв С.І. Трансакційний сектор економіки України / С.І. Архієреєв. – Харків :
ХФ НІСД, 2003. – 56 с.
4. Карпов Ю.А. Динамика развития трансакционного сектора в США / Ю.А. Карпов //
Мировая экономика и финансы : матер. Научной сессии, 16-30 апр. 2007 г. –
Волгоград : ВолГУ, 2007.
5. Тимофіїв С.В. Методологічні аспекти оцінки впливу трансакційних витрат на
функціонування аграрних підприємств / С.В. Тимофіїв // Аграрна економіка. – 2012.
– Т.5. – №1-2. – С. 165-170.
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ОЦІНКА УКРАЇНСЬКИХ ТА РОСІЙСЬКИХ ВИДАНЬ
ЗА НАПРЯМКОМ ДОСЛІДЖЕННЯ «СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ»
Проблематика соціальної відповідальності бізнесу привертає
увагу багатьох науковців. Так, за роки незалежності українськими
науковцями було опубліковано 12 книг, 5 з яких – монографії.
Російські дослідники значно випередили вітчизняних науковців, ними
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було видано 20 книги та 19 монографій. На рис. 1 подано динаміку
публікацій соціальної відповідальності бізнесу в науковій літературі.
Кількість книг та монографій
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Рис. 1. Динаміка видання наукової літератури за напрямком
«соціальна відповідальність бізнесу»
Джерело: узагальнено за даними [1, 2]

Відповідно до рис. 1, перші публікації стосовно категорії
«соціальна відповідальність бізнесу» були здійснені українськими
науковцями у 2001 році. Найбільше книг за цією темою було видано у
2009 році. Зростання інтересу до соціальної відповідальності як
наукової категорії можна пояснити наслідками економічної кризи, яка
послабила соціальну захищеність працівників та позначилася на
відносинах між діловими партнерами та споживачами. З 2010 року
спостерігається негативна тенденція до зменшення кількості виданих
книг. Серед російських науковців спостерігається позитивна динаміка,
так найбільше наукових праць припадає на 2012 рік.
У науковій літературі найпоширеніше розглядають сутність
соціальної відповідальності бізнесу, її теоретичні аспекти та порядок
формування. Така тенденція спостерігається як серед українських, так
і серед російських науковців.
На рис. 2 наочно зображена структура досліджень соціальної
відповідальності бізнесу в книжкових виданнях України.
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Сутність соціальної відповідальності
бізнесу та її формування
8,33

Міжнародні методи контролю та
регулювання

8,33

Бухгалтерський облік
Ділова етика бізнесу
16,67

Вітчизняний та зарубіжний досвід

8,33

Управлінський аспект соціальної
відповідальності бізнесу

50,00

8,33

Рис. 2. Структура видання українських книг за тематикою
«соціальна відповідальність бізнесу» в розрізі напрямів досліджень
Джерело: узагальнено за даними [1]

З поданого вище рис. 2 видно, що серед виданих книг, 50%
питомої ваги займають видання, у яких увага приділена дослідженню
питання сутності соціальної відповідальності бізнесу. Найменшу
частку серед наукової літератури займають книги, присвячені
питанням бухгалтерського обліку, вітчизняного та зарубіжного
досвіду, управлінському аспекту та міжнародним методам контролю і
регулювання соціальної відповідальності бізнесу.
Для порівняння, на рис. 3 подано структуру напрямів досліджень
російських книжкових видань.
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Сутність соціальної відповідальності
бізнесу та її формування
Міжнародні методи контролю та
регулювання
Вітчизняний та зарубіжний досвід
Кадрова політика як інструмент в системі
соціальної відповідальності бізнесу
Природоохоронна діяльність як складова
соціальної відповідальності бізнесу
Управлінський аспект соціальної
відповідальності бізнесу
Корпоративна соціальна відповідальність:
філософський аспект
Взаємодія бізнесу і суспільства
Органи влади та взаємодія з соціально
відповідальним бізнесом
Соціальна відповідальність і
конкурентоспроможність
Взаємодія СВБ з зацікавленими особами
Фінансування освіти
Моніторинг соціальної відповідальності
бізнесу
Стратегічний фінансовий менеджмент

Рис. 3. Структура видання російських книг за тематикою
«соціальна відповідальність бізнесу» в розрізі напрямів досліджень
Джерело: узагальнено за даними [1, 2]
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Відповідно до рис. 3, найбільшу питому вагу серед книжкових
видань займають дослідження сутності соціальної відповідальності
бізнесу, які становлять 35,90% від загальної кількості книг. Найменше
російськими науковцями під час вивчення соціальної відповідальності
бізнесу
розглядаються
питання
щодо
кадрової
політики,
природоохоронної діяльності, управлінського аспекту, фінансування
освіти, моніторингу, стратегічного фінансового менеджменту та
взаємодії соціально відповідального бізнесу з зацікавленими особами.
Отже, провівши аналіз книжкових видань було з‘ясовано, що
питання які стосуються нормативного регулювання, бухгалтерського
обліку, відображення соціальної відповідальності в звітності
залишаються невирішеними і потребують подальшого вивчення.
1. Електронний ресурс Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua
2. Электронный ресурс Российской Государственной библиотеки [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://old.rsl.ru

УДК 657
Тлучкевич Н.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ЗМІННИХ
ВИТРАТ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Різноманіття сучасних методів обліку витрат і калькулювання
собівартості продукції дозволяє застосовувати в практиці обліку
сільськогосподарських підприємств такі методи, які відповідають
інформаційним запитам менеджменту і дозволяють приймати
виправдані управлінські рішення щодо удосконалення як технології
виробничих процесів, так і їх самих.
Питання методології визначення собівартості продукції є одним
із найбільш проблемних на сьогоднішній день. Особливої актуальності
воно набуває в умовах ринкової економіки та переходу України на
систему обліку за міжнародними стандартами. Підприємство може
застосовувати різні підходи до калькулювання витрат при складанні
внутрішньої звітності.
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Так, з метою складання внутрішніх звітів і прийняття поточних
рішень зазвичай застосовують калькулювання змінних витрат директ-костинг.
Основною відмінністю цього методу є розрахунок собівартості
на основі змінних витрат та аналіз і планування взаємозв'язків та
взаємозалежностей між обсягом виробництва, собівартістю і
прибутком.
На сьогоднішній день директ-костинг застосовується в таких
варіантах:
1) класичний (простий) ―директ-костинг‖, який передбачає
калькулювання за прямими (тобто усіма змінними) витратами;
2) система змінних витрат (розвинутий) – собівартість включає
як змінні витрати, так і прямі постійні;
3) система обліку витрат залежно від завантаження виробничих
потужностей - в калькуляцію включаються всі змінні витрати та
змінна частина постійних витрат, визначені з урахуванням коефіцієнта
використання
виробничої
потужності,
який
схожий
до
запропонованого П(С)БО 16 ―Витрати‖.
Калькуляція за змінними витратами дозволяє отримати
інформацію про можливі розміри зменшення цін залежно від впливу
різних ринкових чинників. Тому, на Заході, розрізняють
довгострокову та короткострокову нижні межі ціни. Перша дорівнює
повній собівартості виробів та показує, яку ціну можна встановити,
щоб відшкодувати повні витрати на виробництво, а друга відображає
ціну, яка покриває лише змінні витрати.
Технологія вирощування сільськогосподарських культур і
тварин передбачає розподіл непрямих витрат та розрахунок
собівартості продукції в кінці року, тому застосування методу обліку
змінних витрат є досить необхідним для практики, так як сприятиме
періодичному визначенню собівартості та фінансового результату за
видами виробництва, продукції (робіт, послуг), виявленню найбільш
рентабельних видів продукції та прийняттю відповідних рішень щодо
їх виробництва.
Застосування різноманітних методів обліку витрат впливає на
величину собівартості продукції і тим самим на величину фінансових
результатів і форму звіту про прибутки і збитки.
В звіті про прибутки і збитки при методі обліку повних витрат
розраховується валовий прибуток, як різниця між виручкою від
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реалізації продукції і виробничою собівартістю реалізованої продукції.
При використання методу змінних витрат розраховується
маржинальний прибуток, як різниця між виручкою від реалізації
продукції і усіма змінними витратами, включаючи змінну частину
операційних витрат.
Застосування маржинального підходу в практиці обліку
сільськогосподарських підприємств має ряд переваг, зокрема:
1) калькуляція собівартості за змінними витратами забезпечує
більш корисною для прийняття рішень інформацією;
2) фінансовий результат за відповідний період не змінюється
під впливом постійних витрат при зміні залишків запасів;
3) маржинальний прибуток дозволяє здійснювати аналіз
беззбитковості виробництва;
4) відсутність капіталізації постійних накладних витрат в
неліквідних запасах;
5) звіти про витрати, доходи і фінансові результати можна
складати в розрізі видів виробництва, продукції (робіт, послуг)
протягом року в міру їх необхідності.
В силу дії Податкового кодексу та включення до собівартості
реалізованої продукції лише прямих витрат і віднесення до інших
витрат загальновиробничих витрат, застосування методу обліку
змінних (прямих) витрат є ефективним як для управлінського обліку,
так і для цілей податкового обліку.
Отже, для складання внутрішніх звітів, проведення аналізу
беззбитковості і прийняття поточних управлінських рішень доцільно
застосовувати при формуванні собівартості метод обліку змінних
витрат. Це дозволить визначати собівартість залежно від запитів
менеджменту та здійснювати протягом року аналіз і контроль
фінансових результатів центрів відповідальності.

V Міжнародна науково-практична конференція
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УДК 332.1.168
Трут О.О.
Львівська комерційна академія
Лужецький В.С., к.т.н., доцент
Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка
СТРУКТУРА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА
Важливим аспектом дослідження інноваційного потенціалу
підприємства є визначення його структурної будови:
Науково-технічний потенціал підприємства базується, з одного
боку, на кадровій, матеріально-технічній, інформаційно-методичній та
організаційно-управлінській складових, а з іншого – на коопераційних
та інших зв‘язках з партнерами, які створюють новації за договором
чи пропонують їх через механізм вільної торгівлі ноу-хау, ліцензій та
патентів на ринку.
Кадрову складову науково-технічного потенціалу можна
розділити на такі дві групи: особи, які генерують ідеї; особи, які
займаються виробничим освоєнням наукових досліджень.
Інноваційний потенціал підприємства
Маркетингова
складова

Науково-технічний
потенціал
Кадрова складова
Матеріально-технічна
складова
Інформаційнометодична складова
Організаційноуправлінська складова
Новації, отримані
ззовні

Інноваційна
культура
підприємства
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Матеріально-технічна складова включає такі три групи: ресурси,
задіяні в процесі генерування ідеї; ресурси, задіяні в процесі освоєння
наукового дослідження; фінансові ресурси, використані у процесі
створення новації.
Інформаційно-методична складова включає: інформаційні фонди
– формуються під впливом базису, накопиченого людством сукупного
обсягу знань з усіх галузей науки і техніки; системно-технічні засоби
інформаційного обслуговування; інформаційні мережі та засоби
комунікацій.
Організаційно-управлінська складова включає дві групи:
організація процесу генерування ідеї; організація виробничого
освоєння результатів наукового дослідження.
До
окремої
складової
науково-технічного
потенціалу
підприємства слід віднести новації, які отримані ззовні. Важливою
складовою інтеграційних процесів стала міжнародна науково-технічна
кооперація.
Маркетингова складова інноваційного потенціалу підприємства
– здатність підприємства, використовуючи наявні ресурси, існуючу
інноваційну інфраструктуру та сформовану інноваційну культуру,
комерціалізувати результати науково-технічної діяльності й
забезпечити їхнє ефективне використання.
Інноваційна культура – це феномен, який органічно об‘єднує
питання науки, освіти, культури з соціальною і професійною
практикою. В управлінні – це чітка антибюрократична спрямованість,
що надзвичайно важливо для України на сучасному етапі розвитку, в
економіці – прискорене і ефективне використання науково-технічних
винаходів, в освіті – нові можливості для розкриття інноваційного
потенціалу особистості і її розвитку, в культурі – оптимізація
співвідношень традицій і оновлення.
Основним завданням наукової складової інноваційної культури є
виявлення факторів, які позитивно або негативно впливають на
формування інноваційної культури, розроблення методики оцінки
рівня інноваційної культури та ефективних методів його підвищення.
Основним завданням науково-дослідницької компоненти
повинно виступати формування та розвиток інтуїтивних і аналітичних
здібностей, психологічних рис, притаманних винахідникам та
раціоналізаторам.

V Міжнародна науково-практична конференція
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161

УДК 338.246.83.
Фецович Т.Р., аспірант
Тернопільський національний економічний університет
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ПТАХІВНИЧОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Для дослідження впливу факторів на фінансовий результат ПАТ
«Птахофабрика Тернопільська» застосуємо кореляційно-регресійний
аналіз та побудуємо багатофакторну модель.
При цьому у –
фінансовий результат досліджуваного підприємства, а факторами
впливу х1- дохід від реалізації; х2- податок на додану вартість; х3 –
чистий дохід від реалізації; х4 - собівартість реалізованої продукції; х5
– валовий прибуток або збиток; х6 – інші операційні витрати; х7 адміністративні витрати; х8 – витрати на збут; х9 – інші операційні
витрати; х10 – інші доходи; х11 – фінансові витрати; х12 – інші витрати.
Вивчення принципів та закономірностей формування фінансових
результатів підприємств дозволяє говорити про лінійну залежність
результуючого показника від його фінансових показників, тому для
побудови моделі доцільно обрати лінійну регресію, яка має такий
математичний вираз:
(1)
yi a0 a1 xi1 a2 xi 2 ......... an xim
де, уі – значення фінансового результату підприємства; am –
параметри регресійної моделі; xim – значення змінного фактора.
Побудова економіко-математичної моделі починається зі збору
інформації з фінансових звітів ПАТ «Птахофабрика Тернопільська».
Наступним кроком є визначення параметрів а0,а1, …,аm моделі лінійної
регресії здійснюється методом найменших квадратів, що присутній в
пакеті програм MS Excel.
Ефективним методом дослідження мультиколінеарності є
алгоритм Фаррара-Глобера. Цей алгоритм має три види статистичних
критеріїв, згідно з якими перевіряється мультиколінеарність всього
масиву незалежних змінних (- «хі» — квадрат); кожної незалежної
змінної з рештою змінних (F-критерій); кожної пари незалежних
змінних (t-критерій) [1, с.208-210].
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Аналізуючи фінансові показники, перевіримо гіпотезу на
присутність мультиколінеарності, із проведених розрахунків
пропонуємо елімінувати такі фактори х1, х2, х3, х6, х10, х12.
Для
обчислення
параметрів
моделі
рекомендується
використовувати вбудовану функцію MS Excel Регресія, оскільки
вона дозволяє уникнути громідзких розрахунків та визначити майже
всі показники, що характеризують адекватність побудованої моделі.
Розроблена
економіко-математична
модель
фінансових
результатів дасть змогу визначити вплив на формування фінансових
результатів діяльності ПАТ «Птахофабрика Тернопільська».
Проведені розрахунки дають підставу стверджувати, що
економіко-математична модель формування фінансового результату
буде мати такий вираз:
у=11,65+2,34х4+1,34х5-0,23х7-4,56х8- 0,98х9-0,09х11
При збільшені собівартості реалізованої продукції на 1 тис. грн
фінансовий результат збільшиться на 2,43 тис. грн; при збільшенні
валовий прибуток на 1 тис. грн фінансовий результат збільшиться на
1,34 тис. грн; та при зменшенні адміністративних витрат, витрати на
збут, інші операційні витрати і фінансових витрат на 1 тис. грн
фінансовий результат відповідно зменшиться на 0,23 тис.грн,
4,56 тис.грн, 0,98 тис.грн, 0,09 тис. грн.
Отже, застосування
в практичній діяльності результатів
інформаційного моделювання прискорить процес внутрішнього
контролю й аналізу доходів, витрат та фінансових результатів, а
також спростить впровадження на підприємствах автоматизованого
процесу.
1. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія. Підручник. – Вид. 3те доп. та перероб. – К.: КНЕУ, 2004. – 520 с.
2. Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник / За ред. О.Т.Іващенка.
– Тернопіль:ТНЕУ «Економічна думка», 2008. – 704 с.
3. Хачатрян С.Р. Прикладные методы метематического моделирования экономических
систем. – М.:Изд-во «Экзамен», 2002. -192 с.
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Канак Й.В. к.е.н., доцент
Львівська комерційна академія
ДОХІД ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІНСЬКОГО
ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ
В ринковій економіці України підприємства функціонують в
жорстоких умовах конкурентного середовища, тому повинні
докладати максимум зусиль для втримання своїх позицій на ринку.
Організацію бухгалтерського обліку необхідно побудувати таким
чином, щоб обліково-аналітична інформація могла бути отримана в
будь-який час за будь-яким напрямом управління.
Сучасні методи управління підприємством вимагають більш
детальної організації бухгалтерського обліку. Управлінський же облік,
як підсистема бухгалтерського, призначений для надання достовірної і
повної інформації внутрішнім користувачам, яка необхідна для
прийняття правильних та ефективних управлінських рішень.
Управлінський облік це не тільки облік факту, а й прогнозування,
планування, облік і аналіз витрат, доходів і результатів діяльності. На
жаль, теорія управлінського обліку повністю зосереджена на витратах
підприємства, методиках калькуляції і визначення собівартості,
незаслужено залишаючи поза увагою величезну кількість проблем,
пов‘язаних з управлінням доходами підприємства. Доходи є основною
складовою діяльності будь-якого підприємства, головна мета якого –
отримання прибутку – не може бути реалізована без отримання
достатнього рівня доходів.
Значний внесок у розвиток системи управлінського обліку
витрат, доходів та результатів діяльності зробили видатні вченіекономісти Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.О. Озеран, Й.В. Канак,
В.В.Сопко, М.А. Проданчук [1, 2]та ін. Проте проблеми організації
управлінського обліку доходів потребують додаткового вивчення.
В умовах посилення конкуренції вирішення проблеми
ефективного розвитку й економічного зростання підприємств
неможливе без оновлення системи управління доходами,
реформування методології та організації обліку й контролю на всіх
рівнях управління. Нами вже було досліджено та наведено загальну
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класифікацію доходів, яка може позитивно вплинути на організацію
управлінського обліку доходів. Оскільки чітко структуризовані доходи
дозволять правильно зрозуміти їх економічний зміст, визначити склад
і структуру, оцінити тенденції зміни у часі та прийняти оптимальні
управлінські рішення [3, с.368].
Однією з умов впровадження та ведення управлінського обліку
доходів є отримання достовірної інформації в потрібному вимірі.
Однак інформаційні потоки не завжди своєчасні та адекватні дійсним
потребам системи управління, а також можуть містити деякі
перекручення, які нагромаджуються під час передачі інформації з
центрів відповідальності підприємства до рівня вищого управління. З
метою усунення зазначених недоліків нами пропонується застосувати
комп‘ютерні інформаційні системи управління.
На вітчизняних підприємствах можливі такі варіанти організації
управлінського обліку: створення колективу в межах існуючого
планово-економічного відділу; створення тимчасового колективу у
разі виникнення нестандартної ситуації; створення окремого
структурного підрозділу. На нашу думку, для середніх та великих
підприємств найраціональнішим є останній варіант, оскільки
управлінський персонал буде оперативно складати і подавати
внутрішню звітність, що дозволить щоденно здійснювати контроль за
використанням ресурсів, виконанням договорів та рухом грошових
коштів.
Незалежно від підходу до організації управлінського обліку
частина інформації про доходи формується в системі рахунків
бухгалтерського обліку, тому важливим питанням організації
управлінського обліку є його місце в системі рахунків бухгалтерського
обліку. У різних країнах цю проблему розв‘язують по-різному. Аналіз
рахунків зарубіжних країн свідчить про те, що управлінський облік в
системі рахунків здійснюється за двома принципами: двоколовий та
інтегрований [1, с.104]. На нашу думку, підприємства повинні мати
можливість вести управлінський облік, конфіденційно закритий для
будь-яких контролюючих органів та інших зовнішніх осіб, втручання
яких у комерційну таємницю підприємства є небажаним.
Таким чином, на сучасному етапі розвитку ринкової економіки
головною метою організації управлінського обліку доходів є
забезпечення управління підприємства гнучкою інформаційною базою
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про доходи у вигляді проаналізованих аналітичних даних для
прийняття ефективних і своєчасних управлінських рішень.
1. Канак Й.В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік витрат і доходів
на підприємствах із виробництва стінових матеріалів: дис. … кандидата екон.
наук: 08.06.04 / Канак Йосип Васильович. – Львів, 2003. – 228 с.
2. Проданчук М.А. Теоретико-методологічні засади управлінського обліку в
системі управління підприємством / М.А. Проданчук: [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/oif_apk/2011.../
6_Prodan.pdf.
3. Фірко Н.Б. Економічна суть та класифікація доходів підприємства / Н.Б.
Фірко // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол. : Башнянин Г. І.,
Апопій В. В., Вовчак О. Д. та ін.]. – Львів: Видавництво Львівської
комерційної академії, 2011. – С. 364-368. - Вип. 35. (Серія економічна).
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ
СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВАХ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Підприємства ресторанного господарства можуть справляти
податки як за загальною, так і спрощеною системою оподаткування
обліку й звітності, тому керівництву закладу важливо визначитись з
оптимальною системою оподаткування. Обравши спрощену систему
суб‘єкти підприємництва у відповідності до вимог Податкового
кодексу України можуть бути віднесені до різних груп платників
єдиного податку, що, у свою чергу, впливатиме на ставки та суму
нарахованого податку, методику обліку доходів й витрат, а також на
порядок звітування про результати фінансово-господарської
діяльності.
Суб‘єкти, які здійснюють діяльність у сфері ресторанного
господарства, не можуть належати до першої групи платників єдиного
податку, оскільки у відповідності до п. 2 статті 291.4 Податкового
кодексу України до цієї групи відносяться фізичні особи – підприємці,
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які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно
роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках або
провадять господарську діяльність з надання побутових послуг
населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не
перевищує 150 000 гривень [1]. До другої групи платників єдиного
податку можуть належати особи, які здійснюють діяльність з
організації харчування за умови, що обсяг їх річного доходу не
перевищуватиме 1 000 000 грн та кількість найманих працівників
складатиме не більше 10 осіб. При цьому, такі платники зобов‘язані
документально оформляти рух товарно-матеріальних цінностей та за
підсумками кожного дня у Книзі обліку доходів і витрат відображати
отримані доходи.
Якщо ж кількість найманих працівників у платника податку
становить не більше 20 осіб, а обсяг доходу не перевищує 3 000 000
грн, то такий суб‘єкт підприємництва відноситься до третьої групи
платників, а суб‘єкти, у яких гранична сума доходу не перевищує
20 000 000 грн належать до п‘ятої групи. Платники єдиного податку,
віднесені до третьої і п‘ятої груп та зареєстровані платниками ПДВ,
зобов‘язані у Книзі обліку відображати доходи та, пов‘язані із ними,
витрати. Якщо ж зазначені суб‘єкти у відповідності до вимог
податкового законодавства не є платниками ПДВ, то для них порядок
обліку доходів і витрат є ідентичним методиці, передбаченої для
платників другої групи.
До четвертої та шостої групи віднесено юридичних осіб
(платників єдиного податку), обсяг річного доходу яких не перевищує
5 000 000 гривень для четвертої групи та 20 000 000 грн для шостої
групи. Середньооблікова чисельність працівників четвертої групи
повинна складати не більше 50 осіб. Варто наголосити, що у
відповідності до внесених змін до Податкового кодексу України, для
платників єдиного податку п‘ятої та шостої груп чисельність
найманих працівників не обмежується.
Поряд із цим, слід відзначити, що з метою обчислення об‘єкта
оподаткування єдиним податком особи, які не є платниками ПДВ,
зобов‘язані вести спрощений облік доходів і витрат. При цьому, їм
дозволено реєструвати господарські операції без застосування методу
подвійного запису та здавати спрощену фінансову звітність у складі
Балансу (форма 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма 2-мс). В
свою чергу, підприємства четвертої групи, які є платниками ПДВ,
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повинні вести бухгалтерський облік за спрощеним Планом рахунків із
застосуванням подвійного запису, формуючи фінансовий звіт суб‘єкта
малого підприємництва за формою 1-м і 2-м.
Отже, на побудову обліку і звітності суб‘єктів господарювання
має вплив обрана система оподаткування. Тому задля оптимізації
податкового навантаження працівникам управлінського складу
підприємств ресторанного господарства необхідно достовірно оцінити
вплив сплачуваних податкових платежів на результати діяльності
закладу та обрати найбільш прийнятну систему оподаткування.
1. Податковий кодекс України, ухвалений Верховною Радою України вiд 02.12.2010 р. №
2755-VI зі змінами і доповненнями станом на 01.04.2012 р. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/податковий%20кодекс.
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УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ
ВИРОБНИЦТВА ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Формування достовірної інформації про склад, величину та
динаміку витрат неможливо реалізувати без наявності системи
рахунків обліку, що відповідають специфіці виробництва. Саме тому
важливого наукового значення набуває дослідження теоретичних та
практичних аспектів методики обліку витрат виробництва на
підприємствах лісової галузі.
На нашу думку, при побудові системи рахунків обліку
виробництва на підприємствах лісового господарства необхідно
враховувати специфіку організації технологічного процесу, види
продукції (робіт, послуг), методи формування собівартості продукції,
різні калькуляційні одиниці по виробленій продукції та інше. З огляду
на це, для обліку виробництва на підприємствах лісової галузі
пропонуємо використовувати наступні рахунки обліку:
231 «Лісозаготівля» в розрізі видів деревини, що заготовлюється
(рахунки третього порядку – 2311, 2312 і т.д.);
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232
«Виробництво
пиломатеріалів»
в
розрізі
видів
пиломатеріалів, що виробляється (рахунки третього порядку – 2321,
2322 і т.д.);
233 «Послуги з розпилювання» (формується собівартість послуг
з переробки сировини замовників і розрізі видів послуг, можливе
використання рахунків третього порядку – 2331, 2332 і т.д.);
234 «Автотранспортні послуги» (формується собівартість
автотранспортних послуг у розрізі видів послуг, можливе
використання рахунків третього порядку – 2341, 2342 і т.д.);
235 «Інше виробництво» (передбачений для формування
собівартості видів продукції, неврахованих вище);
91 «Загальновиробничі витрати» (відображається інформація
про витрати виробництва, які не можна безпосередньо віднести на
конкретний вид продукції).
Для наочного прикладу, пропозиції щодо організації
аналітичного обліку до субрахунку 231 «Лісозаготівля» наведемо в
таблиці 1:
Таблиця 1
Організація аналітичного обліку до субрахунку
231 «Лісозаготівля»
Аналітичні рахунки до субрахунку 231 «Лісозаготівля»

231.1 «Лісозаготівля хвойних порід»

4-го
порядку
1

5-го порядку

6-го порядку

2

3

7-го порядку

4
231.1.1.1/1 пиловник
х.п. І сорту
231.1.1.1/2 пиловник
231.1.1.1 пиловник х.п.
х.п. ІІ сорту
231.1.1 хлисти
ділової деревини
231.1.1.1/3 пиловник
х.п.
х.п. ІІІ сорту
231.1.1.2 будівельний
ліс х.п.
231.1.1.3 баланси х.п.
231.1.2.1 технічна
231.1.2 хлисти
сировина х.п.
дров‘яної деревини
231.1.2.2 дрова х.п.
х.п.
231.1.2.3 баланси х.п.
231.1.3 хворост х.п.
231.1.4 хмиз х.п.
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231.3 «Лісозаготівля твердолистяних
порід»

231.2 «Лісозаготівля м‘яколистяних
порід»

Продовження табл. 1

231.2.1 хлисти
ділової деревини
м.п.

231.2.1.1 пиловник
м.п.

231.2.1.1/1 пиловник
м.п. І сорту
231.2.1.1/2 пиловник
м.п. ІІ сорту
231.2.1.1/3 пиловник
м.п. ІІІ сорту

231.2.1.2 будівельний
ліс м.п.
231.2.1.3 баланси м.п.
231.2.2.1 технічна
231.2.2 хлисти
сировина м.п.
дров‘яної деревини
231.2.2.2 дрова м.п.
м.п.
231.2.2.3 баланси м.п.
231.2.3 хворост м.п.
231.2.4 хмиз м.п.
231.3.1.1/1 пиловник
т.п. І сорту
231.3.1.1/2 пиловник
231.3.1.1 пиловник т.п.
т.п. ІІ сорту
231.3.1 хлисти
ділової деревини
231.3.1.1/3 пиловник
т.п.
т.п. ІІІ сорту
231.3.1.2 будівельний
ліс т.п.
231.3.1.3 баланси т.п.
231.3.2.1 технічна
231.3.2 хлисти
сировина т.п.
дров‘яної деревини
231.3.2.2 дрова т.п.
т.п.
231.3.2.3 баланси т.п.
231.3.3 хворост т.п.
231.3.4 хмиз т.п.

Запропонована система рахунків дозволяє повно і достовірно
зафіксувати понесені виробничі витрати та сформувати собівартість
виробленої продукції. Отримана таким чином інформація є основою
для прийняття системою менеджменту підприємств лісової галузі
управлінських рішень щодо виробництва та реалізації продукції
(робіт, послуг) тощо.
1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій,
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затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. №291. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99/
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом
Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. №290. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.

УДК 657.411.8
Цюцяк І.Л.
Івано-Франківський університет права
ім. Короля Данила Галицького
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ
СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Основне змістовне навантаження про складові власного капіталу
припадає на Звіт про власний капітал. Чинна форма досліджуваного
звіту передбачає відображати інформацію про операції та події, які
впливають на складові власного капіталу у п‘яти розділах.
У першому розділі «Коригування» проводиться коригування
залишку власного капіталу на початок року внаслідок зміни облікової
політики, виправлення помилок та інших змін.
У другому розділі «Розподіл прибутку» наводиться інформація
про розподіл прибутку на виплату дивідендів учасникам та на
збільшення величини статутного й резервного капіталу. Вважаємо за
доцільне у даний розділ перенести рядок 4100 «Чистий прибуток
(збиток) за звітний період», в якому відображається інформація про
чистий прибуток (збиток), наведена у рядках 2350 (2355) першого
розділу Звіту про фінансові результати. Основним джерелом
формування нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) є
результат діяльності підприємства, відображений у першому розділі
Звіту про фінансові результати. В останньому кінцевий результат
діяльності підприємства трактується як чистий фінансовий результат
(прибуток або збиток), який відображається у рядках 2350 (2355)
відповідно. На наш погляд, значення такого підсумкового показника
не у повній мірі відповідає категорії «чистий прибуток», оскільки він у
майбутньому за рішенням зборів акціонерів чи засновників може бути
зменшений на суму відповідних відрахувань. Звідси випливає, що
сумарно фінансовий результат, визначений за формою № 2, більший за
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чистий прибуток, який залишається у розпорядженні підприємства
після обов‘язкових відрахувань та розподілу між засновниками.
Враховуючи вищенаведене, вважаємо за необхідне у формі № 2
відображати результат, який пропонуємо трактувати як «ефективний
результат діяльності (прибуток, збиток)». Натомість у Балансі та Звіті
про власний капітал доцільно відображати «чистий накопичений
нерозподілений прибуток (непокритий збиток)», який повинен
формуватися шляхом вирахування із ефективного результату
діяльності розподіленого прибутку.
Підсумовуючи вищенаведене, вважаємо за доцільне другий
розділ Звіту про власний капітал перейменувати на «Чистий прибуток
(збиток), що включається до власного капіталу», підсумок якого
враховуватиметься при визначенні загальних змін відповідних
складових власного капіталу. У даному розділі слід відображати
наступні статті: «Ефективний результат діяльності (прибуток,
збиток)»; «Нараховані власникам дивіденди»; «Спрямування прибутку
до зареєстрованого капіталу»; «Відрахування до резервного капіталу».
У третьому розділі «Внески учасників» наводиться інформація,
з одного боку, про збільшення розміру зареєстрованого капіталу, а з
іншого – про зміни неоплаченого капіталу у результаті виникнення та
погашення заборгованості учасників за внесками в господарську
діяльність підприємств.
У четвертому розділі «Вилучення капіталу» наводиться
інформація про вилучений капітал та зменшення розміру
зареєстрованого капіталу у результаті виходу засновника, викупу або
анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення
номінальної вартості акцій власної емісії тощо.
З метою приведення у відповідність показників фінансової
звітності до норм міжнародних стандартів до Звіту про власний
капітал, введено рядок 4110 «Інший сукупний дохід за звітний
період», в якому відображається результат переоцінок необоротних
активів, фінансових інструментів та монетарних статей Балансу. У
рядок 4110 Звіту про власний капітал переноситься значення
загального сукупного доходу, наведеного у рядку 2465 форми № 2.
Вважаємо за доцільне рядок 4110 включити до розділу 5 «Інші зміни у
капіталі», в якому передбачити статті «Інший сукупний дохід» та
«Інші зміни». В останній розкриватиметься інформація про операції,
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не включені до вищезгаданих розділів, зокрема: вартість безоплатно
отриманих необоротних активів тощо.
Отже, наведений порядок відображення статей власного
капіталу у формах фінансової звітності підвищить аналітичність
інформації Звіту про власний капітал.
УДК 657.6
Шавлюк А.О., аспірант
Науковий керівник: Мних Є.В., д.е.н., професор
Київський національний торговельно-економічний університет
РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЛОВОГО ПАРТНЕРСТВА
В сучасному економічному середовищі, при постійному
зростанні потреб суспільства і необхідності їх оперативного
задоволення, в умовах жорсткої конкуренції та постійного
вдосконалення технологій, невід'ємною умовою функціонування
ринкової економіки є конструктивна взаємодія між економічними
суб'єктами.
Таку взаємодію раціонально розглядати як ділове партнерство.
Сферою ділового партнерства є всі види взаємовідносин суб'єктів
господарювання, які передбачають отримання економічної вигоди у
вигляді прибутку, або ж соціального ефекту.
Так само вигода може виявлятися в поліпшенні ділової репутації
господарського суб'єкта, що, внаслідок цього, призведе до
матеріальної вигоди шляхом збільшення вартості гудвілу.
Сьогодні як бізнес, так і державні структури намагаються
досягти максимальної ефективності у всіх процесах, тому не потрібно
забувати, що від правильного вибору партнерів у великій мірі
залежить успішність справи. Виходячи з даних положень, чим точніше
і правильніше економічний суб‘єкт сформулює свою позицію щодо
вибору партнерів, чим чіткішими будуть критерії його вибору, тим
більшого економічного ефекту можна буде досягти у подальшій
співпраці.
Цілком справедливим судженням є те, що даний вибір залежить
від сфери та масштабів діяльності суб‘єкта, від його зв‘язків,
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економічного стану, прибутковості бізнесу та низки зовнішніх
факторів. В такому випадку партнери визначають свої інтереси і
розробляють стратегію їх узгодження і реалізації.
Першочерговим аспектом є якість наданих ними послуг,
наступним, як на мене, по суттєвості має бути їх вартість і, як
наслідок, той ефект, який вони приносять для компанії. Причому
ефект може бути в даному випадку не лише у вигляді прибутку, а й у
вигляді репутації. Але у разі такої постановки питання, жоден
економіст не дозволить собі упустити питання оптимального
поєднання ціни та якості.
Таке трактування є досить справедливим, оскільки, якщо ми
отримуємо один і той самий ефект при різних комбінаціях ціни та
якості, то в деяких випадках, правильним буде вибір нижчих цін і, як
наслідок, економія коштів.
Потреба в даному співробітництві об'єктивно випливає з
неможливості діяти в сучасному прогресивному економічному
просторі одноосібно. При з'єднанні зусиль партнерів можна досягти
ефекту синергії, який в перспективі принесе набагато більший
результат, ніж дії поодинці.
Світовий досвід свідчить, що модифікація різних моделей
ділового партнерства, пов'язана з регіональними галузевими
особливостями, менталітетом, кон'юнктурою ринку, вона забезпечує
не тільки відтворювальний процес, а й надає мультиплікативний
економічний ефект, зміцнює соціальну стабільність у суспільстві [1,
с.36].
Особливістю аудиту ефективності ділового партнерства є те, що
він синтезує в собі фінансовий аудит і маркетинговий аналіз [2, с.159].
Маркетинговий аналіз в контексті ділового партнерства пов'язаний з
коректним підбором контрагентів-партнерів, які повинні відповідати
поставленим замовником критеріям і потенційне співробітництво з
якими принесе найбільший економічний ефект.
Сигналом для проведення аудиту ділового партнерства для
компанії має стати бажання оптимального витрачання фінансових
ресурсів. А саме, досягнувши потрібного результату і вибравши
оптимальні пропозиції на ринку, уклавши договори про співпрацю або
надання послуг, отримавши якісні послуги або товари, підприємство
зможе або зекономити кошти, або при тому ж обсязі витрачання
коштів досягти максимально можливої віддачі [3, с.59 ].
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Раціональність здійснення такого аудиту полягає в тому, що
завдяки аудиту ділового партнерства підприємство буде мати чіткий
аналіз ситуації на ринку і точні рекомендації з приводу можливих
альтернатив вкладення ресурсів.
Таким чином, ділове партнерство в сучасному економічному
просторі все частіше виступає об'єктом аудиторської перевірки. Його
необхідність випливає з потреби замовника отримати якісну
інформацію про стан справ у партнерів для прийняття ефективних
управлінських рішень і, як наслідок, ефективного управління
підприємством.
1. Айрапетян М.С. Зарубіжний досвід використання державно-приватного партнерства
/ / Державна влада і місцеве самоврядування. - 2009. - № 2. - С. 35-42.
2. Саунін А.Н. Аудит ефективності використання державних коштів: Питання теорії та
практики: Монографія. - М.: Вища школа, 2005. - 311 с.
3. Чумакова І.. Аудит ефективності: зарубіжній досвід та українські реалії / /
Бухгалтерський облік і аудит. - Київ, 2009. - № 1. - С. 55-63.

УДК 339
Шаперенков А.В., к.е.н., заступник голови правління
ПАТ «ВіЕйБі Банк»
ОСНОВНІ ПЕРЕШКОДИ УЧАСТІ БАНКІВ У РОЗВИТКУ
ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
Посилення активізації участі банківських установ у грошовому
забезпеченні інноваційного потенціалу в Україні наштовхується на
вагомі перешкоди, що формуються на всіх рівнях суспільноекономічного відтворення [1]. Саме тому, на сучасному етапі особливої
актуальності набувають питання оцінки цих перешкод та розробки
заходів щодо їх мінімізації.
В наукових працях сучасних вчених - І.Балабанова, П.Бубенко,
В. Верби, В.Головатюка, М. Данько, Л.Мартюшева, Н. Мови,
І. Новікова, К. Прядкіна, В. Соловйова, Л. Федулової та інших
представлені розробки щодо оцінки та управління інноваційним
розвитком суспільства на окремих рівнях суспільно-економічного
відтворення ринкового типу. Але, у зв`язку із особливостями
вітчизняного розвитку та сучасними кризовими подіями світового
рівня, що змінили конфігурацію багатьох усталених економічних
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процесів, виникла потреба оцінити характер проблем участі банків у
грошовому забезпеченні інноваційного потенціалу в Україні.
Метою дослідження є систематизація проблематики участі
банків у грошовому забезпеченні інноваційного потенціалу в Україні
та запропонувати шляхи її мінімізації.

рівень

макроекономічний
рівень

1 рівень
перешкод

відсутність
стабільної
політичної ситуації
в країні

2 рівень
перешкод

відсутність стратегії
розвитку економіки

3 рівень
перешкод

Процес активізації участі банківських установ у грошовому
забезпеченні інноваційного потенціалу в Україні наштовхується на
вагомі перешкоди, які мають системний характер і є наслідком
диспропорцій вітчизняної фінансово-економічної систем [2]. За
результатами здійсненого анкетного опитування респондентів –
представників банків, виявлено найбільш вагомі перешкоди
активізації участі банків у грошовому забезпеченні інноваційного
потенціалу України (табл.1).
Таблиця 1
Основні перешкоди активізації участі банків у грошовому
забезпеченні інноваційного потенціалу України*

недосконалість
нормативноправового
забезпечення
інноваційного
розвитку

галузевий
рівень
відсутність
ефективного
державнобанківського
партнерства в
сфері інновацій
нерівномірний
територіальний
розподіл
банківського
капіталу
проблеми
нормативноправового
регулювання
банківської
діяльності

рівень
банківських
установ
відсутність
системи відбору
найбільш
перспективних
об`єктів
фінансування
неадекватність
ресурсної бази
банків
високий рівень
ризику
довгострокових
інноваційних
проектів
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Мінімізація та усунення існуючої системи перешкод дозволить
активізувати участь банків у грошовому забезпеченні інноваційного
потенціалу в Україні.
1. Кредитні важелі стимулювання економічного розвитку : монографія /
О.В. Дзюблюк, Г. М. Забчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 184 с.
2. Гриценко Л.Л. Місце банків у механізмі реалізації державно-приватного
партнерства. Проблеми і перспективи розвитку банк. сист. України Зб. тез
доповідей 14 Всеукр НПК ( 27-28 жовтня 2011). - У 2 т.:Суми ДВНЗ «УАБС НБУ».
- 2011. - 172 с.

УДК 657.1
Шепелюк В.А., старший викладач
ПВНЗ « Інститут ділового адміністрування»
ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ПРОЦЕСІ
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
В умовах ринкових відносин в Україні поступово зростає роль та
значення створення раціональних та ефективних систем управління
підприємством. Усі господарські процеси на підприємстві, в його
підрозділах та в об'єднаннях підприємств спрямовуються їх
керівництвом. В основу управління цими процесами покладаються
управлінські рішення. Головною особливістю управлінських рішень є
те, що їх приймають для забезпечення безперебійного функціонування
об'єкта управління. Процес управління передбачає своєчасне
отримання менеджером достовірної інформації, необхідної для
прийняття оптимальних рішень. Формування та надання такої
інформації є головним завданням управлінського обліку, виникнення і
розвиток якого пов'язані саме з потребами менеджменту.
Сучасний управлінський облік - це багатогранний процес, який
несе цінність, вдосконалює планування, проектування, вимірювання і
функціонування систем будь-якої інформації, який направляє дії
апарату управління, мотивує поведінку, підтримує діяльність всіх
ланок підприємства, необхідних для досягнення стратегічних,
тактичних і оперативних цілей підприємства. Таким чином,
управлінський облік можна охарактеризувати як інтегруючу систему
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підготовки заключної інформації та забезпечення нею різних ланок
управління ресурсами підприємства з ціллю ефективного планування,
контролю і покращення якості прийнятих рішень.
У розширеному розумінні прийняття рішень ототожнюється з
усім процесом управління. Розширене розуміння охоплює не тільки
процес прийняття рішень, але і його виконання та контроль
результатів його реалізації. Процес прийняття рішень складається не
тільки з вибору кращого варіанта, але й з пошуку альтернатив,
встановлення критеріїв оцінки, вибору способу оцінки альтернатив
тощо.
Прийняття рішень - це основа діяльності підприємства. Від
якості розроблення, прийняття та впровадження управлінських рішень
залежить ефективність використання людських, матеріальних,
фінансових, енергетичних та інформаційних ресурсів конкретного
підприємства. За результатами рішень відбувається процес
порівняння, аналізу та оцінки запланованих показників і досягнутих
результатів.
У своїй праці Д. Дерлоу відзначає, що ―рішення – це пункт, у
якому вибір робиться між альтернативними й, як правило,
можливостями, що конкурують‖ [1]. На наш погляд, наявність
можливості вибору між альтернативами в процесі прийняття рішення
безперечна, однак конкуруючі можливості є несистематичними, і
мають імовірнісний характер. Карданская Н.Л. під рішенням розуміє
―певний процес, що складається з ряду окремих актів і процедур‖[38].
Д.Б. Юдин під управлінським рішенням розуміє ―творчий акт
суб‘єкта управління, що визначає програму діяльності колективу з
ефективного вирішення назрілої проблеми на основі знання
об‘єктивних законів функціонування керованої системи й аналізу
інформації про її стан‖[52].
А.В. Ігнатьєва і М.М. Максимцов пропонують під управлінським
рішенням розуміти ―вибір альтернативи керівником у рамках його
посадових повноважень, спрямований на досягнення цілей
організації‖[34].
На нашу думку можна запропонувати таке визначення категорії
―прийняття управлінського рішення ‖: прийняття рішення – це процес,
який починається з констатації виникнення проблемної ситуації та
завершується вибором рішення, тобто вибором дії, яка спрямована на
усунення проблемної ситуації.
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УДК 657
Шунь О.Ф., аспірант
Луцький національний технічний університет
ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ВНУТРІШНЬОГО
КОНТРОЛЮ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Оцінка діяльності окремих вищих навчальних закладів України
свідчить проте, що більшість її видів зовсім не виправдовує себе і є не
рентабельними. Одним із шляхів забезпечення ефективності
функціонування вищих навчальних закладів в умовах ринкових
перетворень є необхідність створення відділу прогнозування і
контролю. Основними завданнями даної служби повинні стати
наступні:
проведення попереднього, поточного та заключного контролю
кожного виду господарської діяльності вищого навчального закладу;
визначення ефективності кожного виду господарської
діяльності;
контроль за дотриманням витрат згідно планової калькуляції
по кожній послузі (виду діяльності);
контроль
за
ефективністю
використання
трудових,
матеріальних, фінансових та інших видів ресурсів;
оптимізація витрат при здійсненні господарської діяльності;
виявлення відхилень між фактичними і запланованими
показниками, та їх винуватців з метою недопущення подібних явищ у
майбутньому;
визначення оптимальної бази розподілу непрямих витрат;
виявлення непродуктивних витрат з метою їх усунення при
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подальшому здійсненні господарської діяльності;
пошук резервів зниження собівартості послуг, що надаються
вищим навчальним закладом;
розробка методичної обґрунтованості рішень, що приймаються
керівництвом ВНЗ;
вивчення економічної політики вузів-конкурентів;
дослідження ринку освітніх послуг та розробка ефективної
політики, принципів, прийомів, які дозволять утвердити свою нішу на
цьому ринку.
В умовах інформаційного суспільства виконання поставлених
завдань перед відділом прогнозування і контролю можна значно
спростити та прискорити шляхом створення внутрішньої
комп‘ютерної мережі з тим, щоб у кінцевому підсумку вся інформація
нагромаджувалась у вищевказаному відділі. Слід зазначити, що цей
відділ лише формує інформацію та проекти управлінських рішень, а
всі рішення приймає ректор.
Відділ прогнозування і контролю повинен тісно співпрацювати
із бухгалтерією, відділом постачання, відділом кадрів, навчальною
частиною, а також із кожним факультетом (інститутом) вищого
навчального закладу. Це забезпечить оперативність отримання
інформації, необхідної для здійснення управлінського контролю, а
також можливість проконтролювати діяльність вище перелічених
структурних підрозділів ВНЗ. Своє функціонування відділ
прогнозування і контролю повинен здійснювати виходячи із
принципів об‘єктивності, доцільності та ефективності і сприяти
зростанню економічного потенціалу навчального закладу.

УДК 657.6:[005.31:339.17]
Юр‘єв О.В., аспірант
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Київський національний торговельно-економічний університет
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Критерії - це певні визначені ознаки, за допомогою яких
здійснюється оцінка або класифікація операційної діяльності. Для
цілей аудиту ефективності операційної діяльності торговельних
підприємств критерії - це прийнятні і досяжні показники, за
допомогою яких можна оцінити результативність, економічність і
ефективність операційної діяльності торговельних підприємств. А
також встановити, чи відповідають досягнуті результати очікуванням
власників та адміністрації підприємства.
Визначені критерії, повинні відповідати таким характеристикам,
як надійність, об'єктивність, зрозумілість, порівнянність, повнота та
прийнятність.
Критерії формують передумови для розуміння отриманих
результатів аудиту ефективності операційної діяльності торговельних
підприємств. Плануючи перевірку, аудитори мають визначити перелік,
кількісні і якісні параметри критеріїв, відповідно до яких буде
здійснюватися оцінка операційної діяльності. Розроблені параметри
повинні відповідати меті аудиту ефективності, бути адекватними та
розкривати всі аспекти операційної діяльності.
Відповідними, є ті критерії, що відповідають особливостям
операційної діяльності торговельного підприємства. Ці критерії
застосовуються щодо оцінки результатів, що мають бути досягнуті
операційною діяльністю торговельного підприємства. Висловлення
думки аудитора за результатами аудиту ефективності ґрунтується на
оцінці відповідності операційної діяльності цим критеріям. За кожним
напрямом аудиту ефективності операційної діяльності торговельних
підприємств слід використовувати відповідні критерії. Ці критерії
мають бути релевантними, надійними, нейтральними, достатніми і
зрозумілими.
Критерії ефективності операційної діяльності торговельних
підприємств поділяються на два види: прямі і непрямі. Встановлюючи
критерії ефективності слід враховувати, що ефективність операційної
діяльності торговельного підприємства та ефективність використання
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ресурсів при здійсненні цієї діяльності є подібними, але не
однаковими дефініціями.
Тому, залежно від мети аудиту ефективності можливо
застосування двох видів критеріїв ефективності:
а) критерії, що характеризують прямі результати операційної
діяльності торговельного підприємства;
б) критерії, що відображають кінцеві соціальні результати
операційної діяльності.
При оцінці прямих результатів операційної діяльності
торговельного підприємства доцільно застосувати наступні показники:
- показники витрат фінансових, трудових і матеріальних
ресурсів, що використані на отримання конкретних результатів;
- показники результатів за витраченими ресурсами
В якості критеріїв оцінки ефективності прямих результатів
операційної
діяльності
торговельних
підприємств
може
використовуватись співвідношення між витраченими ресурсами і
отриманими при цьому результатами (обсягом реалізації товарів,
наданих послуг). Наприклад, критерієм ефективності операційної
діяльності торговельного підприємства є витрати на одиницю
реалізованого товару.
На практиці, у деяких торговельних підприємствах
використовують інші критерії оцінки ефективності результатів
операційної діяльності. Зокрема, кількість реалізованої продукції або
розмір отриманого прибутку.
Критерії оцінки ефективності досягнутого соціального ефекту
відображають, які наслідки для населення має виконання
торговельним підприємством його операційної діяльності.
Відзначимо також, що проведення аудиту ефективності має бути
виправданим, для цього можна використати показники, що покликані
оцінити доцільність аудиту ефективності.
Дані показники, назвемо їх критеріями, будуть оцінювати
ефективність самого аудиту ефективності. Основним критерієм аудиту
ефективності операційної діяльності торговельних підприємств має
стати результативність – критерій буде виражено у підсумковому звіті,
де аудитори повинні оцінити фактичний стан операційної діяльності
торговельного підприємства, відшукати способи його покращення
(якщо це можливо) та розробити ґрунтовні рекомендації, для
застосування в даній ситуації.
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Також аудитор під час проведення аудиту ефективності
операційної діяльності торговельних підприємств має розглянути
результати ефективності у перспективі. Аудит ефективності, метою
якого було дослідження продуктивності операційної діяльності
торговельного підприємства, повинен повністю відображати всі
аспекти
перевірки,
включаючи
перспективи
торговельного
підприємства і обмеження, що заважають його розвитку. Оскільки
продуктивність є лише одним аспектом аудиту ефективності,
аудиторам, що проводили її перевірку, перш ніж повідомляти про
проблеми продуктивності, необхідно обговорити отримані дані з
аудиторами, що досліджують інші аспекти, щоб гарантувати, повне
висвітлення
проблем
ефективності
операційної
діяльності
торговельного підприємства.
Отже, розроблені критерії аудиту ефективності дозволять
аудитору мати певні орієнтири для надання обґрунтованої
характеристики результативності, економічності та продуктивності
операційної діяльності торговельного підприємства і дозволять
сформувати належну аудиторську думку відповідно до визначеної
мети і завдань проведеної перевірки.
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